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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarPhotoPad Software de Edição de Fotos Grátis leia o tópico 
aplicável antes de solicitar suporte. Se o seu problema não estiver coberto neste manual do 
usuárioPor favor, veja o up-to-datePhotoPad Software de Edição de Fotos Grátis Suporte 
técnico on-line emwww.nchsoftware.com/photoeditor/pt/support.html.

Se isso não resolver seu problema, entre em contato conosco usando os contatos de suporte 
técnico listados nessa página.

Sugestões de Software
Se você tem alguma sugestão de melhorias paraPhotoPad Software de Edição de Fotos 
Grátis, ou sugestões para outros softwares relacionados que você possa precisar, por favor 
poste em nossa página de Sugestões emwww.nch.com.au. Muitos de nossos projetos de 
software foram realizados após sugestões de usuários como você. Você recebe um upgrade 
grátis se seguirmos sua sugestão.

www.nchsoftware.com/photoeditor/pt/support.html
www.nch.com.au


PhotoPad Software de Edição de 
Fotos Grátis

Conteúdo
Sobre o PhotoPad.......................................................................................................................... 5
Referência da janela principal........................................................................................................ 6
Atalhos de teclado.......................................................................................................................... 8
Opções - Geral............................................................................................................................... 9
Opções - Metadados...................................................................................................................... 10
Pesquisa de aplicativos.................................................................................................................. 11
Pacote de software NCH................................................................................................................ 12
Termos de licença de software ...................................................................................................... 13
Processo de Autorização do Google no Windows XP e Vista ....................................................... 15

Conceitos
Edição não-destrutiva..................................................................................................................... 16

Projetos.......................................................................................................................................... 17
Imagem Original............................................................................................................................. 18
Histórico e camadas de efeitos...................................................................................................... 19

Tarefas
Começando.................................................................................................................................... 20

Salvando seu trabalho.................................................................................................................... 22
Desfazer / Refazer Mudanças........................................................................................................ 24
Corte, copiar, colar......................................................................................................................... 25
Importando uma imagem de uma câmera ou scanner................................................................... 26
Obter imagem da webcam............................................................................................................. 27
Criando uma nova imagem............................................................................................................ 28
Criando uma colagem.................................................................................................................... 29
Folha de contato ............................................................................................................................. 31
Organizando suas fotos.................................................................................................................. 32
Costurando fotos em um Panorama.............................................................................................. 36
Impressão de uma imagem............................................................................................................ 38
Criador de Calendário .................................................................................................................... 39
Definido como Papel de Parede..................................................................................................... 40
Gerador de cartão .......................................................................................................................... 41
Tirando uma captura de tela........................................................................................................... 42

Editar
Desfazer / Refazer.......................................................................................................................... 44

Borracha......................................................................................................................................... 45
Fundo............................................................................................................................................. 46
Cultura............................................................................................................................................ 47
Girar ............................................................................................................................................... 48

1



Endireitar ........................................................................................................................................ 49
Flip................................................................................................................................................. 50
Redimensionar................................................................................................................................ 51
Redimensionamento líquido ........................................................................................................... 52
Copiar e Colar................................................................................................................................. 53

Selecione
Ferramentas de seleção................................................................................................................. 54

Expandir, Contratar e Seleção de Penas....................................................................................... 56
Safra selecionada........................................................................................................................... 57
Preencher....................................................................................................................................... 58

Cor
Brilho.............................................................................................................................................. 59

Contraste........................................................................................................................................ 60
Exposição....................................................................................................................................... 61
Níveis automáticos......................................................................................................................... 62
Níveis ............................................................................................................................................. 63
Curvas de cor................................................................................................................................. 64
Equilíbrio de cores.......................................................................................................................... 65
Matiz............................................................................................................................................... 66
Saturação....................................................................................................................................... 67
Temperatura................................................................................................................................... 68
Tonalidade...................................................................................................................................... 69
Mapa de Gradiente......................................................................................................................... 70

Filtros
Cinza.............................................................................................................................................. 71

Tom de Sépia................................................................................................................................. 72
Negativo......................................................................................................................................... 73
Vintage........................................................................................................................................... 74
Dust/Scratches............................................................................................................................... 75
Foto antiga...................................................................................................................................... 76
Aumento de cor.............................................................................................................................. 77
Sunglow.......................................................................................................................................... 78
Redwood......................................................................................................................................... 79
Elétrico........................................................................................................................................... 80
Aqua............................................................................................................................................... 81
Luz de Orquídea............................................................................................................................. 82
Amber............................................................................................................................................. 83
Noturna........................................................................................................................................... 84
Positivo........................................................................................................................................... 85

Efeitos
Efeitos Regionais............................................................................................................................ 86

Dois Tons........................................................................................................................................ 87
Borrão............................................................................................................................................. 88
Afiar................................................................................................................................................ 89
Pixelate........................................................................................................................................... 90

2



Vinheta........................................................................................................................................... 91
Foco Local...................................................................................................................................... 92
Distorção da lente........................................................................................................................... 93
Ferramenta de dobra...................................................................................................................... 94
Respingo de cor.............................................................................................................................. 95
Clipart ............................................................................................................................................. 96
Quadro........................................................................................................................................... 97
Dos desenhos animados ................................................................................................................ 98
Tinta a óleo..................................................................................................................................... 99
Tijolo............................................................................................................................................... 100
Exposição Dupla............................................................................................................................. 101
Brilho.............................................................................................................................................. 102
Efeitos personalizados................................................................................................................... 103

Ferramentas
Panorama....................................................................................................................................... 105

Hdr................................................................................................................................................. 106
Texto.............................................................................................................................................. 107
Ferramenta de desenho................................................................................................................. 108
Imagem de sobreposição............................................................................................................... 109
Fronteira ......................................................................................................................................... 110
Fundo............................................................................................................................................. 111
Remoção de cores ......................................................................................................................... 112
Colagem......................................................................................................................................... 113
Mosaico .......................................................................................................................................... 114
Pintura por Números ...................................................................................................................... 115
Bordado.......................................................................................................................................... 116
Foto do passaporte......................................................................................................................... 117
Ferramenta criadora de miniaturas................................................................................................ 118
Editor de metadados ...................................................................................................................... 120

Retocar
Correção automática...................................................................................................................... 122

Correção de foco............................................................................................................................ 123
Redução de ruído........................................................................................................................... 124
Redução de olho vermelho............................................................................................................. 125
Retocar........................................................................................................................................... 126
Carimbo de clone............................................................................................................................ 127
Colorir............................................................................................................................................. 128
Super Cor ....................................................................................................................................... 129
Queima de cor................................................................................................................................ 130
Dodge colorido................................................................................................................................ 131

Lote
Editor de lotes................................................................................................................................. 132

Redimensionamento simples......................................................................................................... 133
Girar ............................................................................................................................................... 134
Cultura............................................................................................................................................ 135
Marca d' água................................................................................................................................. 136

Compartilhar
3



Email .............................................................................................................................................. 137
Twitter............................................................................................................................................. 138
Dropbox.......................................................................................................................................... 139
Google Drive................................................................................................................................... 140
OneDrive......................................................................................................................................... 141
Flickr............................................................................................................................................... 142

Suite
Photostage...................................................................................................................................... 143

Pixillion........................................................................................................................................... 144
DrawPad......................................................................................................................................... 145
VideoPad........................................................................................................................................ 146
Gráficos de cliques......................................................................................................................... 147
Queimadura expressa.................................................................................................................... 148
Disketch.......................................................................................................................................... 149
Pontos Expressos........................................................................................................................... 150

Configurações de imagem
Configurações de compactação GIF.............................................................................................. 151

Configurações de codificação TIFF................................................................................................ 152
Configurações de codificação de ICO............................................................................................ 153
Configurações de compactação JPEG........................................................................................... 154
Configurações de codificação BMP............................................................................................... 155
Configurações de codificação PNG............................................................................................... 156
Configurações de codificação PNM............................................................................................... 157
Configurações de codificação TIFF................................................................................................ 158
Configurações de codificação de PDF........................................................................................... 159
Configurações de compactação webp........................................................................................... 160
Configurações de compressão do HEIF......................................................................................... 161

Referências de tela
Diálogo do seletor de cores............................................................................................................ 162

Outros Links
Tutoriais de vídeo

4

http://www.nchsoftware.com/photoeditor/tutorial.html


Sobre o PhotoPad
Introdução 

PhotoPad é um aplicativo fácil de usar para trabalhar e editar fotos. Com o PhotoPad, você 
pode cortar, girar, ajustar cores, fazer colagens e muito mais.
PhotoPad is projetado para ser rápido e fácil, ao mesmo tempo em que fornece recursos 
poderosos, como edição não destrutiva.
Características  
Com o PhotoPad você pode:
● Cultura
● Girar
● Endireitar
● Escala
● Flip
● Brighten/darken
● Ajuste as cores
● Afiar
● Remova o olho vermelho e as manchas
● Aplicar efeitos especiais
● Desfaça qualquer mudança
● Criar colagens e mosaicos
● Salvar em diferentes formatos
● Imprimir
● E mais...
O PhotoPad também apresenta integração do pacote de software NCH e edição avançada 
não destrutiva.
Requisitos do sistema  
Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 
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Referência da janela principal
Toolbar 

A barra de ferramentas principal é dividida em uma série de guias categorizadas.
● Arquivo- Abre um menu de arquivos comum, para abrir, salvar e fechar PhotoPad.
● Casa- Para operações comuns, como abrir, salvar, imprimir, digitalizar e adquirir uma 

imagem de um dispositivo TWAIN, captura de tela ou webcam.
● Editar- Para operações básicas de imagem, comoCorte,Lanç,RedimensionamentoOu

Rotativaa imagem.
● Selecione- Para selecionar partes da imagem com váriosFerramentas de seleção.  
● Cor- Para ajustes de cor, como a alteração doBrilho,Contraste,MatizESaturaçãoda 

imagem.
● Filtros - Para aplicar filtros predefinidos à sua imagem para efeitos adicionais.
● Efeitos - Para criar camadas que executam efeitos especiais, comoBorrarOuNitidez.  
● Ferramentas- Para a realização de várias tarefas, como a criação de um Panorama,  

desenhar camada,camada de textoOuImagem de sobreposição.
● Retocar - Para ferramentas de retoque de fotos, comoRedução de ruídoE

remoção olho vermelho.
● Compartilhar - Mostrar e compartilhar suas imagens para amigos e familiares usando 

mídias sociais ou e-mail e armazenamento.
● Suite- Para exportar suas imagens para uma série de aplicações NCH.
A barra de ferramentas também contém a documentação de Ajuda para PhotoPad. O ícone 
de ajuda está localizado na borda direita da barra de ferramentas e no menu superior. 
Clique diretamente no ícone para abrir os arquivos de ajuda ou clique no item do menu de 
ajuda na parte superior para ver os diferentes tópicos de ajuda.
Navegador miniatura  
Cada abertoProjetoé exibido como uma miniatura (pequena imagem) do projeto. Um 
projeto pode ser selecionado clicando nele. Um projeto pode ser fechado clicando noXfecha
r botão na miniatura. Clique com o botão direito do mouse na miniatura para obter mais 
opções.
Clique na barra acima do navegador miniatura para expandir e colapsar o controle.

Visualizador de tela 
Esta é a área de visualização para o projeto atual, e compõe a maior área da janela do 
PhotoPad. Ele contém a tela, onde o resultado combinado de todos osCamadasem um 
projeto são exibidos. Clique com o botão direito do mouse na área de visualização para 
obter mais opções.
Os controles de zoom estão localizados no canto inferior esquerdo da janela. Um nível de 
zoom predefinido é selecionado clicando no zoom drop-down ao lado da porcentagem. Um 
nível de zoom personalizado pode ser selecionado clicando nos botões de 
zoom-in/zoom-out adjacentes. O zoom também pode ser alcançado usando a roda de 
rolagem do mouse com o cursor sobre a imagem.
Quando ampliado, a região de visualização pode ser rolada usando as barras de rolagem 
ao longo das laterais do visualizador de tela, ou arrastando com o botão do mouse do meio.

Histórico de efeitos e painel de camadas  
Para uma explicação do conceito de camadas, veja oConceito: Camadasseção deste 
manual.
A barra lateral direita exibe a lista de camadas no projeto atual. Usando este painel, as 
camadas podem ser selecionadas, feitas visíveis/invisíveis, reordenadas ou excluídas.
● Encomenda de camadas
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As camadas são encomendadas de cima para baixo. As imagens e o texto serão 
colocados em cima um do outro na ordem mostrada no painel História dos Efeitos e 
Camadas. Efeitos e camadas de ajuste de cor também serão aplicados nesta ordem.
Para alterar a ordem das camadas existentes, clique e arraste uma camada no 
painel Histórico de Efeitos e Camadas e solte-a para uma nova posição.

● Visibilidade
Uma camada é visível quando é selecionada ou quando uma camada depois é 
selecionada. Quando você selecionar uma camada na lista de histórico, as camadas 
depois dela serão ocultadas até que uma camada abaixo da lista seja selecionada 
ou uma nova camada seja adicionada.

● Exclusão
Para excluir uma camada, clique na cruz à direita do nome da camada. Se uma 
camada for excluída por engano, ela sempre poderá ser restaurada usando O 
Desfazer (Ctrl+Z). 

Propriedades da camada  
A camada atualmente selecionada será expandida para mostrar as propriedades dessa 
camada. Por exemplo, quando umcamada de textoé selecionado, o painel se expande 
para mostrar controles para alterar a fonte, cor ou alinhamento do texto.
Muitas camadas terão um botão de reset em seu painel, que restaurará as propriedades da 
camada aos valores padrão.
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Atalhos de teclado
A lista a seguir mostra atalhos para as tarefas mais comuns usadas no PhotoPad:
● Nova ImagemCtrl+N
● Arquivo abertoCtrl+O
● Salvar Ctrl+S
● Salvar como Ctrl+Shift+S
● Projeto FecharCtrl+W
● Mudar para o próximo projetoCtrl+Tab
● Mudar para Projeto AnteriorCtrl+Shift+Tab
● Imprimir Ctrl+P
● DesfazerCtrl+Z
● RefazerCtrl+Y
● Excluir Excluir
● Selecione Todos Ctrl+A
● Seleção invertida Ctrl+I
● Expandir a seleção Ctrl+E
● Seleção de Contratos Ctrl+T
● Seleção de Penas Ctrl+F
● Desmarcar tudo Ctrl+D
● Aumentar o tamanho da escova ]
● Diminuir o tamanho do pincel [
● Cortar Ctrl+XOuShift+Delete
● Cópia Ctrl+C
● ColarCtrl+VOuShift+Insert
● Zoom InCtrl+Num +
● Zoom OutCtrl+Num -
● Apto a verCtrl+Num 0
● Ver tela cheiaF11
● Documentação de ajudaF1
● SaídaAlt+F4
● Mostrar menu completoAlt
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Opções - Geral
O Opções dialog é acessado selecionandoOpções de qualquer um Menu de ferramentasOu

. A primeira guia é a Geral guia opções. 
Mostrar diálogo bem-vindo na startup 
Se esta caixa de seleção for verificada, oBem-vindo ao PhotoPado diálogo será exibido na 
inicialização, perguntando como você gostaria de começar e dando-lhe opções para abrir 
um novo arquivo, criar uma nova imagem em branco ou para criar uma colagem.

Solicitar para salvar imagens com camadas como Projetos PhotoPad em close 
Se esta caixa de seleção for verificada, você será solicitado a salvar imagens com mais de 
uma camada como um .ppp ao fechar o PhotoPad.
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Opções - Metadados
O Opções dialog é acessado selecionandoOpções de qualquer um Menu de ferramentasOu

. O Metadados guia é a segunda guia na caixa de diálogo Opções. 
Metadados 
Imagem Metadados contém detalhes relevantes sobre uma imagem. Alguns metadados 
são gerados automaticamente pelo dispositivo que captura a imagem, enquanto alguns 
metadados podem ser definidos. Os metadados padrão podem ser editados nesta guia: 
● Comentário são observações gerais.
● Editado por é o nome do editor/artista de fotos.
● Codificado por  indica o software que processou a imagem.
● Direitos autorais  idealmente inclui o fotógrafo e editor de fotos com o ano em que a 

foto foi tirada. 
Exemplo: Direitos autorais, [nome do fotógrafo], [Nome do editor], [Ano]. Todos os 
direitos reservados.
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Pesquisa de aplicativos
O Diálogo de pesquisa pode ser usado para procurar vários recursos e ferramentas dentro 
do PhotoPad. 

Encontrar efeito ou ferramenta  
Digite uma palavra-chave que você deseja encontrar. 

Botão de pesquisa 
Clique no botão para começar a pesquisar. 

Resultados da pesquisa  
Todos os itens relacionados à palavra-chave de pesquisa serão exibidos aqui. Classifique 
as colunas clicando nos cabeçalhos da coluna. Clique em um item para usá-lo 
automaticamente e saber onde acessá-lo. 
● Característica - Nome do efeito, filtro ou ferramenta.
● Localização - Localização do recurso dentro do PhotoPad.
Pesquise mais sobre páginas de ajuda  
Clicar no link redirecionará para o navegador e permitirá a pesquisa on-line em páginas de 
ajuda. 
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Pacote de software NCH
Esta é uma maneira útil de navegar por todo o software disponível da NCH Software
Você pode ver um conjunto de produtos por tipo como Áudio, Vídeo e assim por diante e 
visualizar o produto. A partir daí você pode experimentar o produto e ele vai baixá-lo e 
instalá-lo para você testar. Se você já tiver o produto instalado, você pode clicar em "Run It 
Now" e o programa será lançado para você.
Há também uma lista de recursos para produtos da categoria. Clique em um recurso, como 
"Editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa capacidade.
Pesquisar
Pesquise em nosso site produtos que correspondam a qualquer palavra-chave digitada.
Veja mais do nosso software
Navegue em nosso site para obter mais software.
Assine nossa newsletter
Você pode assinar nossa newsletter para anúncios de novos lançamentos e descontos. Você 
pode cancelar a inscrição a qualquer momento.
Veja os últimos descontos para compra
Veja os últimos descontos que estamos oferecendo para comprar nossos produtos.
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Termos de licença de software
Nosso objetivo é de que cada usuário tenha uma experiência de sucesso com nosso software. 
Oferecemos a você sem a inserção de você aceitar nosso Acordo de Licença de Usuário Final 
(EULA).
ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DE SOFTWARE (EULA)
Esta EULA limita nossa responsabilidade e é regida por um acordo arbitral e um acordo de 
local. Por favor, leia abaixo como estes termos afetam seus direitos.
1. Os direitos autorais deste software e qualquer trabalho visual ou áudio distribuído com o 
software pertencem ao NCH Software e outros listados na caixa de sobre. Todos os direitos 
reservados. A instalação deste software e qualquer software empacotado com ou instalado 
demanda deste software, incluindo atalhos e pastas de menu inicial, é licenciada apenas de 
acordo com esses termos. Esses direitos autorais não se aplicam a nenhum trabalho criativo 
feito por você, o usuário.
2. Ao instalar, usar ou distribuir o software, você, em seu próprio nome e em nome de seu 
empregador ou principal, concorda com estes termos. Se você não concordar com nenhum 
desses termos, você não pode usar, copiar, transmitir, distribuir ou instalar este software - 
devolvê-lo ao local de compra dentro de 14 dias para receber um reembolso total.
3. Este software, e todos os arquivos, dados e materiais que acompanham são distribuídos 
"como está" e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, exceto conforme 
exigido por lei. Se você pretende confiar neste software para fins críticos, você deve testá-lo 
totalmente antes de usá-lo, instalar sistemas redundantes e assumir qualquer risco.
4. Não seremos responsáveis por qualquer perda decorrente do uso deste software, incluindo, 
mas não se limitando a qualquer perda especial, incidental ou consequente. Todo o recurso 
contra nós para todas as reivindicações está limitado a receber um reembolso total do valor 
que você pagou pelo software.
5. Você pode não usar este software em nenhuma circunstância em que haja qualquer risco 
de que a falha deste software possa resultar em uma lesão física ou perda de vidas. Você não 
pode usar este software se você não fazer backup regularmente do seu computador, ou não 
tiver software antivírus e firewall instalado no computador, ou manter dados confidenciais não 
criptografados em seu computador. Você concorda em indenizar-nos de quaisquer 
reivindicações relacionadas a tal uso.
6. Você pode copiar ou distribuir o arquivo de instalação deste software em seu formulário 
completo inalterado, mas você não pode, em nenhuma circunstância, distribuir qualquer 
código de registro de software para qualquer um de nossos programas sem permissão por 
escrito. Caso você distribua um código de registro de software, você estará sujeito a pagar o 
preço total de compra por cada local onde ocorre o uso não autorizado.
7. O uso de dados coletados pelo software está sujeito à Declaração de Privacidade de 
Software NCH que permite a coleta automática de estatísticas de uso anonimizada em 
circunstâncias limitadas.
8. Escolha do Direito. Se você reside nos Estados Unidos, seu relacionamento é com a NCH 
Software, Inc, uma empresa dos Estados Unidos, e este acordo é regido pelas leis e tribunais 
do Colorado. Se você reside em qualquer lugar do mundo fora dos Estados Unidos, seu 
relacionamento é com a NCH Software Pty Ltd, uma empresa australiana, e este acordo é 
regido pelas leis e tribunais do Território da Capital Australiana. Tais tribunais têm jurisdição 
contínua e exclusiva sobre qualquer disputa entre você e nós, independentemente da 
natureza da disputa.
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9. Apenas para Clientes dos E.U.A: Acordo de Arbritagem e Renúncia de Ação de Classe: Se 
você reside nos Estados Unidos, a NCH Software e você concordam em arbitrar todas as 
disputas e reivindicações entre nós de acordo com as regras e processo definidos na versão 
em Inglês dos seguintes termos: www.nch.com.au/general/legal.html . POR FAVOR LEIA 
ESSES TERMOS CUIDADOSAMENTE. ISSO PODERÁ AFETAR SEUS DIREITOS. Nesses 
termos, VOCÊ E A NCH CONCORDAM QUE CADA UM SÓ PODERÁ APRESENTAR 
REIVINDICAÇÕES CONTRA O OUTRO EM SUAS CAPACIDADES INDIVIDUAIS, E NÃO 
COMO REQUERENTE OU MEMBRO DE CLASSE DE QUALQUER SUPOSTA CLASSE OU 
PROCEDIMENTO REPRESENTATIVO.
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Processo de Autorização do Google no Windows 
XP e Vista
Passos extras são necessários para dar PhotoPad autorização para carregar no Google Drive 
e/ou YouTube ao ser executado no Windows XP ou Windows Vista: 
1. Clique Autorizar... no {Autorização} AutorizaçãoDiálogo.
2. Na página web que abre, faça login na sua conta do Google, se necessário.
3. Confirme que você autoriza PhotoPad a acessar os recursos solicitados. 
4. Copiar oCódigo de Autorização fornecido pelo Google e cole-o noAutorização 

confirmada  diálogo em PhotoPad. 
5. Clique Prontopara confirmar que a autorização está completa.
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Conceitos - Edição não-destrutiva
O PhotoPad permite que as fotos sejam editadas de forma não destrutiva, o que significa que 
uma série de modificações podem ser aplicadas sem perder nenhum dado de imagem.
Por exemplo, seEscurecimentouma imagem, partes da imagem podem ficar completamente 
pretas. Depois que essa modificação for aplicada, iluminar a imagem transformaria essas 
áreas pretas em um tom de cinza, e o detalhe da imagem seria perdido. Com a edição não 
destrutiva do PhotoPad, os parâmetros de qualquer modificação podem ser alterados a 
qualquer momento após a modificação ser aplicada. Assim, neste exemplo, em vez de tentar 
iluminar uma imagem escurecida, a quantidade de escureamento realizada originalmente 
pode ser ajustada.
Cada modificação feita em um projeto PhotoPad é representada com um Efeito Camada.Para 
aproveitar a edição não destrutiva, é melhor criar apenas uma de cada camada de efeito 
necessária. Ao fazer ajustes em uma imagem, reutilize as camadas de efeito que você já criou 
em vez de criar novas.
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Conceitos - Projetos
Um projeto PhotoPad consiste em uma série deCamadas(como imagens, texto e efeitos). Um 
novo projeto é criado quando uma imagem é aberta, ou uma colagem ou panorama é criado.
Vários projetos podem ser abertos ao mesmo tempo no PhotoPad. Cada projeto aberto é 
mantido no navegador miniatura na parte inferior da tela e pode ser aberto clicando na 
imagem em miniatura do projeto. Quando projetos suficientes são abertos, uma barra de 
rolagem aparece abaixo das miniaturas para permitir que você role para a esquerda e para a 
direita para ver todos os projetos abertos.
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Conceitos - Imagem Original
Uma camada de imagem original representa a primeira foto aberta em um projeto. Não pode 
ser movido, redimensionado, girado ou excluído. A camada de imagem original é sempre a 
primeira camada no topo da lista de camadas.
Propriedades originais da imagem 

