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1. Edição de imagens: Fundo da 
imagem.

O  que  eu,  comumente,  percebo  é 
que para selecionar um objeto de interesse 
na  imagem  é  quase  que  automático  e 
unânime  utilizar  a  ferramenta  Polygonal  
Lasso Tool. Entretanto, tal ferramenta não 
se revela tão eficaz (sem incluir o grau de 
paciência de cada usuário do programa) em 
seleções mais refinadas, por exemplo, uma 
imagem  de  um  organismo  com  vários 
tricomas. Imagine o trabalho que daria!

O processo explicado neste tutorial 
é  válido  para  seleções  mais  detalhadas  e 
você não irá mais ficar sem paciência.

Antes  de  tudo,  verifique  em 
Image/Imagem   Mode/Modo  se  a 
imagem está  em RGB (imagem colorida) 
ou grayscale (escala de cinza). Arquivos de 
imagem  oriundos  de  Microscopia 
Eletrônica  de  Varredura  (MEV), 
normalmente,  estão  como  indexed 
colors/cores  indexadas.  Se  estiverem, 
mude.
Então, vamos lá:

A imagem acima é uma pré-maxila 
direita  fragmentada  e  identificada  como 
pertencente  a  espécie  miocênica  de 
aligatorídeo Purussaurus brasiliensis. Note 
a forma irregular devido à fragmentação.

Recortar  esta  imagem  com  a 
Polygonal  Lasso  Tool seria  uma  tarefa 
maçante e tediosa.

Passo 1: fazendo a escala.

Vamos criar uma escala a partir da 
escala presente na foto.
Para  isso  utilizaremos  a  ferramenta 
Rectangular  Marquee  Tool (M)  como 
mostrado na figura abaixo.

Agora  faça  um  retângulo  na  escala  (no 
caso, a régua) como figurado. Não precisa 
ser espesso.
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Feito como na figura acima? Então, com a 
seleção  feita  execute  o  já  conhecido 
“copiar e colar” (Ctrl + C e Ctrl + V). Note 
na imagem abaixo que, após o comando, a 
seleção  feita  irá  para  uma  camada  nova 
acima  e  descrita  como  Layer/Camada  1. 
Inclusive,  pode-se  nomear  esta  camada 
com  um  duplo  clique  com  o  botão 
esquerdo do mouse sobre o nome.

Posteriormente,  pressionando  a 
tecla  Ctrl,  dê  um  clique  com  o  botão 
esquerdo  do  mouse  sobre  o  layer  
thumbnail (que  é  a  imagem  pequena  da 
camada)  da  camada  da  escala  copiada  e 
colada.  Isso  resultará  na  aparição  da 
seleção (pontilhada) feita momentos antes, 
porém na nova camada.  Seleção  ativada? 
Então, utilizaremos agora o Brush Tool (B) 
na cor branca. A cor irá depender da cor do 
fundo. No caso, o fundo será preto. Pinte 
todo  o  retângulo  da  seleção  e  não  se 
preocupe se “vasará” a tinta pra fora, pois a 
seleção não permite que isto aconteça. Não 
se preocupe!

Depois  de  executado  desabilite, 
temporariamente, a visualização da camada 
já  que  não  a  utilizaremos,  ainda.  Dê um 
clique  com  o  botão  esquerdo  do  mouse 
sobre olho para executar.

As  imagens  a  seguir  mostram, 
respectivamente,  os  passos  descritos  para 
colorir e desabilitar a visualização.
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Passo 2: criação da área de seleção.

Passo2.1. Neste passo,  temos  que decidir 
qual canal possui a melhor informação, ou 
seja, onde há um contraste natural entre a 
imagem de interesse e o fundo.

Faremos  isso  na  paleta  (aba)  de 
canais/channels ou navegar entre eles com 
as teclas de atalho Ctrl + 1/2/3...

O processo pode ser executado em 
RGB (com três canais de cores: vermelho, 
verde  e  azul)  ou  utilizar  a  imagem  em 
CMYK (com quatro canais de cores: cyan, 
magenta, amarelo e preto).

Neste caso, a melhor informação de 
contraste  que  obtive  foi  no  canal  green 
(verde). Depois, duplique o canal com um 
clique  do  botão  direito  do  mouse  e 
selecione  duplicate channel/duplicar canal 
ou arraste o canal selecionado para cima do 
ícone  de novo canal  na paleta  de canais, 
ainda.

Agora  temos  uma  nova  camada 
green,  porém  duplicada.  Você  poderá 
editá-la  sem  comprometer  a  imagem 
original.

Passo 2.2. Na camada duplicada faremos o 
seguinte:  Image/Imagem   
Adjustments/Ajustes   Levels/Níveis.  Se 
preferir, o atalho Ctrl+L. (Figura A)
A  imagem  no  canal  duplicado  dá  a 
impressão  de  uma  imagem  um  pouco 
“lavada”. Então, iremos realçar o contraste 
com o Níveis/Levels (Figura B). Abriremos 
os  tons  claros  e  fecharemos  os  tons 
escuros, deixando a imagem o mais preto e 
branco possível.

A  imagem  ficará  parecida  com  a 
figura  abaixo,  juntamente  com  os 
comandos.
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Passo 2.3. Depois de fechar os tons 
com levels, é útil, também, a utilização de 
ferramentas  como,  por  exemplo,  o  brush 
tool para pintar as regiões. Esse processo é 
importante  porque a área de seleção (que 
serve como uma máscara) deve estar bem 
definida com cores sólidas preto (área não 
seleçionada)  e  branco  (área  selecionada) 
para  que  somente  a  imagem de  interesse 
seja, realmente, selecionada.

Após  esse  processo  teremos  uma 
imagem semelhante a esta:

Note que na imagem temos as cores 
sólidas  bem  definidas  e  isso  é 
imprescindível  para  que  funcione  a 
máscara de seleção.

Passo  2.4.  Uma  vez  feito  isso,  ainda  na 
paleta  channels,  clique,  pressionando  a 
tecla Ctrl, com o botão esquerdo do mouse 
sobre  esta  channe/canal  duplicada.  Com 
isso,  uma  área  selecionada  (pontilhada) 
aparecerá em torno da imagem.
Já?  Então,  uma  vez  selecionada,  clique, 
agora,  com  o  botão  esquerdo  do  mouse 
sobre o channel/canal RGB.

Deverá ficar assim:

Não haverá problema com a seleção feita 
anteriormente. Ela ainda estará ativa.

Passo  2.4.  Voltemos  à  paleta  das 
Camadas/Layers e você verá que a seleção 
estará em volta do objeto de interesse, no 
caso, o fóssil. Entretanto, como queremos 
um  fundo  preto  na  imagem  devemos 
inverter  a seleção (Ctrl + shift + I),  visto 
que  a  seleção  está  no  fóssil.  Uma  vez 
invertida a seleção, o que está selecionado 
agora  é  o  restante  da  imagem,  exceto  o 
fóssil. Agora devemos pintar o fundo com 
a  Brush  Tool.  Não  haverá  problemas  na 
pintura,  pois  a  seleção  invertida  irá 
“proteger”  a  imagem  do  fóssil,  não 
atingindo com o processo. Após isso, retire 
a  seleção  com  o  comando  Ctrl  +  D  e 
habilite  a  visualização,  novamente,  da 
camada/layer da escala e voilá! Só salvar a 
imagem.
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2. Correção de imagens.

Este processo é fácil e rápido para 
correção  de  imagens  que  começa  pelos 
ajustes  de  brilho,  contraste  e  meios  tons, 
retirando  invasão  de  cores  e  permitindo, 
ainda,  aumentar  a  nitidez  e  profundidade 
das fotos.

2.1. Correção tonal.

A correção  tonal  definirá  o  ponto 
branco,  preto  e  ajustar  os  meios  tons 
através do  Levels. Então, abra a janela de 
levels pelo  comando  Image   
Adjustments  Levels (Ctrl + L) e, com a 
tecla Alt (Win) Option (Mac) mantendo-a 
pressionada,  arraste  o  triângulo  branco 
(logo abaixo do espectro) para a esquerda.

A  imagem  ficará  preta  e, 
gradativamente,  a  medida  que  o  cursor 
desliza,  as  cores  aparecerão.  O  que 
devemos  fazer?  Você  deve  procurar  pelo 
primeiro ponto de cor branca que aparece 
no monitor, sendo esse ponto o mais claro 
da imagem. Agora volte o cursor para sua 
posição original e selecione o conta-gotas 
branco destinado  aos  tons  claros  (t.c)  e 
que se localiza no canto inferior direito da 
janela  de  levels.  Clique  com  o  botão 
esquerdo do mouse sobre o primeiro ponto 
branco da imagem. 