Informações 
O nome do arquivo, largura e altura (em pixels) serão mostrados.
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Conceitos - Histórico e camadas de efeitos
Um projeto PhotoPad consiste em uma série de camadas, onde cada camada representa 
imagens, texto ou efeitos. Assim, por exemplo, um projeto PhotoPad pode conter um
camada de imagem, uma camada de ajuste de cor, e um camada de texto.  
● Reordenação  

Camadas em um projeto podem ser reordenadas. Assim, por exemplo, se uma camada 
de imagem aparecer sobre a parte superior de outra camada de imagem, as camadas 
podem ser trocadas de modo que a imagem atrás agora apareça na frente. As 
camadas podem ser reordenadas usando oHistórico de efeitos e painel de camadas.Ba
sta arrastar uma camada para uma nova posição na lista.

● Seleção 
Uma camada pode ser selecionada clicando nela no painel Histórico de Efeitos e 
Camadas. Quando selecionado, os controles para a camada aparecerão no painel 
Propriedades. À medida que alterações nessas propriedades são feitas, os resultados 
são mostrados imediatamente no visualizador de tela.

● Widgets de lona 
Algumas camadas fornecem widgets de tela, que são alças arrastadas ou 
manipuladores que aparecem no visualizador de tela. Por exemplo,camadas de imagem

● Visibilidade 
A visibilidade da camada pode ser alternada clicando com o botão direito na camada e 
selecionando o item do menu "Ocultar camada" ou "Mostrar camada".

● Opacidade  
A opacidade de uma camada determina a força ou a visibilidade geral do efeito.
Uma opacidade de 0% significa que a camada é completamente transparente, e uma 
opacidade de 100% significa que a camada está em pleno efeito.
Para editar a opacidade de uma camada, clique com o botão direito do mouse no 
cabeçalho da camada e selecioneEditar opacidade de camada . Use a seta gota para 
abrir uma janela deslizante. Arraste o controle deslizante para alterar o valor da 
opacidade. Clique em qualquer lugar fora da janela deslizante para fechá-la.
Nota: A opacidade não é suportada para todas as camadas.

● Apagar  
O efeito de uma camada pode ser aplicado seletivamente em diferentes áreas dessa 
camada.
Isso é feito apagando as áreas onde a camada não deve ser aplicada.
Para apagar áreas de efeito de uma camada, clique com o botão direito do mouse no 
cabeçalho da camada e selecioneApagar . Uma nova janela pop-up aparecerá onde as 
opções de escova de borracha podem ser modificadas. Basta desenhar sobre a tela 
com a borracha de pincel para definir áreas onde a camada não deve ser aplicada. Por 
outro lado, selecione oRestaurar pincelna janela popup para restaurar áreas 
apagadas. Para remover todas as áreas apagadas e restaurar a imagem, clique com o 
botão direito do mouse no ícone da borracha no cabeçalho da camada e selecioneMásc
ara de borracha de reset .
Nota: Apagar não é suportado para todas as camadas.
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Tarefas - Começando
Abrindo uma Foto 

Para abrir uma foto, clique noAbertobotão na barra de ferramentas, ou selecionarAbertod
o menu Arquivo. Usando a caixa de diálogo, selecione uma imagem para abrir e clicar Abe
rto.  
A imagem aparecerá no visualizador de tela, e o painel História de Efeitos e Camadas 
mostrará que o novo projeto tem umImagem Original Camada. 

Fazendo ajustes 
Uma vez que você tenha uma imagem aberta, você pode fazer ajustes adicionando 
camadas. Aqui estão alguns exemplos fáceis de tentar:
● Girar 

Para girar a foto, adicione umcamada de rotaçãoclicando noGirarbotão noEditargui
a na barra de ferramentas. Em seguida, use o painel de propriedades localizado na 
barra lateral direita.

● Brilho 
Para ajustar oBrilhoda foto, adicione uma camada de ajuste de brilho clicando emBri
lho noCorguia na barra de ferramentas. Com a nova camada agora selecionada, 
o controle deslizante no painel de propriedades pode ser movido para aumentar ou 
diminuir o brilho da foto.

Outros ajustes ou camadas de efeito podem ser adicionados da mesma forma. Basta clicar 
no tipo de ajuste ou efeito que você deseja da barra de ferramentas e uma camada será 
criada. Ajuste as configurações de cada camada no painel de propriedades. Se você 
deseja remover uma camada, clique noXbotão ao lado dessa camada. Para saber mais 
sobre camadas, consulte oConceitos: Camadasseção deste manual.
Criando uma legenda 
Para criar uma legenda para uma foto, clique noTextobotão noFerramentasguia na barra 
de ferramentas. Por padrão, a nova caixa de texto aparecerá no centro da imagem. Para 
mover o texto, arraste a caixa de texto pelas bordas do local desejado. Para alterar o 
tamanho da área de texto, arraste as alças de dimensionamento (setas) ao redor da caixa 
de texto. Você também pode girar o texto usando a alça de rotação.
Você pode digitar diretamente na caixa de texto. Outras opções, como fonte, tamanho, 
negrito, itálico, etc., podem ser ajustadas a partir do painel Propriedades de texto. Qualquer 
uma dessas opções pode ser alterada novamente mais tarde, selecionando a camada de 
texto. Para saber mais sobre como trabalhar com texto, veja oCamada de inserção: textotó
pico neste manual.

Fazendo colagens  
O PhotoPad fornece uma caixa de diálogo útil de criação de colagem, que pode organizar 
automaticamente as fotos. Para abrir a caixa de diálogo, clique noColagem ícone dentro 
do Ferramentasdropdown noEfeitosguia da barra de ferramentas.
Para começar a adicionar fotos, clique noAdicionar imagens...botão para a parte inferior. 
Vários arquivos de imagem podem ser selecionados segurando a tecla Shift ou a tecla Ctrl. 
À medida que as fotos são adicionadas, elas aparecerão na janela de visualização.
Para redimensionar uma imagem dentro da colagem, selecione-a e arraste as alças do 
canto. As imagens vizinhas serão redimensionadas para preservar o espaçamento e o 
layout.
Quando terminar, cliqueFeito.Um novo PhotoPadProjetoserá criado com todas as fotos 
adicionadas a umcamada de colagem. A colagem pode ser editada como um projeto 
normal do PhotoPad e, em seguida, salva e/ou impressa. Para saber mais sobre projetos 
do PhotoPad, consulte oConceito: Projetosseção deste manual.
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Para obter instruções mais detalhadas sobre colagens, consulteTarefas: Criar uma colagem

Importando uma imagem de um scanner ou fonte TWAIN  
PhotoPad fornece diálogos para vocêImportaçãoimagens de uma série de dispositivos de 
varredura, como scanners de plataforma, dispositivos de impressora/scanner multi-funções 
e algumas webcams.
Se o software estiver registrado, você pode usar o Importe uma imagembotão noBem-vin
do ao PhotoPad Diálogo. Caso contrário, clique no Importaçãobotão na guia 
home.
noSelecionar Origemdiálogo que aparece, destacar a fonte TWAIN para adquirir e clicarS
elecione . A caixa de diálogo de digitalização fornecida pelo fabricante do dispositivo será 
aberta. Clique no botão rotuladoImportação ,Varredura , Instantâneo, ou similar (o botão 
exato vai variar de dispositivo para dispositivo).
Quando o dispositivo terminar a digitalização, um novo projeto será criado com sua 
imagem adquirida como uma nova camada.
Para Importaçãoimagens subseqüentes, clique emArquivo->Importe uma imagem , ou 
clique no Importaçãobotão na barra de ferramentas.
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Tarefas - Salvando seu trabalho
Camadas ocultas 

Quaisquer alterações feitas por camadas ocultas não serão vistas na imagem salva. O que 
você vê no viewport é o que você vai obter na imagem salva. Se você quiser que as 
alterações feitas por camadas ocultas sejam vistas na imagem salva, primeiro você deve ir 
para a lista de camadas e desocultar as camadas antes de salvar.

Salvar 
Se você quiser simplesmente salvar o arquivo no formato existente e com o nome do 
arquivo atual, você pode clicar no botão Salvar na barra de ferramentas ou escolher a 
opção Salvar no menu do arquivo.

Salvar como  
Se você quiser salvar o arquivo em um formato diferente ou com um nome de arquivo 
diferente, clique no botão Salvar como na barra de ferramentas ou escolha a opção Salvar 
como no menu do arquivo.
Se você quiser salvar seu projeto photopad com todas as suas camadas associadas, 
escolhaProjeto PhotoPaddo menu Salvar como menu suspenso tipo.

Salvar para web  
Se você quiser mais opções, selecione Salvar para a Web no menu Arquivo. Isso abrirá 
uma caixa de diálogo que exibirá uma visualização da imagem que você está salvando (no 
painel esquerdo) bem como uma visualização de como a imagem será no formato 
escolhido (no painel direito). Se a imagem for maior do que pode ser exibida nestes 
painéis, ela será redimensionada, e você pode mover o mouse em torno das imagens para 
exibir uma pequena caixa que mostra um 100% crop da área sobre a área que o mouse 
acabou. Uma vez que você esteja satisfeito com a imagem resultante clique em OK e uma 
caixa de diálogo aparecerá permitindo que você nomeie o arquivo e escolha seu destino.
Opções de arquivos 
A lista de retirada permite selecionar o formato de arquivo em que deseja salvar a imagem 
(JPEG, BMP, TIFF, GIF ou PNG). A alteração da seleção fará com que a imagem de 
visualização seja atualizada (painel direito) e também atualizará o Tamanho do arquivo 
projetado. O tamanho do arquivo projetado é o tamanho da imagem se você for salvá-la 
com as opções atuais. 
Opções de formato  
Dependendo do formato escolhido, pode haver opções disponíveis para controlar a 
qualidade do arquivo resultante (bem como o tamanho desse arquivo).
● Jpeg

Há um controle deslizante que permite selecionar a qualidade (números inferiores 
dão uma imagem de menor qualidade e arquivo menor, enquanto números mais 
altos dão uma imagem melhor em detrimento de um arquivo maior).

● Gif
Existem duas opções disponíveis para arquivos GIF, Conversão GIF Rápida e 
Dithering de Uso. A conversão GIF rápida é selecionada por padrão e usa 
automaticamente dithering na imagem resultante. Isso geralmente resulta no menor 
GIF possível, embora não seja possível economizar transparência com essa opção. 
Desverificação rápida a conversão GIF resultará em um arquivo ligeiramente maior 
que leva muito mais tempo para ser gerado, no entanto, ele será capaz de salvar 
dados de transparência, e geralmente produzirá uma imagem mais bonita. Se a 
conversão GIF rápida não for verificada, você pode selecionar Usar Dithering, que 
tentará misturar as cores para reduzir os efeitos de banda que podem ocorrer em 
gradientes graduais.
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● Bmp
Este formato não tem nenhuma opção disponível.

● PNG e TIFF
Estes dois formatos não têm nenhuma opção disponível.
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Tarefas - Desfazer / Refazer Mudanças
UsarEditar->Desfazer(ou Ctrl+Z) para desfazer a ação mais recenterealizada. Desfazer pode 
ser usado várias vezes seguidas para desfazer ações progressivamente mais antigas.
Usar Editar->Refazer (ou Ctrl+Y) para desfazer uma ação de desfazer. 
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Tarefas - Corte, copiar, colar
A Área de Transferência é uma ferramenta útil para a obtenção e compartilhamento de texto e 
imagens entre programas e projetos abertos.
Por favor, note que você só pode usar a Área de Transferência enquanto você tem pelo menos um 
projeto aberto. 
Cortar - (Ctrl + X) 
Se a camada selecionada no momento for uma imagem de sobreposição ou texto de 
sobreposição, essa camada será removida da lista de camadas e copiada para a Área de 
Transferência. Se a camada atualmente selecionada for outro tipo de efeito, então o Corte 
será desativado.
Cópia  - (Ctrl + C)  
Normalmente, uma versão achatada de toda a imagem atualmente visível será copiada para a 
área de transferência.
Se houver uma seleção ativa, o conteúdo contido nessa seleção será copiado para a área de 
transferência.
Se uma das seguintes camadas estiver ativa e selecionada, a ação listada ocorrerá em seu 
lugar.

● Imagem de sobreposição- Somente a imagem de sobreposição será copiada para a 
Área de Transferência.

● Texto de sobreposição - O texto dentro desta camada será copiado para a Área de 
Transferência.

Colar como Sobreposição  - (Ctrl + V) 
Uma das duas camadas de efeito será criada dependendo das informações disponíveis na 
área de transferência.

● Imagem- Uma camada de efeito sobreposição de imagem será criada centrada no seu 
projeto, contendo a Imagem.

● Texto- Uma camada de efeito sobreposição de texto será criada centrada no seu 
projeto, contendo o texto. O texto sobreposição criado usará o tamanho, a fonte e a cor 
padrão.

Colar como Novo Projeto  
Se houver dados de imagem disponíveis na área de transferência, esta opção está disponível. 
Selecioná-lo criará um novo projeto usando a imagem da área de transferência.
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Tarefas - Importando uma imagem de uma câmera 
ou scanner
Digitalizando uma imagem 

O PhotoPad fornece diálogos para você importar imagens de uma variedade de 
dispositivos, como scanners, impressoras multifuncionais e algumas câmeras.
Para adquirir uma imagem, selecioneArquivo->Importe uma imagemou clique no Importa
ção botão barra de ferramentas noCasaGuia. NoSelecionar Origemdiálogo que 
aparece, destacar o dispositivo para adquirir e clicarSelecione. A caixa de diálogo de 
digitalização fornecida pelo fabricante dos dispositivos será aberta. Clique no botão rotulado

,Varredura , Instantâneo, ou similar (o botão vai variar de dispositivo para 
dispositivo).
Quando o dispositivo terminar a digitalização/carregamento, um novo projeto será criado 
com sua imagem importada como uma nova camada.
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Tarefas - Obter imagem da webcam
Capturando uma imagem de uma webcam 
Para capturar uma imagem de uma webcam, certifique-se de que sua webcam está conectada 
ao seu computador e, em seguida, clique noWebcambotão barra de ferramentas ou selecionar

->Obter imagem da webcam  
Na caixa de diálogo que aparece, selecione sua webcam no menu suspenso. A entrada da 
webcam será exibida na tela. Clique noCongelar imagembotão para congelar a entrada da 
webcam. Se você não estiver satisfeito com a imagem, clique noImagem descongelarbotão 
para descongelar a webcam e tentar novamente.
Clique noConfigurações do dispositivobotão para ajustar as configurações da webcam, 
como brilho e contraste. 
CliqueCapturarpara criar um novo projeto a partir da imagem exibida, ouCancelarpara 
descartar a imagem sem salvar nada.
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Tarefas - Criando uma nova imagem
Crie uma nova imagem selecionandoNovoa partir do menu de arquivos ou usando oCtrl+NAt
alho.
Uma nova caixa de diálogo Imagem em Branco permitirá definir a largura, altura e cor da 
imagem.
Tamanho  

As dimensões da nova imagem são controladas pelos campos de largura e altura.
Tamanho predefinido 

Selecione a partir de uma lista de dimensões comuns para imagens em vez de entrar na 
sua própria.

Cor de fundo  
Você pode alterar a cor da imagem clicando no botão de cor. Isso trará um seletor de cores 
para permitir que você escolha uma nova cor de fundo para sua imagem.
Alternativamente, você pode tornar a nova imagem completamente transparente 
selecionando o botão de rádio Transparente.  

Clique noOkeybotão na parte inferior para criar a nova imagem.
Clique noCancelarbotão na parte inferior para fechar a caixa de diálogo sem criar a imagem.
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Tarefas - Criando uma colagem
Uma colagem pode ser criada usando a caixa de diálogo Editor de Colagem. Uma vez 
concluída a colagem, um novo projeto com as imagens selecionadas é criado. O resultado 
pode ser ainda mais modificado como qualquer outro projeto de photopad.
Abrindo o diálogo editor de colagem 

Para abrir a caixa de diálogo Colagem Editor, clique noColagem ícone dentro do Ferramen
tas dropdown noEfeitosguia da barra de ferramentas, ou selecionarCriar 
colagemdo menu Ferramentas.

Referência de diálogo do Editor de Colagem 
Tamanho e orientação da página  

Clique emTamanho e orientação da páginapara expandir os controles de tela. Use estes 
controles para ajustar o tamanho total da colagem. 
Selecione o tamanho da sua colagem com oTamanho da colagem lista pulldown. As 
opções listadas estão em polegadas por padrão. Use oUnidadeslista de retirada para 
alterar as medidas de tamanho da colagem para Centímetros ou Pixels.
Clique noPaisagembotão para uma colagem horizontalmente orientada, ou clique noRet
rato botão para uma colagem orientada verticalmente.

Opções de fundo 
Clique emOpções de fundopara expandir os controles de fundo. Use esses controles para 
alterar o fundo da colagem.
Selecione oCor sólidaopção para um único fundo colorido. Mude a cor com oCor de 
fundobotão de cor.
Selecione oImagem personalizadaopção de usar um arquivo de imagem para um 
plano de fundo. Selecione o arquivo de imagem com oImagem abertaBotão.
Opções de layout 
Use o {Opções de layout} Opções de layoutcontroles para mudar a forma como as 
imagens são organizadas.
Use oGrade automáticaestilo de layout para embalar um número arbitrário de imagens 
em um layout de grade.
Use oForma livreestilo de layout para organizar um número arbitrário de imagens 
aleatoriamente.
As demais opções de layout são modelos pré-fabricados que suportam apenas um 
número limitado de imagens.
Use oEspaçamentocontrole deslizante para aumentar ou diminuir o espaçamento entre 
as imagens.
Use oCantos Arredondadoscontrole deslizante arredondar as bordas das imagens.
Use oInclinação aleatóriacontrole deslizante para inclinar aleatoriamente todas as 
imagens na colagem.
Use oLayout randomizarbotão para embaralhar as imagens. 

Opções de imagem 
Clique emOpções de imagempara expandir os controles de imagem. Esses controles só 
podem ser usados quando você tiver uma imagem selecionada.
Use oAtribuir imagembotão para substituir a imagem selecionada no momento por 
uma imagem diferente.
Use oRemover imagemou oExcluirchave para excluir a imagem selecionada.
Ao usar o layout de formulário livre e a imagem selecionada estiver sob outra imagem, 
use oAvançarbotão para alterar a sobreposição.
Ao usar o layout de formulário livre e a imagem selecionada estiver em cima de outra 
imagem, use oMover-se para trásbotão para alterar a sobreposição.
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Adicionando imagens
Use oAdicionar imagens...botão para adicionar mais imagens à colagem. Se você já tiver 
mais imagens do que o modelo de layout permite, as imagens adicionais não serão 
adicionadas.

Adicionando texto 
Clique com o botão direito do mouse na tela para selecionar para adicionar Imagem ou 
Texto. Você pode editar e formatar seu texto usando os controles
sob oOpções de texto.

Terminando o diálogo Colage Creator  
Quando satisfeito com os resultados, clique noCriarBotão. Um novo PhotoPadProjetoserá 
criado, com umcamada de colagemque contém todas as imagens do Editor de Colagem. 
Clique noEditar colagembotão para reabrir o Editor de Colagem para edição posterior.
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Tarefas - Folha de contato
Crie uma folha de contato usando o Editor de folhas de contato. Uma vez concluída a folha de 
contato, um novo projeto com as imagens selecionadas é criado. O resultado pode ser 
modificado ainda mais como qualquer outro projeto de fotopad.
Abertura do Editor de Folhas de Contato  

Para abrir a caixa de diálogo Editor de folhas de contato, clique noFolha de contatobotão 
noFerramentasGuia.

Referência de diálogo do Editor de folha de contato  
Opções de layout 

Use oOpções de layoutcontroles para mudar a forma como as imagens são organizadas.
Modifique oNúmero de linhasde acordo com o número desejado de linhas.
Modifique oNúmero de Colunasde acordo com o número desejado de colunas.
Use o controle deslizanteEspaçamentocontrole deslizante para aumentar ou diminuir o 
espaçamento entre as imagens.
Use o controle deslizanteCantos Arredondadoscontrole deslizante arredondar as 
bordas das imagens.
Tamanho e orientação da página  
Use oTamanho e orientação da páginapara ajustar o tamanho geral da folha de contato.
Selecione o tamanho da sua folha de contato com oTamanho da folha de contato lista 
pulldown. As opções listadas estão em polegadas por padrão. Use oUnidadeslista 
pulldown para alterar as medidas de tamanho da folha de contato para Centímetros ou 
Pixels.
Clique noPaisagembotão para uma folha de contato horizontalmente orientada, ou 
clique noRetratobotão para uma folha de contato verticalmente orientada.

Opções de imagem 
OOpções de imagemSó pode ser usado quando você tem uma imagem selecionada.
Use oAtribuir imagembotão para substituir a imagem selecionada no momento por 
uma imagem diferente.
Use oRemover imagemou oExcluirchave para excluir a imagem selecionada.
Adicionando imagens 

Use oAdicionar imagens...botão para adicionar mais imagens à folha de contato. Se você 
já tiver mais imagens do que o modelo de layout permite, as imagens adicionais não serão 
adicionadas.

Terminando a caixa de diálogo do Editor de folhas de contato 
Quando satisfeito com os resultados, clique noCriarBotão. Um novo PhotoPadProjetoserá 
criado, com uma camada de folha de contato que contém todas as imagens do Editor de 
Folhas de Contato. Clique noEditar folha de contatobotão para reabrir o Editor de folhas 
de contato para mais edição.
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Tarefas - Organizando suas fotos
Use o diálogo Biblioteca de Fotos para organizar suas fotos. Esta ferramenta permite que 
você use álbuns e tags para categorizar suas fotos, de modo que elas serão mais fáceis de 
encontrar mais tarde.
Por exemplo, você pode ter várias pastas no seu computador contendo fotos de um membro 
da família. Você pode criar um álbum dessa pessoa para ver todas as suas fotos ao mesmo 
tempo.
Para abrir a Biblioteca de Fotos, clique no botão Biblioteca na guia Home ou selecione 
Biblioteca de fotos no menu Arquivo.
Casa

A guia Home é onde você encontrará os controles básicos para começar com a Biblioteca 
de Fotos.
● Selecionar imagens  

Clique aqui para adicionar fotos à Biblioteca de Fotos. Essas fotos serão 
automaticamente adicionadas a umAdicionado recentementeÁlbum.Nota: Essas 
fotos serão removidas do álbum Recentemente Adicionado, uma vez que você 
selecionar mais imagens, por isso certifique-se de organizar essas fotos antes de 
selecionar mais imagens.

● Importação 
Clique aqui para abrir a caixa de diálogo Importar. Use a caixa de diálogo Importar para 
copiar fotos para o computador de um dispositivo externo, como um smartphone ou um 
disco rígido externo.

Pastas
A guia Pastas é onde você encontrará uma lista de todas as pastas que estão sendo 
gerenciadas pela Biblioteca de Fotos. Sua pasta Imagens está incluída por padrão.
● Adicionando pastas  

Clique noAdicione uma pasta existente...botão no canto inferior esquerdo da caixa de 
diálogo.
Usando a caixa de diálogo do navegador da pasta, selecione uma pasta e clique no 
botão Selecionar pasta.
Nota: A caixa de diálogo do navegador da pasta não exibe arquivos - ele só mostra 
pastas.

● Editar uma pasta 
No painel lateral com a lista de Pastas, clique no botão Ícone 'Lápis' ao lado da Pasta 
a ser editada. 
● Para renomear a Pasta, digite o novo Nome da pasta no pop-up e clique no botão R

enomear  Botão. 
Observação : isso também renomeia a pasta de sistemas reais. 

● Para excluir a pasta, clique no botão Excluir  Botão. 
Observação : isso exclui apenas a pasta na fototeca. A pasta do sistema real não é 
afetada.  

● Excluir uma pasta  
A exclusão de uma pasta a exclui apenas na Fototeca. A pasta do sistema real não é 
afetada. 
Há duas maneiras possíveis de excluir uma pasta: 
● No painel lateral com a lista de Pastas, clique no botão Ícone 'Trashcan' ao lado 

da Pasta a ser excluída. Isso excluirá automaticamente a pasta.
● Alternativamente, clicando no Ícone 'Lápis' também fornece um Excluir  no pop-up 

da caixa de diálogo para excluir a pasta.
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● Reordenar pastas 
Basta arrastar uma pasta da lista do painel lateral e soltá-la no local desejado. 
NOTA: Um indicador de linha aparecerá para orientar onde a nova posição estará. 

● Movendo e copiando fotos  
Para mover ou copiar fotos para outra pasta, comece selecionando as fotos que deseja 
mover ou copiar. Se você ainda não abriu as fotos na Biblioteca de Fotos, você pode 
clicar em Selecionar Imagens na guia home e selecionar as fotos do álbum 
Recém-Adicionado.Com as fotos selecionadas, clique no botão Mover ou Copiar  na 
parte inferior da caixa de diálogo.
Isso abrirá uma nova caixa de diálogo para mover as imagens selecionadas para uma 
nova pasta.
Clique no botão Procurar...  para selecionar uma pasta de destino. Nota: o navegador 
da pasta exibirá apenas pastas, não mostrará nenhum arquivo.
Verifique a Caixa de seleção Criar uma cópia se quiser fazer cópias das fotos 
selecionadas. Os arquivos copiados serão movidos para a pasta de destino, enquanto 
as fotos originalmente selecionadas permanecerão em sua pasta atual.
Clique no botão Mover para mover as fotos para a pasta de destino. A Biblioteca de 
Fotos adicionará a pasta de destino à lista de pastas e a exibirá.

Álbuns
Os álbuns podem ser usados para categorizar fotos em grupos que compartilham um tema 
ou tema semelhante.
Por exemplo, você pode ter um álbum para fotos de férias, ou um álbum contendo fotos de 
um membro da família.
Clique na guia Álbuns para ver uma lista de todos os álbuns.
● Criar um álbum  

Para criar um álbum, certifique-se de que você clicou noÁlbunsguia, em seguida, 
clique noCrie um novo álbum...botão no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo. 
Digite seu novo nome de álbum e cliqueCriar.
Alternativamente, selecione algumas fotos e clique no botão Adicionar ao álbum na 
parte inferior da caixa de diálogo.
Um pop-up aparecerá para atribuir as fotos a um álbum. Digite o nome do seu novo 
álbum e pressione enter , ou clique no botão Criar novo.
Todas as imagens selecionadas quando você cria um álbum serão automaticamente 
adicionadas ao novo álbum.

● Edite um álbum  
No painel lateral com a lista de álbuns, clique no Ícone 'Lápis' ao lado do Álbum a ser 
editado. 
● Para renomear o Álbum, digite o novo nome do álbum no popup e clique no Renom

ear Botão.
● Para excluir o Álbum, clique no ExcluirBotão.

● Exclua um álbum 
Existem duas maneiras possíveis de excluir um álbum: 
● No painel lateral com a lista de álbuns, clique no Ícone 'Trashcan' ao lado do 

Álbum a ser excluído. Isso excluirá automaticamente o álbum.
● Alternativamente, clicando no Ícone 'Lápis' também fornece um Excluir  botão no 

popup de diálogo para excluir o álbum.
● Reordenar álbuns 

Basta arrastar um álbum da lista do painel lateral e soltá-lo no local desejado. 
NOTA: Um indicador de linha aparecerá para orientar onde a nova posição estará. 

● Adicionar imagens a um álbum 
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Para adicionar imagens a um álbum existente, comece selecionando as fotos que 
deseja adicionar ao álbum. Se você ainda não abriu as fotos na Biblioteca de Fotos, 
clique em Selecionar imagens na guia home e selecione fotos do álbum 
Recém-Adicionado.

Com as fotos selecionadas, clique no Atribuir álbuns botão na parte inferior do 
diálogo. 
Isso abrirá um popup contendo uma lista de verificação de todos os álbuns existentes. 
NOTA: Os álbuns comuns entre as imagens selecionadas já serão verificados. 

Use o campo de pesquisa no topo do popup para encontrar um álbum específico na 
lista de verificação: 
● Qualquer álbum que você verificar será atribuído às fotos selecionadas.
● Alternativamente, qualquer álbum que você não tenha verificado será não assinado 

para as fotos selecionadas.
Uma vez que você terminar de fazer alterações, clique no Aplicar Botão. 

● Adicionado recentemente 
The Recently Added album é um álbum especial que contém o conjunto mais recente 
de fotos que foram selecionadas ou importadas doCasa tab. As fotos serão removidas 
deste álbum depois de selecionar ou importar mais imagens.

Tags
As tags podem ser usadas para associar fotos com certas palavras-chave. Você pode usar 
isso como uma alternativa aos álbuns para agrupar fotos. Clique na guia Tags para exibir 
uma lista de todas as tags.
● Criar uma tag 

Para criar uma tag, certifique-se de que você clicou noTagsguia, em seguida, clique no
botão no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo. Digite 

sua nova palavra-chave e cliqueCriar.Alternativamente, selecione algumas fotos e 
clique no botão Atribuir tags  na parte inferior da caixa de diálogo.
Um pop-up será exibido para atribuir tags às fotos selecionadas. Digite o nome da sua 
nova tag e pressione enter , ou clique no botão Criar nova.
Todas as imagens selecionadas quando você cria uma tag serão marcadas 
automaticamente com o novo nome da tag.

● Editar uma tag 
No painel lateral com a lista de Tags, clique no Ícone 'Lápis' ao lado da Tag a ser 
editada. 
● Para renomear a Tag, digite o novo nome tag no popup e clique no RenomearBotã

o.
● Para excluir a Tag, clique no ExcluirBotão.

● Exclua uma tag  
Existem duas maneiras possíveis de excluir uma tag: 
● No painel lateral com a lista de Tags, clique no Ícone 'Trashcan' ao lado da Tag a 

ser excluída. Isso excluirá automaticamente a tag.
● Alternativamente, clicando no Ícone 'Lápis' também fornece um Excluir  botão no 

popup de diálogo para excluir a tag.
● Reordenar tags  

Basta arrastar uma tag da lista do painel lateral e soltá-la no local desejado. 
NOTA: Um indicador de linha aparecerá para orientar onde a nova posição estará. 

● Marcando imagens 
Para marcar imagens, comece selecionando as fotos para as que deseja atribuir tags. 
Se você ainda não abriu as fotos na Biblioteca de Fotos, clique em Selecionar imagens 
na guia home e selecione fotos do álbum Recém-Adicionado.

Com as fotos selecionadas, clique no Atribuir tags
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 botão na parte inferior do diálogo. 
Isso abrirá um popup contendo uma lista de verificação de todas as tags existentes. 
NOTA: As tags comuns entre as imagens selecionadas já serão verificadas. 

Use o campo de pesquisa na parte superior do popup para encontrar uma tag 
específica na lista de verificação: 
● Qualquer tag que você verificar será atribuída às fotos selecionadas.
● Alternativamente, qualquer tag que você não for verificado será não-assinada para 

as fotos selecionadas.
Uma vez que você terminar de fazer alterações, clique no Aplicar Botão. 

Fotos
As fotos são as imagens carregadas na Biblioteca de Fotos. Várias ações podem ser feitas 
em uma imagem para organizar melhor a biblioteca.
● Adicionar fotos aos álbuns  

Consulte"Álbum" > "Adicionar imagens a um álbum" seção nesta página para mais 
detalhes. 

● Adicionar fotos a tags  
Consulte"Tags"  > "Marcando imagens"  seção nesta página para mais detalhes. 

● Classifique Fotos 
● Clique em uma ou mais fotos a serem classificadas.
● Para classificar todas as fotos selecionadas, siga um destes procedimentos: 

● Coloque o mouse sobre uma foto selecionada e clique em uma estrela. 
● Como alternativa, digite a classificação no teclado para classificar a foto. 

As entradas de classificação aceitas são: 0 ,1 ,2 ,3 ,4E5 .
Dica: Clicando em 0  removerá qualquer classificação. 
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Tarefas - Costurando fotos em um Panorama
Um panorama pode ser criado usando o diálogo Criar imagem panorâmica. O diálogo fornece 
uma maneira fácil de combinar várias imagens com visualizações sobrepostas para criar uma 
imagem única, maior e perfeita. Antes de construir a imagem final, o diálogo permitirá que 
você visualize os resultados. 

Abrindo a caixa de diálogo Criar imagem panorâmica 
Para abrir a caixa de diálogo Criar imagem panorâmica, clique noPanoramabotão noGuia 
ferramentas da barra de ferramentas, ou selecione Criar Panorama  a partir do Menu de 
ferramentas.

Crie referência de diálogo de imagem panorâmica  
Imagens originais 
● Adicionar imagens  botão pode ser usado para adicionar várias imagens. Uma vez 

carregadas, as imagens aparecerão na janela de visualização. (Opcional: As imagens 
também podem ser adicionadas arrastando as imagens para a área de visualização.)

● Remover imagem selecionada  botão pode ser usado para remover uma imagem 
carregada selecionada.

● Remover todas as imagens  botão pode ser usado para remover todas as imagens 
carregadas.

● Para alterar a ordem de uma imagem, selecione uma imagem clicando nela e clique em 
qualquer uma delas Mover imagem à esquerdaOuMover a imagem direita Botão. (O
pcional: Clique e arraste a imagem para que ela se mova um passo em direção à direção) 
Nota: Se a ordem das fotos originais não estiver correta, um panorama pode não ser 
criado.

Pré-visualização panorama 
● Quando todas as imagens estiverem na ordem correta, você pode clicar Pré-visualizaç

ão de atualização  botão para exibir uma visualização da imagem final. 
A janela de visualização mostrará uma prévia do panorama costurado se o panorama 
for criado com sucesso. 

● Se algumas fotos forem adicionadas ou removidas após a criação do panorama 
correspondente, o panorama será excluído.

● Se você não precisa de uma imagem grande resultante, ou está ficando sem memória, 
tente usar o Dimensione o tamanho da imagem final  controle deslizante para ajustar 
o tamanho de saída da imagem final. Isso tornará a imagem final menor e permitirá que 
PhotoPad to usem menos recursos durante sua criação.

Terminando o diálogo Panorama Stitcher  
Quando satisfeito com os resultados na janela de visualização panorama, cliqueOkey. Um 
novo PhotoPad Projetoserão criados.

Dicas para criação de panorama bem-sucedida 
● Pelo menos São necessárias 2 até 8 imagens  para uma criação panorama bem 

sucedida.
● As imagens deve se sobrepor uns aos outros  (PhotoPad precisa encontrar pontos 

semelhantes em cada imagem para encaixá-los corretamente). Como regra geral, 
certifique-se de que cada imagem se sobreponha às outras por cerca de 1/4.

● As imagens deve ser do mesmo tamanho, tomada pela mesma câmera . Se sua 
câmera suporta a troca de lentes, você deve usar a mesma lente. Você também deve man
ter a câmera ampliada a mesma quantidade para cada imagem .

● As imagens deve ser tirado da mesma posição. Se a câmera mudar de posição entre as 
imagens, os diferentes pontos de vista dificultarão, se não impossível costurar as imagens 
corretamente.
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● As imagens deve ser tomada ao mesmo tempo . Tirar as imagens em momentos 
diferentes provavelmente levará a diferentes condições de iluminação, ou permitirá que o 
assunto se mova. Ambos dificultarão a construção de uma imagem.

● O alvo da imagem panorama deve estar em uma posição estática e não em 
movimento, caso contrário, a imagem panorama resultante não será devidamente 
costurada.

● Imagens de alta qualidade são recomendadas para serem usadas . Para imagens de 
menor qualidade, PhotoPad podem, aliás, selecionar pontos de referência ruins. Se o 
panorama criado não for como esperado, pode valer a pena tentar novamente a criação do 
Panorama, uma vez que um resultado melhor pode ser gerado em outras corridas.

● A criação do panorama é um processo intensivo de recursos. Pode levar muito tempo, e 
vai usar uma grande quantidade de memória. Para cada computador, há um limite superior 
para o tamanho de um panorama que ele será capaz de criar. O uso de imagens maiores 
ou mais imagens aumentará os recursos do computador necessários para construir a 
imagem. Se o computador ficar sem memória, tente reduzir o tamanho do panorama ou 
usar menos imagens.
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Tarefas - Impressão de uma imagem
Impressão de uma imagem  
Para imprimir uma imagem, clique noImprimirbotão barra de ferramentas ou selecionarArqui
vo ->Imprimir . Isso abrirá uma caixa de diálogo de impressão com uma janela de 
visualização à esquerda e as opções de impressão à direita.

Opções de papel  
Use oCategoria de tamanho lista pulldown para escolher qual conjunto de tamanhos de 
papel aparecerá noTamanho do papel lista pulldown.
Use o {Tamanho do papel}Tamanho do papel lista de retirada para selecionar o tamanho 
do papel para o que você estará imprimindo. As dimensões do tamanho do papel 
selecionado são exibidas na visualização de impressão.
Use o {Retrato}Retratoe {Paisagem}Paisagembotões de rádio para escolher a orientação 
do papel.
Use o {Margens}Margenscontrole para ajustar o preenchimento mínimo entre sua imagem 
e a borda do papel. 
Use o Unidades lista de pulldown para alternar entre Polegadas ,MilímetrosECentímetro
s .

Layout de imagem 
Use as opções de layout de imagem se quiser que várias cópias da sua imagem sejam 
impressas na mesma página.
Algumas opções permitem que você defina uma série de Exemplares dado um tamanho 
predefinido, como 4x6 em,5x7 em,8x10 emECarteira Tamanhos. Outras opções 
permitirão que você defina um número específico de cópias: 
● O 1x  conjuntos de opções 1 cópia.
● O 2x  conjuntos de opções 2 cópias.
● O 4x  conjuntos de opções 4 cópias.
● O Página completa opção define 1 cópia com o conjunto de imagens para caber no 

papel.
Posição da imagem 
A posição da imagem pode ser alterada arrastando a visualização ou com as opções 
encontradas na caixa de grupo Posição de imagem.
Por padrão, a imagem estará localizada no centro do papel. Isso pode ser alterado 
desverificando oImagem do centroCheckbox.
Uma vez que a caixa de seleção de imagem central seja desmarcada, Use oInícioEDeixou

 
Tamanho da imagem  

O tamanho da imagem pode ser alterado arrastando os cantos da visualização ou com as 
opções encontradas na caixa de grupo Tamanho da imagem.
Confira oEscala para caber papelcaixa de seleção para redimensionar a imagem para o 
mesmo tamanho do papel.
Alternativamente, use oLarguraEAlturacampos para definir uma largura e altura 
específicas. Observe que a proporção da imagem não pode ser alterada com esses 
campos. Se você quiser ajustar a largura e a altura da imagem separadamente, use as 
camadas de corte ou redimensionamento antes de imprimir.

Clique no Imprimirbotão para imprimir a imagem.
Clique no Cancelarbotão para fechar a caixa de diálogo Imprimir sem imprimir.
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Tarefas - Criador de Calendário
Para criar um calendário, clique no botão Criar calendário  de barras de ferramentas
Configurações do calendário  

Selecione um layout de calendário clicando em um dos
Ano ,MêsEEspiralBotões.
Selecione umAnoEMêsvocê deseja exibir em seu calendário.
Desmarcar oComece a semana no domingo  caixa de seleção se você quiser que seu 
calendário começa em uma segunda-feira.
Desmarcar oMostrar dias de mês adjacentescaixa de seleção se você não quiser incluir 
dias anteriores e próximos.

Aparência do calendário 
MudarRosto da fonteECor do calendárioclicando nos botões correspondentes.
Você pode inserir uma imagem em seu calendário clicandoAtribuir imagembotão ou
Clique para adicionar uma imagem..botão na pré-visualização.

Dia Selecionado  
Adicione texto de férias ao seu calendário selecionando a data e digitando na caixa Editar. 

Configurações de papel 
Use oCategoria de tamanho lista pulldown para escolher qual conjunto de tamanhos de 
papel aparecerá noTamanho do papel lista pulldown.
Use o {Tamanho do papel}Tamanho do papel lista de retirada para selecionar o tamanho 
do papel para o que você estará imprimindo.
Use o {Margens}Margenscontrole para ajustar o preenchimento mínimo entre sua imagem 
e a borda do papel. 

Clique no Imprimirbotão para imprimir o Calendário.
Clique no Salvar como PDFbotão para salvar o Calendário em um arquivo PDF.
Clique no Cancelarbotão para fechar a caixa de diálogo Criador de calendário sem impressão.
Clique no Ajudabotão para mostrar mais detalhes sobre como usar o Criador de Calendário.
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Tarefas - Definido como Papel de Parede
Selecione Definir como papel de parede no menu do arquivo para alterar o papel de parede da 
área de trabalho para a imagem atualmente exibida no PhotoPad. Quaisquer correções ou 
alterações feitas antes de selecionar esta opção serão exibidas na nova imagem de papel de 
parede.
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Tarefas - Gerador de cartão
Gerador de cartão 
Para criar um Cartão, clique noGerador de cartãobotão de barra de ferramentas
Opções de cartão  

Selecione o tipo de cartão que deseja: Dobra superior ,Dobra esquerdaOuCartão postal 
Use o Categoria de tamanho lista pulldown para escolher qual conjunto de tamanhos de 
papel aparecerá noTamanho do papel lista pulldown.
Use o {Tamanho do papel}Tamanho do papel lista de retirada para selecionar o tamanho 
do papel para o que você estará imprimindo. As dimensões do tamanho do papel 
selecionado são exibidas na visualização de impressão.
Use o {Margens}Margenscontrole para ajustar o preenchimento mínimo entre sua imagem 
e a borda do papel. 