Repita  esse  processo  com  o 
triângulo  preto.  Entretanto,  ficará  agora 
com a imagem branca e quando aparecer o 
primeiro  ponto preto, selecione o  conta-
gotas preto e clique com o botão esquerdo 
do mouse sobre este primeiro ponto. 

Para finalizar  essa etapa,  devemos 
ajustar  os  meios  tons  responsáveis  pelos 
detalhes. Isso tende a clarear ou escurer a 
imagem conforme o cursor desliza.

Obs:  É importante  observar  que  o  ponto 
branco  não  seja  uma  luz  especular 
(reflexo)  ou  uma  fonte  de  luz,  mas  sim, 
sendo o ponto realmente branco.

É  importante  que,  ao  usar  pela  primeira 
vez  o  conta-gotas  branco,  se  defina  as 
cargas mínimas de tinta. Para isso, dê um 
duplo  clique  no  ícone  e  uma  janela  se 
abrirá.  Então,  configure  os  valores  como 
na figura abaixo. É utilizado como padrão 
o 247 em RGB.

2.1. Color balance.

O color balance deve neutralizar as 
invasões  de  cores  das  três  áreas  de  uma 
imagem  (highlight,  midtons e  shadows). 
Para tal, é necessário buscar um tom neutro 
(gris) encontrado nas tonalidades brancas, 
cinzas e pretas.

A  priori,  abra  a  janela  de  cores 
através  do  Window   Show   Colors 
(F6),  onde estão representados os valores 
em  RGB.  Quando  se  ajusta  os  mesmos 
valores  dessas  cores,  como  figurado 
abaixo,  obtemos  uma  tonalidade  neutra 
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eliminando,  assim,  invasões  de  cores 
presentes na imagem.

Podemos  fazer  uma  divisão 
imaginária  nesta  caixa  em  três  partes 
correspondentes aos tons claros, médios e 
escuros.

A partir  da divisão acima se pode 
definir  quais  tons pertencem à tonalidade 
escolhida  na  imagem.  Para  ajustar  os 
valores  das  cores  no  Colors é  necessário 
abrir  a  janela  Color  Balance (Image   
Adjustments   Color Balance) ou Ctrl + 
B.

Depois  de  aberta  a  janela,  clique 
com o conta-gotas em alguma área neutra 
na  imagem  que  se  encaixe  na  área 
imaginária  dos  tons  claros  (highlight)  e, 
então,  na opção selecionada  Highlight da 
janela  Color Balance ajuste os valores de 
RGB para um número  único.  A primeira 
linha  do  comando  altera  a  primeira  da 
jenela  de  cores  e  assim  sucessivamente. 
Repita  o  processo  com  os  tons  médio 
(midtones) e os tons escuros (shadows).

Para  um  ajuste  mais  fino, 
aconselha-se  seguir  uma  seqüência  como 
Highlights, Midtones, Shadows, Midtones e 
Highlights.

Vale ressaltar que não se utilize de 
valores  extremos  como,  por  exemplo,  o 
branco  255  ou  pretos  0  e  sim,  procurar 
valores com mais informações.

 2.3. Unsharp Mask

Este  filtro  é  uma  poderosa 
ferramenta  que,  além  de  poder  realçar  a 
imagem  com  nitidez,  pode  ser  utilizada, 
também, para dar uma maior profundidade 
a imagem, ampliando sua aplicabilidade.

Abra  o  filtro  através  do  Filter   
Sharp   Unsharp  Mask  como  figurado 
abaixo.

Uma  vez  aberta  a  janela  do  filtro 
podemos  notar  três  variáveis:  Amount, 
Radius e Threshold.

Amount:  é  responsável  pela  intensidade 
que  o  filtro  será  aplicado,  aumentando  a 
nitidez  nos  contornos  da  imagem.  Seu 
valor varia de 1% a 500%, revelando halos 
suaves  ou  extremamente  fortes, 
respectivamente. Neste caso, o contraste é 
controlado e não, a espessura.

Radius:  responsável  por  definir  a 
espessura  do  halo  criado  pelo  filtro. 
Deixando  o  resultado  do  Amount  mais 
evidente ou não. Varia de 0,1 a 250 pixels.

Deve-se,  entretanto,  ter  cautela  na 
aplicação,  pois  se  utilizado  um  valor 
errado, pode tornar a imagem artificial.