Opções de imagem 
Você pode inserir até 5 imagens no seu Cartão. Clique no +Adicionar imagem  botão para 
selecionar as imagens que você deseja adicionar. 
Remova a imagem selecionada clicando no Remover  Botão. 
A imagem selecionada pode ser girada usando os botões de rotação. 
Opções de texto 
Adicione texto ao seu Cartão digitando na caixa Editar.
MudarRosto da fonte,Estilo de fonte ,Tamanho da fonteEAlinhamentode seu texto 
clicando
os botões correspondentes
Clique no Imprimirbotão para imprimir o Cartão.

Clique no Salvar como PDFbotão para salvar o Cartão como PDF.
Clique no Criarbotão continuar editando o Cartão no diálogo principal.
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Tarefas - Tirando uma captura de tela
Tire uma captura de tela do seu desktop clicando Screenshot ícone na guia home ou 
selecionando Arquivo->Tire uma captura de tela.
As capturas de tela tiradas são importadas automaticamente para o PhotoPad como imagens 
prontas para edição. 
Dica: O som da captura de tela na captura bem-sucedida está disponível e pode ser alternado 
nas opções do PhotoPad. 
Tipos de captura de tela:

Área de trabalho inteira  
Tira automaticamente uma captura de tela da tela inteira (excluindo o PhotoPad). 
● Depois de selecionar esse tipo de captura de tela, a janela do PhotoPad ficará 

temporariamente oculta.
● A captura de tela de toda a área de trabalho será tirada e a janela do PhotoPad será 

restaurada.
● O PhotoPad importará a captura de tela pronta para edição.
Janela específica 
Captura de tela de uma janela específica da lista disponível. 
● Selecione uma janela para captura de tela na lista mostrada.
● Depois de selecionar uma janela de destino, a janela do PhotoPad ficará 

temporariamente oculta.
● A janela de destino será restaurada (se minimizada) e será movida na frente de outras 

janelas. 
Nota: Se forem encontrados problemas neste momento, consulte a seção Possíveis 
problemas de captura de tela  abaixo. 

● A captura de tela da janela de destino será tirada e a janela do PhotoPad será 
restaurada.

● O PhotoPad importará a captura de tela pronta para edição.
Seleção personalizada  
Minimiza o PhotoPad e oferece uma ferramenta de seleção para cortar a parte desejada. 
● Depois de selecionar esse tipo de captura de tela, a janela do PhotoPad ficará 

temporariamente oculta.
● Selecione uma parte da tela usando a ferramenta de seleção. 

Alternativamente, clique na tecla ESC no teclado para cancelar a captura de tela. 
● Após a seleção ser feita, a captura de tela da parte selecionada da tela será tirada e a 

janela do PhotoPad será restaurada.
● O PhotoPad importará a captura de tela pronta para edição.
Temporizadores de captura de tela:
Recorte agora 
● Obtém o tipo de captura de tela escolhido imediatamente.
● Nota: PhotoPad será temporariamente escondido por um breve momento para capturar 

a tela.
Recorte em 3 segundos  
● Espera por 3 segundos antes de fazer o tipo de captura de tela escolhido.
● Nota: O PhotoPad ficará temporariamente oculto por 3 segundos enquanto aguarda a 

captura de tela.
Recorte em 5 segundos  
● Espera por 5 segundos antes de fazer o tipo de captura de tela escolhido.
● Nota: O PhotoPad ficará temporariamente oculto por 5 segundos enquanto aguarda a 

captura de tela.
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Possíveis problemas de captura de tela:
A janela de destino não restaurou 
● Possivelmente falhou ao restaurar a janela de destino para captura de tela devido à 

falta de privilégios de administrador. 
Nota: A janela de destino possivelmente está sendo executada com privilégios de 
administrador, enquanto o PhotoPad não. 

● Para resolver isso, restaure a janela de destino minimizada e tente novamente. 
Outra opção é reiniciar o PhotoPad para ser executado no Modo Administrador (Clique 
no ícone do PhotoPad > Mais > Executar como administrador) e tente novamente. 

A janela de destino não é movida para a frente 
● Isso pode acontecer se outra janela for interagida enquanto aguarda a captura de tela.
● Para resolver isso, é aconselhável evitar alternar janelas enquanto aguarda a captura 

de tela da janela de destino.
A janela de destino não está disponível 
● Isso pode acontecer se a janela de destino tiver sido fechada antes que a captura de 

tela seja feita.
● Para resolver isso, abra a janela de destino e tente novamente.
Configurações adicionais:
Som da captura de tela 
Reproduza um som de câmera na captura de tela. 
● Ir para Ferramentas  > Opções
● Em Guia Geral , alterne a caixa de seleção Som da captura de tela  para ativar ou 

desativar o som.
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Editar - Desfazer / Refazer
Além do desfazer/refazerAtalhos de teclado,  você pode desfazer e refazer alterações 
clicando nos botões de desfazer ou refazer noEditar guia.  
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Editar - Borracha
Use Edit -> Borracha para apagar áreas da tela.
A ferramenta de borracha pode ser usada na maioria das camadas, mas não em todas. Um 
aviso será exibido quando você tentar usá-lo em uma camada que não pode ser apagada, 
solicitando que você selecione outra camada.
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Editar - Fundo
OFundocamada pode ser usada para alterar o que é exibido atrás de sua imagem original. 
Observe que o plano de fundo só será visível se o seu projeto tiver pixels transparentes (ex: 
excluindo umSeleção, ou usando oRemoção de corescamada), ou se você aumentou o 
tamanho do fundo (veja abaixo).
Uso 

Existem três tipos de fundos que você pode escolher:
● Fundo transparente- Todos os pixels de fundo permanecem transparentes.
● Fundo de cor sólida - Todos os pixels de fundo são preenchidos com uma única cor. 

Use o controle do seletor de cores para alterar a cor de preenchimento.
● Fundo de imagem - Uma imagem será exibida atrás da imagem original. Se você 

copiou uma imagem na área de transferência, você pode coá-la na camada de fundo 
com oImagem da ClipboardBotão. Você também pode usar o Imagem do Arquivobotã
o para selecionar um arquivo de imagem.

Você também pode alterar o tamanho do plano de fundo verificandoAlterar o tamanho do 
fundo . Quando isso for verificado, você pode usar os controles de largura e altura para 
ajustar o tamanho do fundo ou o widget de redimensionamento sobre a imagem para 
ajustar o tamanho e a posição do fundo. Depois de terminar de usar o widget de 
redimensionamento, clique emAplicar tamanho.
Os botões 'Alinhamento' são usados para alinhar a imagem original ao plano de fundo. 
Então, por exemplo, se você quiser que sua imagem original seja centrada em segundo 
plano, clique no alinhamento horizontal central e nos botões de alinhamento central vertical.
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Editar - Cultura
UsarEditar->Culturapara mudar o tamanho da tela.
A região escura fora do manipulador retangular será removida da imagem. Arraste as alças do 
retângulo para alterar o tamanho da área cortada ou digite-a diretamente nos campos de 
entrada Largura e Altura.

Proporção  
Use este menu suspenso para selecionar uma proporção para a área de corte. UmPersonal
izado a proporção de aspecto permitirá que você edite a região de cultura 
livremente. OOriginala proporção preservará a relação largura:altura da imagem de 
entrada original.
Orientação 
Confira oRetratobotão de rádio para fazer a região cortada mais alto do que é largo. 
Confira oPaisagembotão de rádio para tornar a região cortada mais larga do que é alta.
Os controles de orientação não estão disponíveis para as proporções de aspecto 
Personalizado, Original e Quadrado.
Tamanho do conjunto 
Digite a largura e altura a que a imagem deve ser cortada. Se oManter a proporçãocaixa 
é verificada, inserindo um valor para uma dimensão mudará automaticamente o valor da 
outra dimensão para preservar a razão de aspecto.
Redimensionar imagem  
Após o corte, você pode redimensionar instantaneamente sua imagem inserindo seus 
valores desejados noLargura de redimensionamentoEAltura de redimensionamentoCa
mpos.
Nota: Presume-se que as dimensões estejam em 300 pixels por polegada.

Clique Aplicarpara ver o resultado cortado, ouEditarvoltar e fazer mudanças.
Para cortar em forma livre, use oSafra selecionada Camada. 
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Editar - Girar
A camada giratória pode girar a imagem e todas as camadas anteriores por qualquer 
quantidade. Adicione uma camada girar clicando noGirar ícone noEditarguia da barra de 
ferramentas.
Você pode girar a imagem clicando e arrastando na imagem ou definindo a rotação no painel 
de propriedades.
Uso 

Clique no Deixoubotão para girar a imagem 90 graus no sentido anti-horário.
Clique no Centrobotão para girar a imagem 180 graus.
Clique no Certobotão para girar a imagem 90 graus no sentido horário.
ORotação (graus)o campo numérdia pode ser usado para girar a imagem por qualquer 
ângulo arbitrário.
Confira oCantos de culturacaixa de seleção para remover o excesso de espaço em 
branco.
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Editar - Endireitar
A camada de Endireitar pode ser usada para fixar um horizonte inclinado. Adicione uma 
camada de endireitar clicando noEndireitarícone noEditarguia da barra de ferramentas.
Uso 

Clique e arrastena imagem para começar a rodá-la. Enquanto a imagem estiver sendo 
girada, uma grade de alinhamento aparecerá. Use as linhas de grade como um guia para 
fazer características em sua imagem vertical ou horizontal.
Segure oShiftchave enquanto arrasta para um controle mais preciso, a fim de fazer 
ajustes de ajuste fino.
Se um valor de rotação exato for desejado, use oRotaçãocontrole de entrada decimal para 
entrar em um ângulo positivo ou negativo.

Nota:A ferramenta de endireitar só pode girar imagens em 45 graus no sentido horário ou 
anti-horário. Para girar ainda mais a imagem, use ocamada de rotação.  
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Editar - Flip
A camada flip pode espelhar a imagem verticalmente e/ou horizontalmente. Adicione uma 
camada Flip clicando noFlipícone noEditarguia da barra de ferramentas.
Uso 

Clique no Horizontalbotão para virar a imagem horizontalmente.
Clique no Verticalbotão para virar a imagem verticalmente.
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Editar - Redimensionar
UsarEditar->Redimensionarpara redimensionar a tela, incluindo todas as camadas de 
conteúdo anteriores. Por exemplo, essa camada pode reduzir as dimensões de uma imagem 
de alta resolução para torná-la pequena o suficiente para enviar via e-mail.

Uso 
Unidades- Use a lista de retirada das unidades para alterar o que os campos de largura e 
altura representam. Você pode redimensionar porPixels,Porcentagem ,PolegadasOuMilímet
ros  {milímetros}. 

Pixels por polegada/milímetro- Esta opção só está disponível quando as unidades 
estão definidas paraPolegadasOuMilímetros. É usado para converter o número definido de 
polegadas/milímetros para as dimensões da imagem em pixels.

Largura - Use isso para ajustar a largura da imagem. O valor representa a largura da 
imagem nas unidades especificadas acima.

Altura - Use isso para ajustar a altura da imagem. O valor representa a altura da 
imagem nas unidades especificadas acima.

Manter a proporção- Use esta caixa de seleção para manter as proporções originais da 
imagem. Desmarcar esta opção se quiser esticar ou esmagar a imagem.

Método de escala - Use esta lista de pulldown para ajustar o método usado ao 
redimensionar uma imagem para um tamanho maior. 

Método de escala de baixa - Use esta lista de pulldown para ajustar o método usado 
ao redimensionar uma imagem para um tamanho menor. 
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Editar - Redimensionamento líquido
UsarEditar->Redimensionamento líquidopara redimensionamento consciente de conteúdo. 
Este efeito usa uma técnica conhecida como escultura de costura que tenta redimensionar a 
imagem, preservando seu conteúdo. Isso é útil para alterar a proporção de uma imagem sem 
esticar ou cortar áreas importantes.
Uso 

Use os campos de largura e altura para alterar o tamanho da imagem em pixels.
Note que algumas imagens podem não ser adequadas para redimensionamento líquido, 
nesse caso oCamada de redimensionamentoOuCamada de culturaseria mais apropriado.
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Editar - Copiar e Colar
OCopiar e Colarbotão abre um menu suspenso para a funcionalidade copiar e colar.
Veja oCorte, copiar, colarpágina para mais.
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Selecione - Ferramentas de seleção
A barra de ferramentas Select fornece ferramentas que permitem selecionar partes de uma 
fotografia para preencher,copy/paste , ou excluir.
Se você copiar uma seleção, você pode colá-la como uma nova sobreposição no mesmo 
projeto (ou diferente), ou você pode colá-la em um novo projeto. Você também pode excluir 
uma área selecionada. Se a seleção cobrir qualquer parte visível de uma imagem 
sobreposição, somente o conteúdo dessa imagem sobreposição será excluído (para que você 
possa excluir o conteúdo de uma imagem sobreposição sem o risco de excluir algo de 
camadas abaixo dela).
Atalhos de teclado 
● Selecione Todos(Ctrl + A) 

Selecione Todosselecionará tudo na imagem, independentemente de qual (se houver) 
ferramenta esteja atualmente selecionada.

● Desmarcar tudo(Ctrl + D) 
Desmarcar tudolimpará a seleção atual e desativará qualquer ferramenta de seleção ativa.

● Seleção invertida(Ctrl + I) 
Seleção invertidapermite alterar o que está atualmente selecionado para toda a área não 
selecionada da fotografia. Por exemplo, se o céu tiver sido selecionado e você clicar em 
Inverter Seleção, o céu ficará desselecionado e o resto da foto se tornará a nova área 
selecionada.

Seleção Retangular 
A ferramenta Seleção Retangular permite clicar no botão do mouse, arrastar e, em 
seguida, soltar para criar uma seleção retangular na foto. Segure a tecla Ctrl para fazer 
uma seleção quadrada.

Seleção Oval  
A ferramenta Seleção oval permite clicar no botão do mouse, arrastar e, em seguida, soltar 
para criar uma seleção oval na foto. Segure a tecla Ctrl para fazer uma seleção circular.

Seleção de Polígonos  
A ferramenta de seleção de polígonos permite criar uma seleção poligonal. Clique em um 
ponto na imagem e solte o mouse para criar o ponto de ancoragem, em seguida, mova o 
mouse para o segundo ponto e clique novamente. Repita quantas vezes for necessário 
para criar o polígono desejado, depois feche o polígono clicando no primeiro ponto de 
ancoragem ou clicando duas vezes.

Seleção gratuita de formulários 
A ferramenta de seleção de formulários gratuitos permite selecionar uma região desenhada 
à mão. Arraste o cursor pela região que deseja selecionar e solte o botão do mouse para 
concluir a seleção.

Seleção de Ímãs 
A ferramenta de seleção de ímãs permite selecionar um objeto em sua imagem, 
encaixando-se nas bordas do objeto. Inicie a seleção clicando na borda de um objeto. Em 
seguida, clique em qualquer lugar dentro do círculo exibido para adicionar um segmento ao 
esboço de seleção. Continue adicionando segmentos até que todo o objeto seja delineado. 
Clicar no primeiro ponto ou clicar duas vezes completará a seleção.

Varinha Mágica  
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A ferramenta Varinha Mágica permite que você clique em um único ponto na foto para 
selecionar todas as áreas adjacentes de uma cor semelhante (clique em um ponto no céu 
para selecionar todo o céu, por exemplo). Quando a ferramenta Varinha mágica é 
selecionada, você pode especificar um valor de Tolerância clicando na seta baixa ao lado 
do botão. Isso determina o quão semelhante a cor de um pixel deve ser para ser 
selecionado.

55



Selecione - Expandir, Contratar e Seleção de 
Penas
Expandir a seleção 

Cresça a seleção atual clicando com o botão direito na seleção e selecionando oExpandir 
a seleçãoitem do menu. Isso trará um diálogo perguntando quanto para expandir a seleção 
por. Digite um número positivo e cliqueExpandir .

Seleção de Contratos  
Encolher a seleção atual clicando com o botão direito na seleção e selecionando oSeleção 
de Contratositem do menu. Isso trará um diálogo perguntando quanto contratar a seleção. 
Digite um número positivo e cliqueContrato .

Seleção de Penas 
Pena ou desfoque o limite de seleção clicando com o botão direito na seleção e 
selecionando oSeleção de Penas item do menu. Isso trará um diálogo perguntando quanto 
para empenar a seleção por. Digite um número positivo e cliquePena .
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Selecione - Safra selecionada
Corte áreas não selecionadas com oSafra selecionadaCamada. Primeiro faça uma seleção 
com oFerramentas de seleção, em seguida, clique noSafra selecionadabotão na barra de 
ferramentas com guias. Isso removerá pixels não selecionados e redimensionará a imagem 
para corresponder aos limites da sua seleção.
Use o controle deslizante Liso/Afiado para suavizar as bordas da sua seleção.
Você pode voltar e alterar a área cortada clicando noEditar seleção de culturasBotão. Use 
as ferramentas de seleção para alterar a área selecionada. Quando você estiver satisfeito com 
sua nova seleção, cliqueAplicarpara re-cortar para a nova seleção.
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Selecione - Preencher
O efeito Preenchimento preenche a área selecionada com uma cor. Adicione uma camada de 
preenchimento clicando noPreencherbotão noSelecioneGuia. 
Uso 

Faça uma seleção com as ferramentas de seleção e clique noPreencher Botão. 
Selecione uma cor de preenchimento usando a caixa de diálogo do seletor de cores. Uma 
camada de preenchimento será criada quando o botão OK for clicado.
A cor de preenchimento pode ser alterada clicando no botão 'Cor de preenchimento' no 
painel propriedades.
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Cor - Brilho
A camada de ajuste de cor brightness altera o brilho geral da sua imagem. Adicione uma 
camada de brilho clicando noBrilho ícone noCorguia da barra de ferramentas e, em seguida, 
ajuste a camada de brilho selecionada no painel Propriedades de brilho.
Uso 
Use oBrilho:controle deslizante para iluminar ou escurecer a imagem.

● Valores negativos escurecerão a imagem.
● Valores positivos iluminarão a imagem.
● Um valor de 0 deixará a imagem inalterada.
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Cor - Contraste
A camada de ajuste de cor Contraste ajusta os limites superior e inferior do brilho da sua 
imagem. Adicione uma camada de contraste clicando noContrasteícone noCorguia da barra 
de ferramentas e, em seguida, ajuste a camada de contraste selecionada no painel 
Propriedades de contraste.
Uso 
Use oContraste:controle deslizante para aumentar ou diminuir o contraste de uma imagem.

● Valores negativos vão cinza para fora da fotografia.
● Valores positivos acentuarão a diferença entre sombras e áreas de luz.
● Um valor de 0 deixará a imagem inalterada.
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Cor - Exposição
A camada de ajuste de cor Exposição simula uma foto tirada com uma duração de exposição 
de luz a filme diferente. Você pode usar a camada de exposição do PhotoPad para aumentar 
ou diminuir a intensidade das luzes em sua fotografia para um efeito artístico. Adicione uma 
camada de exposição clicando noExposição ícone noCorguia da barra de ferramentas.
Uso 
Use oExposição:controle deslizante para corrigir sobre ou sob exposição.

● Valores negativos simularão uma luz reduzida à duração da exposição do filme. Isso 
torna a imagem mais escura.

● Valores positivos simularão um aumento da luz para a duração da exposição do filme. 
Isso torna a imagem mais brilhante.

● Um valor de 0 deixará a imagem inalterada.
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Cor - Níveis automáticos
A camada de ajuste de cor Auto Levels realiza a equalização do histograma para uma 
distribuição mais uniforme de cores. Adicione uma camada de níveis automáticos clicando noN
íveis automáticos ícone noCorguia da barra de ferramentas.
Propriedades dos níveis automáticos 

Use o controle deslizante para ajustar a força do efeito.
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Cor - Níveis
A camada de ajuste Níveis permite ajustar as sombras, tons médios e destaques da sua 
imagem. Adicione uma camada níveis clicando noNíveisícone noCorguia da barra de 
ferramentas.
Propriedades de níveis 

Canal 
O pulldown do canal permite que você escolha um canal de cores para ajustar.
● O RGB ajustará todos os canais de cores de uma só vez.
● O vermelho só ajustará os valores vermelhos da sua imagem.
● O verde só ajustará os valores verdes da sua imagem.
● O azul só ajustará os valores azuis da sua imagem.
Sliders  
O controle deslizante preto ajusta as sombras da sua imagem.
Deslizar o controle deslizante preto para a direita tornará as sombras da sua imagem 
mais visíveis.
O controle deslizante cinza ajusta os tons médios da sua imagem.
Deslizar o controle deslizante cinza para a esquerda tornará sua imagem mais escura.
Deslizar o controle deslizante cinza para a direita tornará sua imagem mais leve.
O controle deslizante branco ajusta os destaques da sua imagem.
Deslizar o controle deslizante branco para a esquerda tornará os destaques da sua 
imagem mais visíveis.
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Cor - Curvas de cor
A camada de curvas de cor permite controlar o alcance tonal de uma imagem. Adicione uma 
camada de curvas clicando noCurvas de corícone noCorguia da barra de ferramentas.
Propriedades da curva 

Canal 
O pulldown do canal permite que você escolha um canal de cores para ajustar.
● O RGB ajustará todos os canais de cores de uma só vez.
● O vermelho só ajustará os valores vermelhos da sua imagem.
● O verde só ajustará os valores verdes da sua imagem.
● O azul só ajustará os valores azuis da sua imagem.
Gráfico 
O eixo horizontal do gráfico representa os valores de entrada de cada cor em sua 
imagem, com valores escuros à esquerda e valores de luz à direita.
O eixo vertical do gráfico representa a saída do efeito, com valores escuros na parte 
inferior e valores de luz na parte superior.
A curva representa como as cores em sua imagem são mapeadas de valores de 
entrada para valores de saída.
Clique em qualquer lugar do gráfico para adicionar um ponto de controle. O ponto de 
controle pode ser arrastado para mudar a curva. O ponto de controle também pode ser 
redefinido/excluído selecionando-o, em seguida, pressione a tecla excluir ou pressione o 
clique direito do mouse na frente do ponto de controle
Seções íngremes da curva resultarão em alto contraste. Seções planas da curva 
resultarão em contraste baixo.
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Cor - Equilíbrio de cores
A camada Color Balance permite controlar as cores das sombras, tons médios e destaques 
independentes. Adicione uma camada de equilíbrio de cores clicando noEquilíbrio de coresíc
one no Corguia da barra de ferramentas.
Os três botões de rádio são usados para determinar quais valores da imagem você está 
mudando.

QuandoSombrasé verificado, os controles deslizantes de cor ajustarão as partes 
sombreadas da sua imagem.
QuandoTons médiosé verificado, os controles deslizantes de cor ajustarão as cores do 
tom médio em sua imagem.
QuandoDestaquesé verificado, os controles deslizantes de cor ajustarão os destaques em 
sua imagem.
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Cor - Matiz
A camada de ajuste de cor matiz muda o espectro de cores de suas fotografias. Adicione uma 
camada de matiz clicando noMatiz ícone noCorguia da barra de ferramentas.
Uso 
Use oMudança de matiz:controle deslizante para alterar o espectro de cores em sua imagem.

● Valores negativos mudarão de cor para o lado oposto da roda de cores em uma direção.
● Valores positivos mudarão de cor para o lado oposto da roda de cores na outra direção.
● Um valor de 0 deixará a imagem inalterada.
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Cor - Saturação
A camada de ajuste de cor de saturação altera a intensidade de saturação das cores da sua 
fotografia. A camada de saturação do PhotoPad pode ser usada para tornar as cores da sua 
fotografia mais vibrantes, ou até mesmo para adicionar um tédio artístico. Adicione uma 
camada de saturação clicando noSaturação ícone noCorguia da barra de ferramentas.
Uso 
Use oSaturação:controle deslizante para tornar sua imagem mais maçante ou vibrante em cores

● Valores negativos reduzirão a saturação de cores, tornando a imagem mais maçante.
● Valores positivos aumentarão a saturação de cores, tornando a imagem mais vibrante.
● Um valor de 0 deixará a imagem inalterada.
Use oPrevenir a oversaturaçãocaixa de seleção para permitir a prevenção de supersaturação 

de imagens. Quando ativado, isso evitará artefatos de saturação.
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Cor - Temperatura
A camada de ajuste de cor Temperatura adiciona ou subtrai cores quentes da fotografia. 
Adicione uma camada de temperatura clicando noTemperatura ícone noCorguia da barra de 
ferramentas e, em seguida, ajuste a camada de temperatura selecionada no painel 
Propriedades de temperatura.
Use a camada de ajuste de cor Temperatura para tornar uma fotografia fria mais quente ou 
um cooler de fotografia quente. O tipo de iluminação disponível quando uma fotografia é tirada 
pode afetar a temperatura da fotografia, também conhecida como balanço de cores ou 
balanço de branco. Por exemplo, um sujeito fotografado dentro de casa pode parecer mais 
laranja do que o mesmo objeto fotografado ao ar livre. Se a temperatura de uma fotografia é 
muito fria, então os brancos aparecem azuis, e se está muito quente, então os brancos 
aparecem laranja ou vermelho.
Uso 
Use o controle deslizante para adicionar calor ou frieza à sua imagem.

● Arraste o controle deslizante para direçãoFrescopara subtrair o calor de sua imagem.
● Arraste o controle deslizante para direçãoQuentepara adicionar calor à sua imagem.
● Manter o controle deslizante no centro deixará a imagem inalterada.
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Cor - Tonalidade
A camada de ajuste de cor Tint aplica um efeito digital com resultados semelhantes à 
impressão de tela. Color tingir pode ser usado para aplicar uma mistura sutil de sua fotografia 
com uma única cor. Adicione uma camada de estat clicando noTonalidade ícone noCorguia 
da barra de ferramentas.
Uso 

● Força:Este controle deslizante ajusta a força do efeito.
● Matiz:Este controle deslizante ajusta a tonalidade da cor de coloração.
● Leveza:Este controle deslizante ajusta o brilho da cor de coloração.
● Saturação:Este controle deslizante ajusta a intensidade da cor de coloração.
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Cor - Mapa de Gradiente
A camada Mapa de Gradiente permite mapear o brilho de um pixel para uma cor específica. 
Adicione uma camada de mapa de gradiente clicando noMapa de Gradiente ícone noCorguia 
da barra de ferramentas.
Propriedades do mapa de gradiente 

Barra de gradiente  
A barra de gradiente representa o mapeamento do brilho de um pixel para uma nova cor.
Pixels escuros serão atribuídos à cor à esquerda do gradiente.
Os pixels claros serão atribuídos à cor à direita do gradiente.
Os controles deslizantes sob a barra de gradiente são conhecidos comoMarcadores.
Selecione um marcador clicando nele. O marcador selecionado será mostrado como um 
controle deslizante branco com um contorno preto.
Você pode mover a posição do marcador selecionado no gradiente arrastando-o.
Você pode alterar a cor do marcador selecionado com oDefinir a cor do marcadorBotã
o. Isso mudará as cores do gradiente.
Marcadores podem ser adicionados ou excluídos com oAdicionar marcadorEExcluir 
marcadorBotões.
Mistura de cores 
As opções color blending permitem ajustar como as cores mapeadas do gradiente se 
misturam com as cores de entrada da sua imagem.
OMisturar coresopção simplesmente combina as cores de saída com as cores de 
entrada.
OCores de sobreposiçãoopção sobreporá as cores de saída em cima das cores de 
entrada.
O controle deslizante ajusta a força geral do efeito.
Arraste o controle deslizante para a esquerda para mudanças sutis. Arraste o controle 
deslizante para a direita para mudanças mais óbvias.
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Filtros - Cinza
A camada de ajuste de cor Grayscale simula uma foto impressa com tonalidade de cor preta. 
Use o efeito de camada em escala de cinza do PhotoPad para simular este estilo clássico de 
impressão fotográfica. Adicione uma camada em escala de cinza clicando noCinzaícone noFilt
ro guia da barra de ferramentas.
Uso 

Use oFiltro de cor lista de pulldown para diferentes estilos em escala de cinza:
● Padrãovai simplesmente desaturar a imagem.
● Filtro vermelhofará pixels vermelhos mais brilhantes e pixels azuis/verdes mais 

escuros.
● Filtro verdefará pixels verdes mais brilhantes e pixels vermelhos/azuis mais 

escuros.
● Filtro azul fará os pixels azuis mais brilhantes e pixels vermelhos/verdes mais 

escuros.
● Notíciasaplicará uma combinação de 61 contrastes, 13 pixels de tamanho de bloco 

e 50 nitidez.
● Pandaaplicará 90 contraste à escala de cinza.
● Santoriniaplicará um filtro vermelho, 80 contraste e um borrão 12% standard.
● Chaminéaplicará -37 contraste e -24 exposição.
● Vaporaplicará -37 contraste e 23 exposição.
● Tornadoaplicará 90 contrastes e aplicará vinheta de 12 de tamanho e 100 de 

resistência.
Use oForça:controle deslizante para ajustar a força do efeito.
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Filtros - Tom de Sépia
A camada de ajuste de cor de Sépia simula uma foto impressa com tonalidade colorida de 
sépia. Antes do complexo processo de impressão da moderna impressora de cores multi-tons, 
as fotografias eram impressas em monotom. Uma cor favorita comum usada em estampas 
fotográficas mono-tons foi tirada do cuttlefish Sépia Officinalis para dar uma cor mais quente à 
alternativa preto e branco. Use o efeito de camada de tom de sépia do PhotoPad para simular 
como sua fotografia pode parecer com diferentes proporções da cor de sépia misturada em 
sua impressora. Adicione uma camada de tom de sépia clicando noSépiaícone noFiltrosguia 
da barra de ferramentas e, em seguida, ajuste a camada de tom de sépia selecionada no 
painel Propriedades do Tom de Sépia.
Uso 

Use oForça:controle deslizante para ajustar a força do filtro.
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Filtros - Negativo
A camada de ajuste de cor negativa processa o negativo de uma filme digitalizada em uma 
fotografia imprimível. Antes das câmeras digitais, as fotos eram capturadas em um rolo de 
filme especial sensível à luz conhecido como negativo. Este filme foi nomeado um negativo 
porque ele iria gravar as cores e luzes que fezNãoentre na lente da câmera. Um rolo de filme 
negativo seria então levado para uma loja de impressão de fotos para ser processado e 
impresso em cartões para visualização normal. Se você usar um scanner para transferir um 
rolo de filme negativo para o computador, então você pode usar a camada negativa do 
PhotoPad para transformar a película negativa digitalizada nas cores corretas para 
visualização. Adicione uma camada negativa clicando noNegativoícone noFiltrosguia da 
barra de ferramentas.
Uso 

Não há propriedades para esse efeito.
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Filtros - Vintage
O efeito Vintage imita o visual de uma foto tirada com uma câmera mais antiga. Adicione uma 
camada vintage clicando noVintage ícone noCorguia da barra de ferramentas.
Uso 

Lixívia 
Esta configuração simula um desvio de alvejante. Isso lava cores mais claras e dá à foto 
mais contraste.
Clique no Lixíviacaixa de seleção para ativar ou desativar este aspecto do efeito.
Use oQuantidadecontrole deslizante para ajustar a força do efeito alvejante.

Vinheta  
Isso adiciona uma vinheta à imagem (semelhante ao efeito vinheta).
Clique no Vinhetacaixa de seleção para ativar ou desativar este aspecto do efeito.
Use oTamanhocontrole deslizante para ajustar o tamanho da vinheta.
Use oForçacontrole deslizante para ajustar a visibilidade da vinheta.
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Filtros - Dust/Scratches
O filtro Dust/Scratches adiciona texturas em uma foto para fornecer um visual fotográfico 
clássico. Adicione uma camada de poeira/arranhões indo para Menu de filtros e 
selecionando o Dust/Scratches item. 

Uso 
Tipo de filtro  

Selecione entre a textura disponível de pó e arranhões: 
● Rasgado
● Danos à água
● Arranhado
● Linhas de filme
● Dobrado
● Pó
● Granulado
● Listado
● Nebuloso
Força 
Ajuste a visibilidade do filtro. 
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Filtros - Foto antiga
O filtro Old Photo dá à sua imagem um visual clássico de fotografia antiga. Adicione uma 
camada de foto antiga indo para Menu de filtros e selecionando o Foto antiga  item. 

Uso 
Filtro de escala de cinza 

A escala de cinza simula uma foto impressa com tonalidade de cor preta. Use a lista 
pulldown para diferentes estilos de escala de cinza: 
● Padrão vai simplesmente desaturar a imagem.
● Filtro vermelho fará pixels vermelhos mais brilhantes e pixels azuis/verdes mais 

escuros.
● Filtro verde fará pixels verdes mais brilhantes e pixels vermelhos/azuis mais 

escuros.
● Filtro azul  fará os pixels azuis mais brilhantes e pixels vermelhos/verdes mais 

escuros.
● Notícias  aplicará uma combinação de 61 contrastes, 13 pixels de tamanho de bloco 

e 50 nitidez.
● Panda aplicará 90 contraste à escala de cinza.
● Santorini aplicará um filtro vermelho, 80 contraste e um borrão 12% standard.
● Chaminé aplicará -37 contraste e -24 exposição.
● Vapor aplicará -37 contraste e 23 exposição.
● Tornado  aplicará 90 contrastes e aplicará vinheta de 12 de tamanho e 100 de 

resistência.
Força em escala de cinza  
Use o controle deslizante para ajustar a força do efeito Escala de Cinza. 

Tamanho da vinheta  
Vinheta simula as propriedades de captura de luz de uma câmera antiga e adiciona uma 
borda elíptica macia. Use o controle deslizante para ajustar o tamanho do efeito 
Vignette. 

Força da vinheta 
Use o controle deslizante para ajustar a força do efeito Vignette. 

Força de Sépia 
Sépia simula uma foto impressa com tonalidade colorida de sépia. Use o controle 
deslizante para ajustar a força do efeito Sépia. 

Força da poeira  
Poeira adiciona textura em uma foto para fornecer um visual fotográfico clássico. Use o 
controle deslizante para ajustar a força do efeito Poeira. 

Força alvejante 
Alvejante lava cores mais claras e dá à foto mais contraste. Use o controle deslizante 
para ajustar a força do efeito Poeira. 
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Filtros - Aumento de cor
O filtro Color Boost aumenta o contraste e a saturação da sua imagem. Adicione um filtro 
Color Boost clicando noAumento de cor ícone noFiltrosguia da barra de ferramentas.
Uso 

Use oBrilho:controle deslizante para ajustar o brilho do efeito.
Use oForça:controle deslizante para ajustar a força do filtro.
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Filtros - Sunglow
O filtro Sunglow faz sombras vermelhas, destaca o amarelo e adiciona uma vinheta. Adicione 
um filtro Sunglow clicando noSunglow ícone noFiltrosguia da barra de ferramentas.
Uso 

Use oForça:controle deslizante para ajustar a força do filtro.
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Filtros - Redwood
O filtro Redwood faz sombras marrons e destaca amarelo. Adicione um filtro Redwood 
clicando noRedwoodícone noFiltrosguia da barra de ferramentas.
Uso 

Use oForça:controle deslizante para ajustar a força do filtro.
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Filtros - Elétrico
O filtro Elétrico aumenta a saturação da sua imagem e adiciona azul extra a cores mais 
escuras. Adicione um filtro elétrico clicando noElétricoícone noFiltrosguia da barra de 
ferramentas.
Uso 

Use oForça:controle deslizante para ajustar a força do filtro.
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Filtros - Aqua
O filtro Aqua torna as cores mais escuras azul e cores mais claras bege. Adicione um filtro 
Aqua clicando noAqua ícone noFiltrosguia da barra de ferramentas.
Uso 

Use oForça:controle deslizante para ajustar a força do filtro.
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Filtros - Luz de Orquídea
O filtro Orchid Light ilumina o centro da sua imagem com uma cor laranja macia e adiciona 
uma vinheta roxa ao redor do exterior. Adicione o filtro Orquídea clicando noLuz de Orquídea

Filtrosguia da barra de ferramentas.
Uso 

Use oForça:controle deslizante para ajustar a força do filtro.
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Filtros - Amber
O filtro Âmbar mapeia as cores das sombras para roxo, tons médios para laranja, e destaca 
para amarelo. Adicione um filtro Âmbar clicando noAmber ícone noFiltrosguia da barra de 
ferramentas.
Uso 

Use oBrilho:controle deslizante para controlar o brilho da imagem. Escurecer a imagem 
aumentará a quantidade de roxo. Iluminar a imagem aumentará a quantidade de amarelo.
Use oForça:controle deslizante para ajustar a força do filtro.
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Filtros - Noturna
O filtro Noturno desatura suas fotos e adiciona um toque de azul e teal. Adicione o filtro 
noturno clicando noNoturnaícone noFiltrosguia da barra de ferramentas.
Uso 

Use oBrilho:controle deslizante para controlar o brilho da imagem. Escurecer a imagem 
aumentará a quantidade de roxo. Iluminar a imagem aumentará a quantidade de amarelo.
Use oForça:controle deslizante para ajustar a força do filtro.
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Filtros - Positivo
Converta sua cor digitalizada negativa para uma imagem positiva clicando noPositivo ícone no

guia da barra de ferramentas.
Uso 

Não há propriedades para esse efeito.
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Efeitos - Efeitos Regionais
O Efeito região selecionada permite aplicar um efeito a apenas partes da imagem. Para 
adicionar uma camada de efeitos regionais, clique noEfeitos Regionais ícone noEfeitosguia 
da barra de ferramentas.
Seleção de Regiões  

A caixa de grupo Seleção de Região fornece várias ferramentas para alterar onde o efeito é 
aplicado.
ORegião da Pinturao botão permitirá que você use as ferramentas de pincel para 
desenhar e apagar onde o efeito é aplicado.
OSelecionar Regiãoo botão definirá a seleção atual como a área onde os efeitos são 
aplicados.
OInvert Regionbotão vai inverter a máscara. Regiões que antes não tiveram o efeito 
aplicado terão agora o efeito aplicado, e vice-versa.
ORegião de Resetbotão fará com que todos os pixels mostrem o efeito. 

Efeitos  
Selecione um efeito da lista de saque para aplicar aos pixels dentro da região.
Alternativamente, faça uma seleção com as ferramentas de seleção e escolha o efeito. 
Uma camada de Efeitos Regionais será criada automaticamente usando o efeito escolhido.
A seguinte lista de efeitos pode ser usada com a camada Efeitos Regionais:
● Níveis automáticos 
● Borrão 
● Tijolo 
● Brilho 
● Dos desenhos animados  
● Equilíbrio de cores 
● Curvas de cor 
● Níveis de cor 
● Remoção de cores  
● Contraste 
● Exposição 
● Mapeamento de gradiente 
● Cinza 
● Matiz 
● Negativo 
● Redução de ruído 
● Tinta a óleo 
● Pixelate 
● Saturação 
● Sépia 
● Afiar 
● Temperatura 
● Tonalidade 
● Dois Tons 
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Efeitos - Dois Tons
A camada de efeito Dois Tons permite que você repinta a imagem com duas cores. Adicione 
uma camada de dois tons clicando no Dois Tons ícone noEfeitos  desça e ajuste a camada 
de dois tons selecionada no painel Duas propriedades de tons. 
Duas propriedades de tom 
Combinação de cores

Selecione a combinação de cores predefinida disponível na lista de desímpara.
Use oTom escuro e tom claro:botões para usar uma cor personalizada.
Barra de gradiente  
A barra de gradiente representa o mapeamento do brilho de um pixel para uma nova cor.
Pixels escuros serão atribuídos à cor à esquerda do gradiente.
Os pixels claros serão atribuídos à cor à direita do gradiente.
Os controles deslizantes sob a barra de gradiente são conhecidos comoMarcadores.
Selecione um marcador clicando nele. O marcador selecionado será mostrado como um 
controle deslizante branco com um contorno preto.
Você pode mover a posição do marcador selecionado no gradiente arrastando-o.
Você pode mudar as cores com oTom EscuroETom de LuzBotões.
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Efeitos - Borrão
A camada de efeito Borrão aplica um gel olíuso na tela para um efeito artístico. Adicione uma 
camada de desfoque clicando noBorrãoícone noEfeitosguia da barra de ferramentas e, em 
seguida, ajuste a camada de desfoque selecionada no painel Propriedades de desfoque.
Propriedades de desfoque  

Tipo de desfoque
Altere o tipo de desfoque usando os botões de rádio.
Use oQuantidade:controle deslizante para ajustar a força do borrão.
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Efeitos - Afiar
A camada de efeito Sharpen adiciona contraste às bordas visíveis da tela. Adicione uma 
camada de afiação clicando noAfiarícone noEfeitosguia da barra de ferramentas e, em 
seguida, ajuste a camada de nitidez selecionada no painel Propriedades de nitidez.
Uso 

Uma fotografia que está sutilmente fora de foco às vezes pode ser resgatada afiando 
bordas visíveis através de um aumento de contraste.

Propriedades de afiação  
Use oQuantidade:controle deslizante para aumentar a nitidez em torno de bordas visíveis.
Use configurações avançadas 
Isso desativa o controle deslizante e permite os outros controles no painel. Isso também 
altera o método que está sendo usado para executar a afiação para uma máscara não 
afiada. Isso permite que você ajuste a fina forma como a afiação é aplicada à imagem, e 
pode dar uma aparência mais natural.
Raio 
Valores menores aguçarão os detalhes mais finos de uma imagem. À medida que o 
tamanho da imagem ou a distância que você vê a foto aumenta, você vai querer um raio 
maior.
Quantidade 
Quanta afiação é aplicada. Isso pode ser muito dependente da imagem, então pode levar 
algum ajuste para encontrar o nível que você acha que é melhor para cada imagem.
Supressão de Ruído 
Controla o quão distinta uma borda deve ser antes que a fiação seja aplicada a ela. Isso 
pode ajudar a evitar a fiação de coisas como ruído e grãos dentro de uma imagem.
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Efeitos - Pixelate
A camada de efeito Pixelate dá à sua imagem um visual de baixa resolução. Adicione uma 
camada pixelada clicando noPixelateícone noEfeitosguia da barra de ferramentas, em 
seguida, ajustar o controle deslizante para mais ou menos pixelação.
Uso 

A camada pixelada é controlada peloQuantidadeControle deslizante.
● Mover o controle deslizante para a esquerda tornará a imagem menos pixelada.
● Mover o controle deslizante para a direita tornará a imagem mais pixelada.
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Efeitos - Vinheta
O efeito Vignette faz com que a imagem desapareça para uma cor especificada em suas 
bordas. Ele pode ser usado para simular as propriedades de captura de luz de uma câmera 
antiga, ou para adicionar uma borda elíptica suave.
Uso 
O efeito Vinheta é controlado por 3 configurações:

● Use o primeiro controle deslizante para ajustar o tamanho da vinheta.
● Use o segundo controle deslizante para ajustar a visibilidade do efeito vinheta.
● Use o seletor de cores para alterar a cor da vinheta.
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Efeitos - Foco Local
A camada de efeito Foco Local aplica uma área de destaque de interesse, suavizando as 
bordas da sua imagem. Adicione uma camada de foco local clicando noFoco Local ícone noEf
eitos guia da barra de ferramentas e, em seguida, ajuste a camada de foco local 
selecionada no painel Propriedades de foco localizadas.
Uso 

Você pode usar a camada de foco local para chamar sutilmente a atenção para uma área 
específica na tela.
A camada de foco local é controlada por um par de círculos sobrepostos na tela que 
compartilham o mesmo centro.
● Dentro do círculo interno, a tela permanecerá limpa.
● Fora do círculo externo, a imagem ficará embaçada.
● Entre os círculos interno e externo há uma mudança gradual de afiada para embaçada.
Clique dentro de um círculo e arraste o mouse para posicionar o ponto de foco.
Clique e arraste a borda de um círculo para redimensionar esse círculo.