Threshold: Varia  de  o  a  255  levels  e  é 
utilizada como uma “regulagem” do filtro, 
eliminando  a  aplicação  do  mesmo  em 
alguns pixels da imagem. Então, se o filtro 
aumenta o contraste nas áreas de contorno 
com  diferença  de  cores,  o  threshold 
limitará a aplicação da nitidez em áreas de 
baixo  contraste  e  que,  normalmente, 
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contém  ruídos,  ou  seja,  quanto  menor  o 
valor do threshold, mais perceptível será a 
niditez aplicada no Amount e vice-versa.

Para dar maior  nitidez a imagem é 
aconselhável utilizar o Amount  em 500% 
variando apenas o Radius e Threshold.

E,  para  dar  uma  maior 
profundidade na imagem, é aconselhável 
utilizar o Amount em 30%, o Radius entre 
15 e 30%, variando apenas o Threshold.

O resultado pode ser comparado abaixo:

É notória  a diferença após o processo da 
correção de imagem. A imagem A (acima) 
apresenta um aspecto “lavado” nas cores e 
com uma  predominância  de  cor  (invasão 
de  cor).  A imagem B está  com as  cores 
balanceadas,  mais  nítidas  e  com  maior 
profundidade.
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3.  Convertendo  imagens  coloridas 
para P&B.

Há  três  maneiras  de  converter 
imagens  coloridas  em  imagens  preto  e 
branco. Entretanto, depende do objetivo e 
das  características  do  trabalho  que  se 
deseja.
É importante escanear a imagem colorida, 
pois desta maneira o arquivo preservará o 
maior número de detalhes da imagem.

3.1.  Conversão  direta  pelos  tons  de 
cinza.

Em  imagens  com  uma  boa 
qualidade nos detalhes e gama de cores a 
conversão  direta  para  os  tons  de  cinza  é 
uma  opção  aceitável.  E,  ainda,  para 
melhorar  o  resultado,  podemos  fazer  uso 
de ajustes para melhorar a qualidade final. 
Os  comandos  de  níveis  (levels)  e  curvas 
(curves), respectivamente, Ctrl + L e Ctrl + 
M, dão o ajuste necessário.

Abra  a  imagem  colorida  a  ser 
utilizada. Acesse o menu Image   Mode 
 Grayscale  (tons  de  cinza).  Depois  de 
feita a conversão, faremos os ajustes finos 
com os  Levels (Ctrl  +  L).  Vale  ressaltar 
que  o  nível  de  detalhes  depende  da 
preferência de cada pessoa, pois cada um 
tem uma referência de tons de cinza ideal.

3.2. Conversão pelo LAB.

Este  tipo  de conversão é  utilizado 
quando  a  fotografia  apresenta  uma 
granulação  muito  alta  devido  ao  tipo  de 
filme  (ISO)  ou  pelo  processo  de 
escaneamento da imagem. Filmes com ISO 
elevado  (800,  1600  etc),  por  exemplo, 
apresentam  um  aspecto  nitidamente 
granulado  quando  ampliados.  Assim,  a 
conversão  feita  pelo  LAB  corrige  este 
problema. Com a imagem aberta, acesse o 
menu Image  Mode  LAB color. 

Depois  de  feito,  apague  os  canais 
de cores A e B na paleta  Channels (Menu 
Window  Channels) e, depois, Alpha 2. 
Para apagar clique com o botão direto do 
mouse e selecione delete channel ou clique 
e arraste o canal para a lixeira  localizada 
na base da paleta. Após esse processo, vá 
ao menu Image  mode  grayscale.

Este  método,  além  de  uma  boa 
distribuição  de  cores,  elimina  o  ruído  da 
imagem.
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3.3.  Conversão  pelo  Channel  Mixer 
(misturador de canais).

Este tipo de conversão é utilizado, 
normalmente,  para  imagens  com  muitas 
nuances  de  cores.  Depois  de  aberta  a 
imagem, crie um camada de ajuste com a 
opção  channel mixer (misturador  de 
canais), como figurado abaixo.

Aparecerá  uma  caixa  e  opções  e, 
então,  habilitaremos  o  monochrome 
(monocromático).  Agora,  utilizaremos  os 
controles  deslizantes  para  ajustar  os 

vermelhos  (red),  verdes  (green)  e  azuis 
(blue). Entretanto, devemos ser cautelosos 
com  o  azul,  pois  este  pode  alterar  a 
granulação da imagem. Após o tonalidade 
desejada,  mesclaremos  (Ctrl  +  E)  com a 
camada  da  imagem  abaixo  e, 
posteriormente,  converter  para  o  modo 
grayscale  (ou escala  de cinza)  através  do 
menu Image  mode  grayscale.
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