Propriedades de foco localizadas  
Tipo de desfoque
Altere o tipo de desfoque usando os botões de rádio.
Afiada / Desfoque
Use o controle deslizante para aumentar ou diminuir o borrão ou a nitidez das bordas de 
fora.
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Efeitos - Distorção da lente
O efeito Dedistorção da Lente pode ser usado para aumentar ou reduzir a distorção da lente. 
Adicione uma camada de distorção da lente clicando noDistorção da lente ícone noEfeitosgui
a da barra de ferramentas.
Uso 

Use o controle deslizante Pincushion/Fisheye para ajustar o tipo e a força da distorção.
● Mova o controle deslizante paraAlfineteiropara esticar os cantos. Isso reduzirá a 

distorção dos olhos de peixe.
● Mova o controle deslizante paraFisheyepara inchar o centro. Isso aumentará a 

quantidade de distorção do olho de peixe.
Partes da imagem podem ser cortadas após distorção. Use o controle deslizante de zoom 
para reduzir a imagem e tornar as áreas cortadas visíveis novamente.
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Efeitos - Ferramenta de dobra
A Ferramenta de Dobra permite que você deformar e distorcer qualquer parte de sua imagem. 
Selecione o tipo de pincel e arraste o cursor pela região que deseja distorcer.
Tipos de pincel:  

● Mover pincel 
O pincel Mover moverá pixels na mesma direção que você move seu cursor.

● Pincel de inflação 
O pincel Inflar afastará os pixels do cursor, criando um visual inflado ou inchado.

● Pincel de beliscão  
O pincel Pinch puxará pixels para o cursor, criando um visual apertado.

● Escova de cura  
O pincel Heal moverá os pixels de volta para sua posição original.

Configurações do pincel:  
● Tamanho da escova 

Apenas os pixels dentro do círculo de pincel exibido serão deformados. Aumente o 
tamanho do círculo da escova movendo o controle deslizante para a direita. Diminua o 
tamanho do círculo da escova movendo o controle deslizante para a esquerda.

● Força do pincel 
A força da escova determina o quão intensa será a distorção. Aumente a força da 
escova movendo o controle deslizante para a direita. Diminua a força da escova 
movendo o controle deslizante para a esquerda.

Liso 
Distorções às vezes podem produzir bordas afiadas ou irregulares. OLisoferramenta irá 
suavizar as distorções em toda a imagem e reduzir as bordas irregulares.

Redefinir 
Você pode desfazer todas as distorções clicando noRedefinir Botão. 
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Efeitos - Respingo de cor
O efeito Color Splash retém cores próximas à cor selecionada e aplica a escala de cinza às 
demais cores. Adicione uma camada de color splash clicando noRespingo de corícone noEfei
tos guia da barra de ferramentas.
Uso:  

● Use o seletor de cores incorporado para selecionar uma cor para reter da imagem.
Selecionar uma cor para reter é ainda mais fácil clicando noConta-gotasbotão e 
clicando diretamente na imagem.

● O Tolerânciao controle deslizante define como pixels semelhantes devem ser à cor 
selecionada para que eles sejam retidos.

● O Imprecisãoo controle deslizante ajusta a sensibilidade da correção de derramamento 
de cor.

● O Adicionar corbotão permite adicionar mais cores para reter da imagem.
● O Borracha de cores o botão permitirá que você use as ferramentas de pincel para 

desenhar e apagar onde o efeito é aplicado.
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Efeitos - Clipart
Descrição 

Adicione imagens clipart às suas fotos com a ferramenta clipart. Para encontrar esta 
ferramenta, clique noClipart  ícone dentro do Mais efeitosdropdown noEfeitosguia da 
barra de ferramentas.

Uso 
Use o painel à esquerda para selecionar uma categoria clipart. Quando uma categoria é 
selecionada, uma lista de imagens clipart será exibida no centro da caixa de diálogo. Clique 
em qualquer imagem da lista para ver uma visualização no lado direito da caixa de diálogo.
Quando você encontrar uma imagem clipart que você gosta, clique noDownloadBotão. 
Uma vez que a imagem tenha terminado o carregamento, a imagem clipart será adicionada 
ao projeto como umCamada de imagem sobreposição.
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Efeitos - Quadro
Descrição 

Adicione quadros às suas fotos com a ferramenta de quadros. Para encontrar esta 
ferramenta, clique noQuadro ícone dentro do Mais efeitosdropdown noEfeitosguia da 
barra de ferramentas.

Uso 
QuandoQuadro de imagemé selecionado, uma caixa de diálogo será exibida para você 
escolher um quadro. Use o painel à esquerda da caixa de diálogo para selecionar uma 
categoria de quadro. Quando uma categoria é selecionada, uma lista de imagens de 
quadro será exibida no centro da caixa de diálogo. Clique em qualquer imagem da lista 
para ver uma visualização do quadro no lado direito da caixa de diálogo.
Quando você encontrar um quadro que você gosta, clique noDownloadBotão. Uma vez 
que a imagem tenha terminado o carregamento, a imagem do quadro será adicionada ao 
projeto como uma camada de quadro.
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Efeitos - Dos desenhos animados
O efeito Cartoon faz sua imagem parecer como se fosse desenhada por um cartunista. 
Adicione uma camada de desenho animado clicando noDos desenhos animados ícone 
dentro do Ferramentasdropdown noEfeitosguia da barra de ferramentas.
Uso 

● Use o Paleta de coreslista de retirada para escolher um esquema de cores.
● Use o Saturaçãocontrole deslizante para aumentar ou diminuir a saturação da imagem.
● Use o Força da bordacontrole deslizante para ajustar quantas linhas serão desenhadas 

ao longo das bordas em sua imagem.
● Use o Detalhecontrole deslizante para ajustar o quanto a imagem é desfocada antes 

do processo de desenho animado ser aplicado.
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Efeitos - Tinta a óleo
O efeito tinta a óleo faz sua imagem parecer uma pintura a óleo. Adicione uma camada de 
tinta a óleo clicando noTinta a óleo ícone dentro do Ferramentasdropdown noEfeitosguia 
da barra de ferramentas.
Uso 

● Use o Tamanho da escovacontrole deslizante para ajustar o tamanho dadaub tinta.
● Confira o Use cores pastéiscaixa de seleção para reduzir a variação de valores claros e 

escuros para fazer parecer que cores pastel foram usadas.
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Efeitos - Tijolo
A camada de efeito Brick faz sua imagem parecer feita de tijolos. Adicione uma camada de 
tijolo clicando noTijolo ícone dentro do Ferramentasdropdown noEfeitosguia da barra de 
ferramentas.
Uso 

Use os botões de rádio mudará a forma do tijolo para ser retangular ou hexagonal.
Use oTamanhocontrole deslizante para ajustar quantos tijolos serão usados para compor 
sua imagem.
● Mova o controle deslizante para a esquerda para mais tijolos menores.
● Mova o controle deslizante para a direita para menos tijolos que são maiores.
Use oEspaçamentocontrole deslizante para ajustar o quão compactados os tijolos são.
● Mova o controle deslizante para a esquerda para obter tijolos bem compactados.
● Mova o controle deslizante para a direita para mais tijolos espaçados.
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Efeitos - Exposição Dupla
A camada Double Exposure representa uma imagem de uma foto ou outro arquivo de 
imagem. Partes da imagem podem ser apagadas com as ferramentas de pincel. A imagem 
pode ser movida, redimensionada ou girada. Uma nova camada de dupla exposição pode ser 
criada clicando noExposição Duplaefeito dentro doMais efeitosdropdown noEfeitosguia da 
barra de ferramentas.
Imagem 

Escolher imagem  
Clique noEscolha imagem...botão para abrir o navegador de arquivos e escolher a 
imagem a ser usada para o efeito de dupla exposição.
Tamanho  
O tamanho da imagem de dupla exposição também pode ser alterado arrastando as 
alças de escala da imagem no visualizador de tela quando a camada de imagem é 
selecionada.
Rotação 
A imagem de dupla exposição pode ser girada usando a alça giratória do widget de tela.
Opacidade  
Use oOpacidade:controle deslizante para ajustar a transparência da imagem de 
sobreposição.
Ferramentas de borracha  

OFerramentas de borrachao botão permitirá que você use as ferramentas de pincel para 
desenhar e apagar onde o efeito é aplicado.

Efeitos de imagem  
Um efeito pode ser aplicado à imagem de sobreposição verificando oUsar efeitosCheckbox.
Use oEscolha um efeitolista de retirada para selecionar o efeito a ser aplicado.
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Efeitos - Brilho
Descrição 

O efeito Glow aumenta a aparência sonhadora de sua imagem adicionando brilho e 
desfoque. Adicione uma camada Glow clicando no Brilho  ícone dentro do Mais efeitosdro
pdown no Efeitosguia da barra de ferramentas.

Uso 
● Use o Opacidade  controle deslizante para ajustar a força do desfoque que será 

aplicado à imagem.
● Use o Quantidade controle deslizante para ajustar o brilho que será adicionado à 

imagem.
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Efeitos - Efeitos personalizados
O recurso de efeito personalizado permitirá que você salve os efeitos listados no momento na 
guia Efeitos e Camadas em um efeito. 
Salvando um novo efeito personalizado  

Se você tiver algum efeito no projeto, você pode salvar todos os efeitos atuais (e seus 
valores) em um efeito personalizado. 
Para salvar, clique na guia Personalizado e clique no botão 'Novo efeito' na barra de 
ferramentas. Um diálogo de salvamento aparecerá se você tiver efeitos suportados. 
Consulte a lista abaixo para verificar quais efeitos estão atualmente suportados. 

Usando efeitos personalizados  
Aplicando um efeito personalizado

Clique na guia Personalizado e clique no botão de retirada do efeito personalizado. Isso 
mostrará uma lista de efeitos personalizados e sua visualização que você salvou 
atualmente. Clique no efeito que deseja aplicar à sua imagem. 

Controle deslizante de força
Use o controle deslizante para ajustar o quão forte o efeito é aplicado na imagem. 
● Mova o controle deslizante para a esquerda para diminuir a força do efeito
● Mova o controle deslizante para a direita para aumentar a força do efeito
Excluindo um efeito personalizado
Clique na guia Personalizado e clique no botão de retirada do efeito personalizado. 
Clique com o botão direito do mouse no efeito a ser excluído e, em seguida, clique em 
Excluir. 

Efeitos suportados 
● Amber
● Aqua
● Autofix
● AutoNíveis
● Equilíbrio
● Blueify
● Borrão
● Fronteira
● Tijolo
● Brilho
● Dos desenhos animados
● ChromaKey
● Aumento de cor
● Contraste
● Curvas de cor
● Bordado
● Exposição
● Fisheye
● FocusFix
● Brilho
● Mapa de Gradiente
● Filtro graduado
● Cinza
● Halftone
● Níveis
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● Lomo
● Negativo
● Positivo
● Noturna
● Redução de ruído
● Luz de Orquídea
● Pixelate
● Redwood
● Saturação
● Cor Seletiva
● Sépia
● Afiar
● Sunglow
● Temperatura
● Vinheta
● Vintage
● Dois Tons
● Tonalidade
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Ferramentas - Panorama
Use oPanorama ferramenta para costurar várias fotos juntos. Abra a caixa de diálogo 
Panorama clicando noPanorama ícone noFerramentasguia da barra de ferramentas.
ConsulteTarefas - Costurar fotos em um Panoramapara mais informações.
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Ferramentas - Hdr
Use oHdr(High Dynamic Range) ferramenta de fusão para combinar três exposições 
diferentes da mesma cena, a fim de preservar detalhes nas sombras e destaques. A 
ferramenta HDR pode ser encontrada clicando noHdrícone noFerramentasguia da barra de 
ferramentas.
Uso 
Clicar no botão HDR abrirá uma caixa de diálogo de navegação de arquivo. Selecione as 
imagens escuras, médias e brilhantes segurando oCtrlchave e clicando nos arquivos. Depois 
de ter essas imagens selecionadas, clique emAberto.  
O Photopad agora alinhará automaticamente e combinará suas imagens em uma única 
imagem HDR, que você pode continuar editando como qualquer outro Projeto PhotoPad.
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Ferramentas - Texto
Uma camada de texto é usada para inserir texto em uma região na tela. O texto será 
embrulhado na borda da caixa e não excederá a região especificada. Uma nova camada de 
texto pode ser criada clicando noTextoícone noFerramentasguia da barra de ferramentas.
O texto é inserido diretamente na caixa de texto do widget de tela. Efeitos especiais como 
sombra, bisel e brilho não serão renderizados até que você termine de editar e clique fora da 
região do texto.
A região de texto pode ser movida arrastando as bordas do widget. Pode ser redimensionado 
e girado com as alças do widget na tela.
Configurações da fonte  

Rosto da fonte:Use oRosto da fonte lista de retração para selecionar uma fonte. Por favor, 
note que apenas fontes do tipo verdadeiro podem ser usadas.
Estilo de fonte:Use oBbotão para negrito, oEubotão para itálico, e oUbotão para texto 
sublinhado.
Cor da fonte:  Clique no Botão de corpara alterar a cor da fonte.
Tamanho da fonte:Use oTamanho da fontecampo de número para inserir um tamanho de 
fonte.
Orientação de texto 
Alinhamento  

Use o primeiro conjunto de botões paraAlinhamento horizontal:Texto alinhado à 
esquerda, centro e direita.
Use o segundo conjunto de botões paraAlinhamento vertical:Texto alinhado em cima, 
centro e fundo.

Rotação 
Use oAlça de rotaçãono widget de texto para girar o texto, ou usar oRotaçãocampo de 
entrada para especificar a rotação de texto em graus.

Efeitos de texto  
● Cor de fundoVerifique esta caixa de seleção para exibir uma cor sólida atrás do texto.
● SombraVerifique esta caixa de seleção para exibir uma sombra projetada sob o texto.

Nota: Este efeito não é visível quando o widget de texto está ativo.
● Bevel e EmbossVerifique esta caixa de seleção para dar profundidade e volume ao 

texto.
Nota: Este efeito não é visível quando o widget de texto está ativo.

● Brilho InternoVerifique esta caixa de seleção para renderizar um brilho no interior de 
cada caractere.
Nota: Este efeito não é visível quando o widget de texto está ativo.

● Brilho externoVerifique esta caixa de seleção para renderizar um brilho na parte 
externa de cada caractere.
Nota: Este efeito não é visível quando o widget de texto está ativo.

Opacidade de Texto  
Use oOpacidade:controle deslizante para tornar o texto transparente.
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Ferramentas - Ferramenta de desenho
A Ferramenta Draw permite desenhar sua foto, semelhante aos programas básicos de pintura. 
No menu suspenso, você pode selecionarLápis,Linha, ou formas comoElipse,Retângulo,R
etângulo arredondado ,Seta horizontalESeta vertical.
Configurações do pincel 

Tipo de pincel 
Use oDesenho de pincelpara adicionar pinceladas à camada de desenho.
Use oBorrachapara apagar pinceladas da camada de desenho.
Cor do pincel 
Use o seletor de cores incorporado para selecionar uma cor para pintar. Alternativamente, 
você pode usar oConta-gotasbotão para pegar uma cor da sua tela, ou usar oSelecione 
Cor...botão para abrir a caixa de diálogo do seletor de cores avançado.
Tamanho da escova 
Use oTamanho:controle deslizante para ajustar o tamanho da escova.
Dureza do pincel  
Use oDureza:controle deslizante para dar suas pinceladas duras ou bordas macias. 
Valores mais altos darão bordas mais nítidas, e valores mais baixos darão bordas mais 
suaves.
Força do pincel 
Use oForça:controle deslizante para ajustar a opacidade de suas pinceladas. Valores mais 
baixos são mais transparentes, e valores mais altos são mais opacos.
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Ferramentas - Imagem de sobreposição
Uma camada de imagem representa uma imagem de uma foto ou outro arquivo de imagem. 
Pode ser movido, redimensionado ou girado. Uma nova camada de imagem pode ser criada 
clicando noImagemícone noFerramentasguia da barra de ferramentas.
Propriedades de imagem 

Tamanho  
Use oLarguraEAlturacampos para definir o tamanho da imagem de sobreposição em 
pixels.
O tamanho da imagem também pode ser alterado arrastando as alças de escala da 
imagem no visualizador de tela quando a camada de imagem é selecionada.
Ao verificar a caixa de seleção "Manter proporção", a relação largura/altura da imagem 
será mantida ao alterar a escala usando o painel de propriedades ou as alças de escala 
na tela.
Rotação 
A imagem pode ser girada usando a alça giratória do widget de tela, ou especificando 
um valor noRotação:Campo.
Lanç 
A imagem pode ser virada (ou espelhada) usando o Inverta HorizontalEFlip VerticalBotõe
s.
Opacidade  
Use oOpacidade:controle deslizante para ajustar a transparência da imagem de 
sobreposição.
Nitidez 
Quando uma seleção é excluída da imagem de sobreposição, oNitidezo controle 
deslizante pode ser usado para desfocar as bordas da imagem de sobreposição.
Efeitos de imagem  

Um efeito pode ser aplicado à imagem de sobreposição verificando oUsar efeitosCheckbox.
Use oEscolha um efeitolista de retirada para selecionar o efeito a ser aplicado.
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Ferramentas - Fronteira
O efeito de borda adiciona uma borda de cor plana em torno de uma imagem.
Tamanho da borda  

Use oNarrow/Widecontrole deslizante para ajustar a espessura da borda.
Cor da borda  
Use oCor da Borda...botão para selecionar uma cor para a borda.
Fronteira Interna 
Confira oFronteira Internacaixa de seleção para exibir uma borda secundária. Os controles 
da Fronteira Interna funcionam da mesma forma que os controles externos da fronteira.

Cantos Arredondados  
Confira oCantos Arredondadoscaixa de verificação para arredondar os cantos das 
fronteiras. Use oSharp/Roundcontrole deslizante para ajustar o raio do canto arredondado.
Sombra de exibição 
Confira oSombra de exibiçãocaixa de seleção para fazer a primeira fronteira lançar uma 
sombra contra a borda interna. A fronteira interna lançará uma sombra contra a imagem.
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Ferramentas - Fundo
OFundocamada pode ser usada para alterar o que é exibido atrás de sua imagem original. 
Observe que o plano de fundo só será visível se o seu projeto tiver pixels transparentes (ex: 
excluindo umSeleção, ou usando oRemoção de corescamada), ou se você aumentou o 
tamanho do fundo (veja abaixo).
Uso 

Existem três tipos de fundos que você pode escolher:
● Fundo transparente- Todos os pixels de fundo permanecem transparentes.
● Fundo de cor sólida - Todos os pixels de fundo são preenchidos com uma única cor. 

Use o controle do seletor de cores para alterar a cor de preenchimento.
● Fundo de imagem - Uma imagem será exibida atrás da imagem original. Se você 

copiou uma imagem na área de transferência, você pode coá-la na camada de fundo 
com oImagem da ClipboardBotão. Você também pode usar o Imagem do Arquivobotã
o para selecionar um arquivo de imagem.

Você também pode alterar o tamanho do plano de fundo verificandoAlterar o tamanho do 
fundo . Quando isso for verificado, você pode usar os controles de largura e altura para 
ajustar o tamanho do fundo ou o widget de redimensionamento sobre a imagem para 
ajustar o tamanho e a posição do fundo. Depois de terminar de usar o widget de 
redimensionamento, clique emAplicar tamanho.
Os botões 'Alinhamento' são usados para alinhar a imagem original ao plano de fundo. 
Então, por exemplo, se você quiser que sua imagem original seja centrada em segundo 
plano, clique no alinhamento horizontal central e nos botões de alinhamento central vertical.
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Ferramentas - Remoção de cores
O efeito Remoção de Cor remove pixels com cores próximas à cor selecionada (define valores 
alfa a zero). Adicione uma camada de remoção de cores clicando noRemoção de coresícone 
noFerramentasguia da barra de ferramentas.A cor de fundo pode ser definida usando o
Botão de fundona barra de ferramentas com guias.  

Uso 
● Use o seletor de cores incorporado para selecionar uma cor para remover da imagem.

Selecionar uma cor para remover é ainda mais fácil clicando noConta-gotasbotão e 
clicando diretamente na imagem.

● O Tolerânciao controle deslizante define como pixels semelhantes devem ser à cor 
selecionada para que eles sejam removidos.

● O Imprecisãoo controle deslizante ajusta a sensibilidade da correção de derramamento 
de cor.
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Ferramentas - Colagem
Uma colagem contém uma coleção de imagens que foram selecionadas noEditor de colagem. 
Uma colagem só pode ser criada clicandoFeitono Editor de Colagem, que pode ser aberto 
clicando noColagem ícone dentro do Ferramentasdropdown noEfeitosguia da barra de 
ferramentas.
Uso 

As imagens na colagem são inicialmente organizadas como eram no Criador de Colagem. 
Clique noEditar colagembotão para reabrir o Editor de Colagem para edição posterior. 
ClicandoFeitoaplicará as alterações ao projeto.
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Ferramentas - Mosaico
A camada do Mosaico produz uma imagem de mosaico a ser posicionada na tela. Uma nova 
camada de mosaico pode ser criada clicando noMosaico  ícone dentro do Ferramentasdropd
own no Efeitosguia da barra de ferramentas.
Uso 

A camada de mosaico do PhotoPad cria uma imagem a partir de uma imagem de modelo 
(a imagem ativa na tela) e uma coleção de azulejos.

Propriedades de imagem do Mosaico 
Pasta de origem da imagem do azulejo
Clique no botão de navegação pequeno para especificar uma pasta contendo quantas 
imagens você puder encontrar. Essas imagens serão combinadas para refazer sua imagem 
de modelo.
Colunas e linhas de azulejos
Colunas de azulejos e linhas de azulejo satispecem o tamanho do seu mosaico pelo 
número apropriado de divisões. Mais divisões de ladrilhos de mosaico aproximarão mais 
sua imagem do modelo, enquanto menos reterá mais detalhes nas telhas.
Azulejos de mosaico de layout
Clique neste botão para instruir o PhotoPad a estabelecer um mosaico com as 
propriedades fornecidas. Se alguma das propriedades fornecidas mudar após a 
implantação do mosaico, você pode clicar neste botão novamente para atualizar seu 
mosaico.
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Ferramentas - Pintura por Números
A ferramenta Paint by Numbers produz um modelo de pintura por números que pode ser 
pintado. Uma nova camada de Tinta por Números pode ser criada clicando noPintura por # 
ícone dentro do Ferramentasdropdown noEfeitosguia da barra de ferramentas.
Uso 
Controle o número de cores de tinta usando oCoresControle. Aumente esse número para ter 
uma representação mais precisa da sua imagem.
Controle a quantidade de detalhes usando o controle deslizante de detalhes. Arraste o 
controle deslizante para a esquerda para uma representação mais realista da imagem. Arraste 
o controle deslizante para a direita para uma versão estilizada simplificada da sua imagem.
Controle a suavidade dos contornos da região com o controle deslizante de suavização. 
Arraste o controle deslizante para a esquerda para obter formas mais nítidas e precisas. 
Arraste o controle deslizante para a direita para regiões mais simplificadas e suavizadas.
Tipo de saída 
Escolha o tipo de saída com um dos botões de rádio fornecidos:

Original- A imagem original sem alterações aplicadas
Pintado- Uma prévia de como a imagem ficará quando pintada em
Modelo de pintura- O modelo não colorido a ser pintado com contornos de regiões e 
números que significam qual cor de tinta usar
Chave de cor- Uma lista de cores usadas no modelo de pintura e seu número associado
Imagem, modelo e cores- Todos os tipos de saída combinados em uma única imagem
Salvar- Use o botão salvar para salvar uma imagem do tipo de saída atual

Imprimir - Use o botão de impressão para imprimir o tipo de saída atual
Criar nova imagem- Cria um novo projeto de photopad usando o tipo de saída atual
Redefinir- Redefinir o efeito de volta às configurações padrão
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Ferramentas - Bordado
A camada bordada produz um padrão de ponto cruzado que pode ser usado para bordados. 
Uma nova camada de bordado pode ser criada clicando noBordado ícone dentro do Ferrame
ntas dropdown noEfeitosguia da barra de ferramentas. O efeito em si exibe uma 
prévia de como a imagem ficará quando costurada. Para fazer a costura você mesmo, você 
pode imprimir um modelo de costura.
Uso 
Controle o número de cores de rosca usando oCoresControle. Aumente esse número para ter 
uma representação mais precisa da sua imagem. Nota: o número final de cores usadas no 
modelo de costura pode variar dependendo da semelhança das cores em sua imagem.
Controle o número de pontos usando oPontosControle. Isso determina o número de pontos 
em cada linha. Aumente este número para um padrão de costura cruzada maior e mais 
detalhado. Nota: atualmente não há como ajustar o tamanho dos pontos individuais.
Para criar o padrão de costura, clique noSalvar em PDFbotão ouPadrão de costura de 
impressão  Botão. 
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Ferramentas - Foto do passaporte
A Ferramenta de Foto passaporte produz uma foto pronta para imprimir passaporte para os 
locais suportados. Para usar a ferramenta basta adicionar uma foto usando as opções 
disponíveis. A foto carregada pode então ser cortada para obter a foto desejada do 
passaporte. A lista de verificação de fotos e os requisitos são fornecidos para servir como 
diretrizes, embora ainda seja aconselhável verificar os requisitos em seu país. 

Localização  
Selecione o local onde a foto do passaporte será solicitada. 

Opções de imagem 
Uma foto pode ser adicionada usando essas opções: Carregar arquivo de imagem, 
capturar da webcam ou arrastar uma imagem. As diretrizes de sobreposição são opcionais 
para ajudar no corte da foto do passaporte. A imagem adicionada pode então ser cortada 
para obter a foto do passaporte. O número de cópias pode ser definido de 1 a 6. 

Requisitos de passaporte 
Lista de verificação de fotos e requisitos técnicos são fornecidos como diretrizes adicionais 
na seleção de uma foto de passaporte. Verifique cada item antes de criar a foto do 
passaporte.
NOTA: Ainda é aconselhável verificar os requisitos em seu país. 
Diretrizes Gerais: 

● Tirada nos últimos 6 meses
● O fundo deve ser idealmente branco ou off-white
● Evite roupas brancas devido ao fundo
● Tom natural da pele deve ser visível
● Foto colorida
● Evite óculos
● O candidato deve encarar diretamente a câmera com os olhos abertos e a boca 

fechada
● O cabelo não deve cobrir o rosto
● Expressão facial neutra
● Sem chapéus ou cobertura de cabeça, exceto para fins religiosos ou médicos
● Sem sombra ou reflexão ou brilho
● Nenhum outro objeto visível
Edição de fotos de passaporte 

A edição de fotos deve ser feita com cautela, pois alguns países como Austrália, Reino 
Unido e Estados Unidos não permitem qualquer retoque da foto. Por favor, verifique os 
requisitos e diretrizes em seu país. 
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Ferramentas - Ferramenta criadora de miniaturas
A Ferramenta Criadora de Miniaturas produz uma imagem que pode ser usada como 
miniatura para vídeos em plataformas de mídia. Para usar a ferramenta basta adicionar uma 
foto usando as opções disponíveis. A foto carregada pode então ser cortada para obter a foto 
em miniatura desejada ou pode ser feita para se encaixar em uma proporção definida. 

Tipo de miniatura 
Selecione o tipo de miniatura a ser criada. Predefinições estão disponíveis para 
plataformas de mídia de vídeo suportadas, juntamente com seus tamanhos de miniatura 
suportados. 

Opções de imagem 
Uma miniatura base pode ser adicionada usando essas opções disponíveis: 

● Imagem de carga de pastas locais.
● Quadro de vídeo  pode ser selecionado a partir de um vídeo carregado.
● Foto da Webcam  capturará uma imagem através de uma webcam.
● Imagem do site pode ser carregado fornecendo um link de imagem válido.
● Corte de tela  permitirá capturar um trecho das telas disponíveis atuais.
● Janela de captura capturará uma janela selecionada.
● A imagem também pode ser carregada por Arrastando um arquivo válido na área 

de visualização do diálogo.
Outras opções de imagem 

Uma miniatura base também pode ser adicionada a partir das opções de imagem 
predefinidas fornecidas. 

Sobreposições de texto e imagem 
Adicione vários tipos de sobreposição na miniatura. Estes podem ser redimensionados e 
reposicionados sobre a miniatura. Opções disponíveis: 

● Texto adicionará uma sobreposição de texto simples.
● Texto curvo  adicionará uma sobreposição de texto curvada a uma forma específica.
● Clipart  pode ser adicionado a partir de imagens predefinidas para inserir uma 

sobreposição de imagem.
● Outras opções para adicionar sobreposição de imagem são Imagem de carga,Qua

dro de vídeo ,Foto da Webcam , Imagem do site,Corte de telaEJanela de 
captura .

Configurações de sobreposição comum: 
● Selecionando uma opção de Adicionar sobreposição vai inserir uma sobreposição.
● Rotação atualizará a rotação da sobreposição selecionada
● Mova-se para a frente moverá a sobreposição selecionada um passo à frente entre 

outras sobreposições.
● Mova-se para trás moverá a sobreposição selecionada um passo atrás entre outras 

sobreposições.
Configurações específicas de sobreposição de texto: 
● Rosto da fonte atualizará a fonte de texto.
● Estilo de fonte  é usado para várias mudanças de estilo. Use o Bbotão para 

negrito, oEubotão para itálico, e oU botão para texto sublinhado. Em seguida, use o 
botão de cor para ajustar a cor do texto.

● Tamanho da fonte atualizará o tamanho do texto.
● Alinhamento  pode ser usado para ajustar o alinhamento horizontal (esquerdo, 

central, direito) e vertical (superior, central, inferior) do texto.
Configurações específicas de sobreposição de texto curvo: 
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● Rosto da fonte atualizará a fonte de texto.
● Estilo de fonte  é usado para várias mudanças de estilo. Use o Bbotão para 

negrito, oEubotão para itálico, e oU botão para texto sublinhado. Em seguida, use o 
botão de cor para ajustar a cor de preenchimento de texto.

● Tamanho da fonte atualizará o tamanho do texto
● Contorno é usado para atualizar o contorno do texto. Altere o valor para ajustar o 

tamanho da fonte. Em seguida, use o botão de cor para ajustar a cor do contorno de 
texto.

● Tipo de curva  pode ser usado para alterar o padrão de forma do texto.
Propriedades de miniatura 

Propriedades em miniatura podem ser ajustadas antes de criar a miniatura:
● Resolução pode ser ajustado para alterar largura e altura da miniatura.
● Proporção  pode ser ajustado para alterar a razão de largura e altura.
● Ajuste à Proporção quando verificado, esticará a imagem para se encaixar na 

proporção dada. Caso contrário, se isso estiver desligado, então a opção de colheita 
estará disponível.

● Formato de imagem  a saída de imagem em miniatura pode ser selecionada.
● Tamanho projetado mostrará uma saída estimada do tamanho do arquivo de 

imagem.
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Ferramentas - Editor de metadados
Imagem Metadados contém detalhes relevantes sobre uma imagem. Alguns metadados são 
gerados automaticamente pelo dispositivo que capturou a imagem, enquanto alguns 
metadados podem ser editados. O Editor de metadados que pode ser encontrado em Menu 
de ferramentas  pode ser usado para editar informações comuns de metadados de imagem. 
Observação : metadados EXIF tags são suportados apenas em .JPEGE.TIFF . É recomendado 
para salvar nesses formatos de arquivo para preservar as alterações.  

Informações gerais sobre a imagem  
● Descrição da imagem dá o título da imagem. 

Exemplo: "Férias de 2022" 
● Assunto  pode ser um detalhe sobre o assunto da imagem. 

Exemplo: "Família" ou "Natureza" 
Direitos autorais da imagem 
Os direitos autorais idealmente incluem o fotógrafo e o editor de fotos com o ano em que a 
foto foi tirada. Há duas opções sobre como adicionar direitos autorais: 

● Sugeriu  criaria automaticamente os direitos autorais de outras tags disponíveis. 
Formato: "Direitos autorais, [nome do fotógrafo], [Nome do editor], [Ano]. Todos os 
direitos reservados." 

● Personalizado  é onde um direito autoral personalizado pode ser inserido.
Criadores de imagens 

Contém detalhes sobre indivíduos/corporações envolvidas na criação/produção da foto. 
● Fotógrafo é o indivíduo que tirou a foto.
● Editado por é onde o editor de imagens pode ser definido.
● Proprietário da câmera  conterá o nome do proprietário da câmera que tirou a foto
● Codificado por  é o aplicativo que processou a imagem.
Data, hora e local  

● Data pode ser definido como uma data associada à imagem.
● Hora pode ser definido para um tempo associado à imagem. O tempo pode ser 

inserido no formato de 12 horas ou 24 horas.
● Localização  nome ou descrição onde a imagem foi tirada.
Informações adicionais sobre imagens  
Detalhes adicionais sobre a imagem podem ser definidos aqui (se aplicável).

● Impressora de destino é um detalhe sobre o ambiente de impressão para o qual 
esta separação se destina.

● Documento de onde a imagem foi digitalizada.
● Histórico da imagem é uma breve história de mudanças notáveis feitas na imagem.
Classificações e Comentários  

Comentários ou detalhes adicionais podem ser definidos aqui.
● Classificação é uma classificação por estrelas para a imagem. Basta clicar em uma 

classificação de estrelas preferida para defini-la.
● Categoria onde a imagem pode ser classificada em. 

Nota: Esta não é uma tag de metadados real. Isso é definido sob outra tag Comentário. 
● Detalhes de Contato  dos proprietários da foto (fotógrafo / editor) para referência 

futura. 
Nota: Esta não é uma tag de metadados real. Isso é definido sob outra tag Comentário. 

● Acontecimento pode ser qualquer evento associado à imagem. 
Nota: Esta não é uma tag de metadados real. Isso é definido sob outra tag Comentário. 

● Keywords são palavras ou frases associadas à imagem.
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● Comentários do usuário são comentários adicionais sobre a imagem.
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Retocar - Correção automática
A camada Auto Fix ajusta automaticamente a cor, o contraste e a nitidez da sua imagem para 
torná-la melhor. Adicione uma camada de correção automática clicando noCorreção 
automática ícone noCorguia da barra de ferramentas.
Uso 

Use o controle deslizante para ajustar a força do efeito.
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Retocar - Correção de foco
A camada de efeito Focus Fix aguça a imagem para fazê-la parecer em foco. Adicione uma 
camada de correção de foco clicando noCorreção de focoícone noRetocarguia da barra de 
ferramentas.
Uso 

Use oLess/Morepara ajustar a força do efeito.
Use configurações avançadas 
Isso desativa o controle deslizante e permite os outros controles no painel. Isso também 
altera o método que está sendo usado para executar a afiação para uma máscara não 
afiada. Isso permite que você ajuste a fina forma como a afiação é aplicada à imagem, e 
pode dar uma aparência mais natural.
Raio 
Valores menores aguçarão os detalhes mais finos de uma imagem. À medida que o 
tamanho da imagem ou a distância que você vê a foto aumenta, você vai querer um raio 
maior.
Quantidade 
Quanta afiação é aplicada. Isso pode ser muito dependente da imagem, então pode levar 
algum ajuste para encontrar o nível que você acha que é melhor para cada imagem.
Limite 
Controla o quão distinta uma borda deve ser antes que a fiação seja aplicada a ela. Isso 
pode ajudar a evitar a fiação de coisas como ruído e grãos dentro de uma imagem.

123



Retocar - Redução de ruído
A camada de redução de ruído reduz o ruído presente em fotografias que foram tiradas em 
situações de pouca luz.
Uso 

Quantidade  
Este controle deslizante controla a quantidade de ruído para remover da imagem. Valores 
mais altos serão mais agressivos na remoção do ruído da imagem, embora detalhes mais 
finos possam ser perdidos.
Suavização 
Este controle deslizante controla quantos detalhes preservar na imagem. Valores mais 
altos removerão mais detalhes e ajudarão a remover mais ruídos. Valores mais baixos 
preservarão mais detalhes, mas também deixarão mais ruído na imagem.
Nota:A redução de ruído é um processo demorado, e esse efeito pode levar muito tempo 

para ser concluído. Imagens maiores e computadores mais antigos farão com que o processo 
demorasse ainda mais. Além disso, mover o controle deslizante amount para valores mais 
altos aumentará o tempo necessário para concluir a redução de ruído.
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Retocar - Redução de olho vermelho
A camada de efeito Red-Eye Reduction remove o reflexo da retina induzida pelo flash da 
câmera, comumente conhecido como efeito olho vermelho. Adicione uma camada de redução 
de olho vermelho clicando noOlho Vermelhoícone noRetocarguia da barra de ferramentas.
Uso 

A camada Olho Vermelho permite pintar áreas vermelhas com um pincel circular. Use o 
controle deslizante para ajustar o tamanho do pincel e clique em um olho para remover o 
vermelho dele.
Se você quiser apagar a correção do olho vermelho, clique noBorrachabotão para alterar 
seu pincel para uma borracha e, em seguida, clique na área que deseja restaurar.
Para limpar todas as alterações do olho vermelho, clique noRedefinir Botão. 
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Retocar - Retocar
ORetocar ferramenta permite que você pinte uma parte de uma imagem sobre outra parte. 
Isso pode ser usado para remover arranhões, manchas ou até objetos inteiros de uma foto.
Uso 
Defina de onde o pincel copia pixels ao segurar Ctrl and clicando na imagem. Depois de fazer 
isso, os pixels do ponto de origem serão copiados para suas pinceladas. Você pode redefinir a 
fonte do pincel segurando Ctrl and clicando novamente.
Propriedades do pincel 

Tamanho da escova 
Use oTamanho:controle deslizante para ajustar o tamanho da escova.
Maciez do pincel  
Use oDureza:controle deslizante para ajustar a dureza da escova. Um valor baixo dará 
arestas de pinceladas arestas macias, e valores altos darão arestas mais nítidas.
Opacidade de pincel  
Use oForça:controle deslizante para ajustar a transparência do pincel.
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Retocar - Carimbo de clone
OCarimbo de clone ferramenta permite que você pinte uma parte de uma imagem sobre 
outra parte. Isso pode ser usado para remover arranhões, manchas ou até objetos inteiros de 
uma foto.
Uso 

Defina de onde o pincel copia pixels ao segurar Ctrl and clicando na imagem. Depois de 
fazer isso, os pixels do ponto de origem serão copiados para suas pinceladas. Você pode 
redefinir a fonte do pincel segurando Ctrl and clicando novamente.

Propriedades do pincel 
Tamanho da escova 
Use oTamanho:controle deslizante para ajustar o tamanho da escova.
Maciez do pincel  
Use oDureza:controle deslizante para ajustar a dureza da escova. Um valor baixo dará 
arestas de pinceladas arestas macias, e valores altos darão arestas mais nítidas.
Opacidade de pincel  
Use oForça:controle deslizante para ajustar a transparência do pincel.
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Retocar - Colorir
A Ferramenta Colorizar permite pintar cores em uma imagem usando uma ferramenta de 
pincel. Isso pode ser usado para adicionar cor às fotos em preto e branco.
Configurações do pincel 

Tipo de pincel 
Use oEscova de corpara adicionar pinceladas à camada de colorir.
Use oBorrachapara apagar pinceladas da camada de colorir.
Cor do pincel 
Use o seletor de cores incorporado para selecionar uma cor para pintar na imagem.
Nota: A camada de colorir só mudará a tonalidade e a saturação das cores na imagem. 
Usar uma cor completamente dessaturada pode produzir resultados inesperados.
Tamanho da escova 
Use oTamanho:controle deslizante para ajustar o tamanho da escova.
Dureza do pincel  
Use oDureza:controle deslizante para dar suas pinceladas duras ou bordas macias. 
Valores mais altos darão bordas mais nítidas, e valores mais baixos darão bordas mais 
suaves.
Força do pincel 
Use oForça:controle deslizante para ajustar a opacidade de suas pinceladas. Valores mais 
baixos são mais transparentes, e valores mais altos são mais opacos.
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Retocar - Super Cor
A ferramenta Super Color usa a tecnologia de aprendizado de máquina para adicionar 
automaticamente cor às fotos em preto e branco. 
Uso 
Força 
Este controle deslizante permite ajustar o quão fortemente o efeito aplica a cor à imagem. 
Valores mais baixos resultarão em cores mais mudas com transições mais suaves. 
Saturação 
Isso permite controlar a saturação da imagem resultante. 
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Retocar - Queima de cor
A ferramenta Color Burn permite escurecer partes da sua imagem com uma ferramenta de 
pincel. Isso pode ser usado para trazer detalhes em áreas brilhantes ou super expostas.
Uso 
Botão de escova 
Verifique se este botão se há pinceladas para pintar no efeito de queimadura de cor.
Botão de borracha 
Verifique se este botão se verifica se as pinceladas apagarão o efeito de queima de cor.
Configurações do pincel 

Tamanho 
Este é o diâmetro da escova em pixels. Arraste o controle deslizante para a esquerda para 
um pincel menor. Arraste o controle deslizante para a direita para um pincel maior.
Dureza 
Para uma pincelada com bordas lisas, arraste o controle deslizante para a esquerda. Para 
uma pincelada com bordas duras, arraste o controle deslizante para a direita.
Força 
Para mudanças sutis, arraste o controle deslizante para a esquerda. Para pinceladas mais 
aparentes, arraste o controle deslizante para a direita.
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Retocar - Dodge colorido
ODodge colorido ferramenta permite que você ilumine partes de sua imagem com uma 
ferramenta de pincel. Isso pode ser usado para trazer detalhes em áreas escuras ou 
subexpostas. 
Uso 
Botão de escova 
Verifique se este botão se há pinceladas para pintar no efeito de dodge de cor.
Botão de borracha 
Verifique este botão para obter pinceladas para apagar o efeito de dodge de cor.
Configurações do pincel 

Tamanho 
Este é o diâmetro da escova em pixels. Arraste o controle deslizante para a esquerda para 
um pincel menor. Arraste o controle deslizante para a direita para um pincel maior.
Dureza 
Para uma pincelada com bordas lisas, arraste o controle deslizante para a esquerda. Para 
uma pincelada com bordas duras, arraste o controle deslizante para a direita.
Força 
Para mudanças sutis, arraste o controle deslizante para a esquerda. Para pinceladas mais 
aparentes, arraste o controle deslizante para a direita.
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Lote - Editor de lotes
O editor de lotes é usado para aplicar filtros e efeitos a várias imagens ao mesmo tempo.
Uso 
Passo 1: Selecione arquivos 

Clique noAdicionar arquivobotão para navegar e selecionar as imagens que deseja 
processar. Você pode selecionar vários arquivos ao mesmo tempo, segurando o Shift ou 
Ctrl keys durante a seleção. Clique noAdicionar pastabotão para selecionar todas as 
imagens dentro de uma pasta e suas subpastas. Clique em Avançar quando tiver 
adicionado todas as imagens.

Passo 2: Selecionar efeitos  
Clique noAdicionarbotão para escolher um efeito que será aplicado a todas as imagens. 
Para alterar as configurações de um efeito, selecione o efeito na lista de camadas e clique 
emConfiguraçõesBotão. Você pode reordenar camadas arrastando os itens da lista.

Passo 3: Selecione o formato e a pasta de saída 
Por padrão, o Photopad salvará os arquivos no mesmo formato em que foram carregados. 
Se você quiser converter o formato, selecione "Converter para formato de arquivo" e 
selecione a extensão. Alguns arquivos (por exemplo, png ou jpeg) têm outras opções que 
podem ser alteradas usando oOpções de formatoBotão. Os arquivos são normalmente 
salvos na mesma pasta de onde foram carregados. Isso significa que eles serão 
substituídos quando salvos. Alternativamente, você pode selecionar uma pasta diferente 
para salvar os arquivos.
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Lote - Redimensionamento simples
ORedimensionamento simplescamada é a versão em lote do padrão
Camada de redimensionamento. Com ele, você pode redimensionar várias imagens usando 
uma das seguintes opções: 
● Redimensionar por Pixels  - Verifique este botão de rádio para redimensionar todas as 

imagens em lote para uma determinada largura ou altura. 
SeManter a proporçãoé verificado, apenas uma dimensão pode ser especificada.
SeAltura automática é verificado, as imagens serão redimensionadas para a largura 
fornecida, e a altura será automaticamente definida para um valor que preserve a 
proporção. 
SeLargura automática é verificado, as imagens serão redimensionadas para a altura 
fornecida, e a largura será automaticamente definida para um valor que preserve a 
proporção. 

● Redimensionar por cento- Verifique este botão de rádio para dimensionar todas as 
imagens por uma porcentagem do seu tamanho original.

● E-mail (tamanho de arquivo pequeno) - Verifique este botão de rádio para redimensionar 
todas as imagens em lote para largura e altura de 640 pixels e 480 pixels, 
respectivamente. Nota: as dimensões podem não ser exatamente 640x480 para preservar 
a proporção.

SeUse super resolução (alta qualidade) é verificado, todas as imagens que devem ser 
redimensionadas serão redimensionadas usando o algoritmo super resolução para manter sua 
mais alta qualidade. 
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Lote - Girar
Você pode girar a imagem clicando nos três botões ou definindo o valor de rotação no campo 
numério.

Clique no Deixoubotão para girar a imagem 90 graus no sentido anti-horário.
Clique no Centrobotão para girar a imagem 180 graus.
Clique no Certobotão para girar a imagem 90 graus no sentido horário.
ORotação (graus)o campo numérdia pode ser usado para girar a imagem por qualquer 
ângulo arbitrário.
Confira oCantos de culturacaixa de seleção para remover o excesso de espaço em 
branco.
Para uma única imagem, você pode girar clicando e arrastando a imagem, use oGirar  

Camada. 
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Lote - Cultura
UsarCulturapara alterar o tamanho da imagem.

Proporção  
Use este menu suspenso para selecionar uma proporção para a área de corte. OOriginala 
proporção preservará a relação largura:altura da imagem de entrada original.
Para uma única imagem, você pode usar oSafra selecionada Camada. 
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Lote - Marca d' água
Você pode adicionar, dimensionar e reposicionar uma marca d'água para suas imagens 
usando este efeito.

Depois de selecionar um arquivo a ser usado como sua marca d'água, você pode:
Ajuste oEscala(%)para redimensionar a marca d'água em relação à altura da sua imagem.
Mova oOpacidadecontrole deslizante para alcançar a aparência desejada da marca 
d'água.
Clique no Alinhamentobotões para reposicionar a marca d'água.
Clique no Alterar imagembotão para alterar o arquivo usado como marca d'água.
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Compartilhar - Email
Descrição 

Crie e envie um e-mail com um anexo da imagem atual. Para encontrar esta ferramenta, 
clique noEmailícone noCompartilharGuia.

Uso 
A caixa de diálogo Imagem de e-mail tem o familiarPara,AssuntoEMensagemcampos 
disponíveis para permitir que você componha sua mensagem. OConfigurações de e-mail

Depois de compor sua mensagem e verificar se as configurações de e-mail estão corretas, 
use as opções de arquivo na parte inferior para selecionar as configurações de formato e 
qualidade para a imagem. Use oEnviar botãopara enviar o e-mail.

Guia adicional 
Tendo problemas para enviar e-mails? Leia mais sobre 
possíveis problemas ao enviar e-mail .
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Compartilhar - Twitter
Descrição 

Esta ferramenta permite que você publique sua arte do PhotoPad em sua conta do Twitter. 
Para compor um Tweet, clique noTwitterícone noCompartilharGuia.

Uso 
● Na primeira vez que você clicar no ícone do Twitter, você será solicitado a autorizar. 
● Em seguida, uma caixa de diálogo aparecerá onde você pode editar seu Tweet 

(opcional). 
● Por fim, clique no Tweet botão para postar no Twitter. Uma vez que a imagem tenha 

sido enviada e postada, um navegador será aberto no Twitter para que você possa 
visualizar seu Tweet. 

Dicas para postar bem-sucedida no Twitter 
● Twitter menção não é permitida (@username). Isso pode potencialmente ser 

detectado pelo Twitter como spam e pode restringir o uso do Twitter.
● Evite postar Tweets duplicados. Certifique-se de que cada projeto foi editado desde 

que foi carregado pela última vez. 
● Evite postar em intervalos rápidos para evitar spam.
● Por favor suporte ao PhotoPad de contato se houver problemas encontrados.
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Compartilhar - Dropbox
Descrição 

Carregue sua arte do PhotoPad para sua conta do Dropbox. Para encontrar esta 
ferramenta, clique noDropboxícone na guia Compartilhar.

Uso 
Esta função pode ajudá-lo a carregar suas fotos ou arte do PhotoPad para sua conta 
dropbox de forma rápida e fácil. Se sua conta ainda não estiver vinculada ao PhotoPad, o 
site do Dropbox será aberto no seu navegador. É aqui que você pode fazer login usando 
suas credenciais ou criar uma nova conta do Dropbox. Para completar o processo de 
upload, você precisará autorizar o PhotoPad a se conectar à sua conta dropbox. 
Uma vez autorizado, agora você pode começar a carregar fotos selecionando qualquer 
uma das seguintes opções: 

● Faça upload da sua foto atual 
● Carregue todas as fotos no projeto 
● Procure arquivos para carregar no disco rígido 
Configurações de upload  

O Dropbox fornece configurações que podem ser usadas ao carregar imagens. Estes 
podem ser ajustados através dos seguintes controles: 

Pasta - Especifique a pasta onde as imagens serão carregadas. Se a pasta ainda não 
existir, o Dropbox criará automaticamente a pasta. 
Limpar e esquecer detalhes de logon - Pode ser usado para remover o acesso do 
PhotoPad à sua conta do Dropbox. 
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Compartilhar - Google Drive
Descrição 

Carregue sua arte do PhotoPad para sua conta do Google Drive. Para encontrar esta 
ferramenta, clique noGoogle Drive ícone na guia Compartilhar.

Uso 
Essa função pode ajudá-lo a carregar suas fotos ou arte do PhotoPad em sua conta do 
Google Drive de forma rápida e fácil. Se sua conta ainda não estiver vinculada ao 
PhotoPad, o site do Google Drive será aberto no seu navegador. É aqui que você pode 
fazer login usando suas credenciais ou criar uma nova conta do Google Drive. Para 
completar o processo de upload, você precisará autorizar o PhotoPad a se conectar à sua 
conta do Google Drive. 
Uma vez autorizado, agora você pode começar a carregar fotos selecionando qualquer 
uma das seguintes opções: 

● Faça upload da sua foto atual 
● Carregue todas as fotos no projeto 
● Procure arquivos para carregar no disco rígido 
Configurações de upload  

O Google Drive fornece configurações que podem ser usadas ao carregar imagens. Estes 
podem ser ajustados através dos seguintes controles: 

Pasta - Especifique a pasta onde as imagens serão carregadas. Se a pasta ainda não 
existir, o Google Drive criará automaticamente a pasta. 
Compartilhar pasta - Compartilhe a pasta especificada em um determinado endereço de 
e-mail. 
Limpar e esquecer detalhes de logon - Pode ser usado para remover o acesso do 
PhotoPad à sua conta do Google Drive. 
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Compartilhar - OneDrive
Descrição 

Carregue sua arte do PhotoPad para sua conta OneDrive. Para encontrar esta ferramenta, 
clique noOneDrive ícone na guia Compartilhar.

Uso 
Esta função pode ajudá-lo a carregar suas fotos ou arte do PhotoPad para sua conta 
OneDrive de forma rápida e fácil. Se sua conta ainda não estiver vinculada ao PhotoPad, o 
site do OneDrive será aberto no seu navegador. É aqui que você pode fazer login usando 
suas credenciais ou criar uma nova conta OneDrive. Para completar o processo de upload, 
você precisará autorizar o PhotoPad a se conectar à sua conta OneDrive. 
Uma vez autorizado, agora você pode começar a carregar fotos selecionando qualquer 
uma das seguintes opções: 

● Faça upload da sua foto atual 
● Carregue todas as fotos no projeto 
● Procure arquivos para carregar no disco rígido 
Configurações de upload  

O OneDrive fornece configurações que podem ser usadas ao carregar imagens. Estes 
podem ser ajustados através dos seguintes controles: 

Pasta - Especifique a pasta onde as imagens serão carregadas. Se a pasta ainda não 
existir, o OneDrive criará automaticamente a pasta. 
Compartilhar pasta - Compartilhe a pasta especificada em um determinado endereço de 
e-mail. 
Limpar e esquecer detalhes de logon - Pode ser usado para remover o acesso do 
PhotoPad à sua conta OneDrive. 
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Compartilhar - Flickr
Descrição 

Carregue sua arte do PhotoPad para sua conta do Flickr. Para encontrar esta ferramenta, 
clique noFlickrícone noCompartilharGuia.

Uso 
Esta função pode ajudá-lo a carregar suas fotos ou arte do PhotoPad em sua conta do 
Flickr de forma rápida e fácil. Se sua conta ainda não estiver vinculada ao PhotoPad, o site 
do Flickr será aberto no seu navegador. É aqui que você pode fazer login usando suas 
credenciais ou criar uma nova conta do Flickr. Para completar o processo de upload, você 
precisará autorizar o PhotoPad a se conectar à sua conta do Flickr. 
Uma vez autorizado, agora você pode começar a carregar fotos selecionando qualquer 
uma das seguintes opções: 

● Faça upload da sua foto atual 
● Carregue todas as fotos no projeto 
● Procure arquivos para carregar no disco rígido 
Configurações de upload  

O Flickr fornece configurações que podem ser usadas ao carregar imagens. Estes podem 
ser ajustados através dos seguintes controles: 

Torne as fotos públicas - As fotos enviadas são privadas por padrão, mas estas podem 
ser definidas para o público se isso for verificado. 
Limpar e esquecer detalhes de logon - Pode ser usado para remover o acesso do 
PhotoPad à sua conta do Flickr. 
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Suite - Photostage
Descrição 

Crie filmes de apresentação de slides de fotos a partir de sua própria arte do PhotoPad. 
Para encontrar esta ferramenta, clique noPhotostageícone noSuiteGuia.

Uso 
Criar uma apresentação de slides nunca foi tão fácil.

- Traga suas fotos digitais para a vida
- Compartilhar memórias de uma forma interessante e portátil
- Combinar facilmente imagens, videoclipes, música e narração

Preserve suas memórias com uma apresentação multimídia que você terá orgulho de 
compartilhar com amigos e familiares. Adicione fotos e vídeos à linha do tempo, adicione 
interesse visual com efeitos de panorâmica e zoom e coloque transições defasadas entre 
slides para um acabamento profissional.

143



Suite - Pixillion
Descrição 

Carregue sua arte do PhotoPad no conversor de imagens Pixillion. Para encontrar esta 
ferramenta, clique noPixillionícone noSuiteGuia.

Uso 
O Conversor de imagens Pixillionpode pegar seu arquivo e convertê-lo para o formato 
que você precisa. Ele pode converter muitos formatos diferentes em gif, jpg, png, pdf e 
muito mais. Você pode visualizar imagens antes de converter, bem como visualizar 
parâmetros de arquivo atuais, incluindo formato e dimensões do arquivo.
Coloque qualquer foto, em qualquer lugar.O processo fácil de um clique torna-o perfeito 
para converter seus arquivos de imagem para colocar na web, enviar e-mails para amigos 
ou exibir em seu celular.
Possui recursos poderososincluindo conversão em lote, redimensionamento avançado 
de imagem e conversão para PDF. Pixillion também permite converter imagens 
diretamente do menu de cliques à direita.

Saiba mais sobre a Pixillion e baixe uma avaliação gratuita visitando a página web em
nchsoftware.com/imageconverter/index.html.
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Suite - DrawPad
Descrição 

Desenhe e crie imagens facilmente com o Editor Gráfico DrawPad. Para encontrar esta 
ferramenta, clique noDrawPad ícone noSuiteGuia.
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Suite - VideoPad
Descrição 

Carregue sua arte do PhotoPad no VideoPad. Para encontrar esta ferramenta, clique noVid
eoPad ícone noSuiteGuia.
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Suite - Gráficos de cliques
Descrição 

Iniciar gráficos de cliques. Para encontrar esta ferramenta, clique noGráficos de cliques íco
ne no SuiteGuia.
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Suite - Queimadura expressa
Descrição 

Grave sua arte do PhotoPad em CDs, DVDs ou Discos Blu-ray. Para encontrar esta 
ferramenta, clique noQueimadura expressaícone noSuiteGuia.

Uso 
Gravando software para criar e gravar discos de forma rápida e fácil.

- Queima ultra rápida para poupar tempo
- Gravar áudio, vídeo ou arquivos em CD, DVD ou Blu-Ray
- Arrastar e soltar arquivos diretamente no aplicativo

Data CD, DVD ou Blu-Ray Writing
Perfeito para criar discos de backup  

- Os CDs de dados são totalmente compatíveis com a extensão joliet
- Burns ISO compatível com DVDs de dados (4.5GB+ DVD-R, DVD-RW, DVD+R, 
DVD+RW)
- Queimar discos Blu-ray (25GB/50GB BD-R, BD-RE, BD-R DL, BD-RE DL)

Recursos avançados de gravação de disco 
- Suporta gravação de várias sessões em CD de áudio ou DVD.
- Grava discos cd graváveis (CDR) e CD Regraváveis (CDRW) (e equivalentes dvd e 
BD)
- Inclui operação de linha de comando para automação e integração com outros 
programas
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Suite - Disketch
Descrição 

Carregue sua arte do PhotoPad no Disketch. Para encontrar esta ferramenta, clique noDisk
etch ícone noSuiteGuia.
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Suite - Pontos Expressos
Descrição 

Lance pontos expressos. Para encontrar esta ferramenta, clique noPontos Expressosícon
e no SuiteGuia.
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Configurações de imagem - Configurações de 
compactação GIF
A conversão GIF rápida é selecionada por padrão e resulta no menor GIF possível, embora 
não seja possível economizar transparência com essa opção.
Desmarcar a conversão GIF Rápida resultará em um arquivo ligeiramente maior e poderá 
economizar transparência se estiver presente em sua imagem.
O uso do Dithering tentará misturar as cores.
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação TIFF
Este formato não tem nenhuma opção disponível. Geralmente usado para armazenar grandes 
arquivos de imagem de alta qualidade. Ele salvará sua imagem junto com a transparência.
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação de ICO
Preset  

Selecione uma das configurações predefinidas para habilitar automaticamente os formatos 
de imagem recomendados para o cenário escolhido.
Formatos  
O arquivo ICO conterá uma imagem em cada um dos formatos de imagem habilitados. 
Resoluções mais altas e mais bits por pixel (bpp) dão imagens de maior qualidade, mas 
aumentam o tamanho do arquivo.
Nota: Arquivos ICO contendo uma imagem codificada PNG não podem ser lidos pelo File 
Explorer antes do Windows Vista.
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Configurações de imagem - Configurações de 
compactação JPEG
Qualidade  

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade.
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação BMP
Formato  

PixelEscolha entre um arquivo com 8, 24 ou 32 bits por pixel. Você deve selecionar 32 bits 
por pixel se desejar ter alguma transparência na imagem.
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação PNG
256 cor 

Você pode verificar esta opção para 256 cores paleta PNG que é menor do que a cor 
verdadeira PNG.
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação PNM
Formato de Anymap portátil 

Escolha o formato monocromático (pixmap portátil), a escala de cinza (graymap portátil) ou 
o formato RGB (bitmap portátil). Cada um deles pode ser salvo como arquivos simples 
(ASCII) ou binários.
Limiar binário  
Defina o limiar para converter a imagem em imagem binária. É usado apenas com formatos 
monocromáticos.
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação TIFF
256 cor 

Você pode verificar esta opção para 256 cores paleta TIFF que é menor do que tiff cor 
verdadeira.
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação de PDF
Tamanho do papel 

Selecione o tamanho do papel que você gostaria de usar para o documento PDF de 
destino.
Orientação 
Selecione a orientação em papel que deseja usar para o documento PDF de destino.
Margem 
Insira o valor da margem em milímetro como margem superior, esquerda, inferior e direita.
Modo de dimensionamento  
Selecione o modo para decidir como dimensionar imagens na página PDF.
● Nenhum: mantenha o tamanho original da imagem. Se as imagens não tiverem 

descrição da resolução, o valor padrão (por exemplo, 72DPI) será usado.
● Ajuste à Área Imprimível: reduza ou amplie cada imagem para o tamanho do papel, 

exceto as margens e mantenha a mesma proporção em largura e altura.
● Estique até Área Imprimível: estique a imagem para estar cheia de toda a página, 

exceto as margens.
● Ajuste automático por tamanho de imagem: dimensione a imagem para um tamanho 

razoável
Modo de posicionamento 
Selecione o modo de posicionamento para decidir como colocar imagens na página PDF.
Qualidade de imagem  
Selecione a qualidade da imagem ao incorporá-la em um arquivo PDF. Quanto maior o 
valor, melhor é a qualidade da imagem incorporada.
Rotação automática  
Ajusta a orientação da imagem para corresponder ao tamanho e orientação do papel 
selecionado.
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Configurações de imagem - Configurações de 
compactação webp
WebP é um novo formato de imagem desenvolvido pelo Google e suportado no Chrome, 
Opera e Android que é otimizado para permitir imagens mais rápidas e menores na Web. As 
imagens WebP são cerca de 30% smenor em tamanho em comparação com imagens PNG e 
JPEG com qualidade visual equivalente.
Compactação sem perdas  

Salva a imagem sem qualquer redução na qualidade da imagem, mas resulta em um 
arquivo maior do que a compactação de perda.
Compactação de perdas  
Salva um arquivo menor do que a compressão sem perdas, mas causa alguma redução na 
qualidade da imagem.
Qualidade  

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade.
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão do HEIF
O Heif (High Efficiency Image File Format, formato de arquivo de imagem de alta eficiência) é 
um formato de contêiner para armazenar imagens individuais e sequências de imagens. 
Uma imagem HEIF usando HEVC requer menos espaço de armazenamento do que o JPEG 
de qualidade equivalente. O HEIF foi adotado pela Apple em 2017 com a introdução do iOS 
11, e o suporte em outras plataformas está crescendo. 
Compactação sem perdas  

Salva a imagem sem qualquer redução na qualidade da imagem, mas resulta em um 
arquivo maior do que a compactação de perda.
Compactação de perdas  
Salva um arquivo menor do que a compressão sem perdas, mas causa alguma redução na 
qualidade da imagem. 
Qualidade  

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade.
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Referências de tela - Diálogo do seletor de cores
Diálogo do seletor de cores  
O seletor de cores é dividido em várias partes, com várias maneiras disponíveis para escolher 
uma cor:
Ajustando visualmente a cor  

A metade superior do diálogo consiste em 2 caixas coloridas, uma que permite escolher 
qualquer ponto em um quadrado 256 x 256 e o outro que funciona como um controle 
deslizante longo. Quais cores são exibidas nessas duas caixas depende de qual botão de 
rádio é selecionado (veja abaixo), mas em todos os casos a posição do controle deslizante 
mudará as cores disponíveis na caixa quadrada. Qualquer ponto selecionado nessa caixa 
quadrada é a cor selecionada.

Ajuste por RGB ou HSV  
Debaixo da caixa colorida quadrada, há uma série de 6 opções (1 cada para matiz, 
saturação, valor, vermelho, verde e azul) que cada um contém um botão de rádio, um 
controle deslizante e um controle de número para cima. Se um dos 3 botões de rádio HSV 
for selecionado, esse valor será representado pelo controle deslizante visual (veja acima) 
enquanto os outros dois valores serão os eixos da caixa de cores quadradas. Os controles 
funcionam da mesma forma se um dos botões de rádio RGB for selecionado. Você também 
pode ajustar esses valores com os controles deslizantes fornecidos ao lado dos rótulos, 
bem como os controles para cima/para baixo ao lado dos controles deslizantes. Qualquer 
ajuste desses valores atualizará os controles visuais, e qualquer ajuste desses controles 
visuais atualizará esses valores.

Cor selecionada  
A cor selecionada é exibida à direita dos controles RGB e HSV. A caixa é dividida 
diagonalmente, com a seção superior esquerda rotulada Como Nova (a cor que você está 
criando) e a seção inferior direita rotulada como Corrente (a cor que já existe e continuará a 
ser selecionada se você cancelar a caixa de diálogo). Abaixo disso está o Valor Hex da cor 
selecionada (você também pode inserir qualquer valor hexáex válido lá para atualizar a cor 
selecionada). Há um botão conta-gotas à direita da cor selecionada que permitirá definir a 
cor selecionada por amostragem em qualquer lugar da área de trabalho.

Paleta de cores definida pelo usuário 
Na parte inferior da caixa de diálogo você encontrará uma série de 12 retângulos coloridos 
ao lado de um botão intitulado Set to Swatch. Estes compreendem a paleta de cores 
definida pelo usuário e permitem que você crie e salve (estes persistirão mesmo quando 
PhotoPad is fechadas) suas próprias cores personalizadas. Para definir a cor de uma 
swatch, primeiro selecione essa imagem clicando nela. Em seguida, escolha a cor 
desejada e, finalmente, clique no botão Definir para Swatch. Em seguida, você pode 
carregar qualquer uma das cores salvas simplesmente clicando nessa swatch.
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