
  

“COLLAGES”



  

1 – Colete suas imagens

Você pode preparar suas imagens para montagens 
digitais de duas formas:

1 - Recortando, com a boa e velha tesoura, imagens 
retiradas de revistas ou scaneando páginas inteiras
2 - Selecionando imagens com alta qualidade pela 

internet em sites de buscas de imagens como o Flickr.

Procure coletar mais imagens do que você realmente 
precisa, para ter um maior escopo de opções.



  

Vá ao menu arquivo>abrir. Abra suas imagens.
Elas aparecerão em diferentes arquivos. Primei-
ro iremos “recortar” as imagens, depois coloca-
remos cada uma delas em uma nova camada de
um arquivo único. 

2 – Abra seus arquivos



  

Algumas figuras podem ter amassadinhos ou defeitos. 
Para retirá-los use a ferramenta healing ou carimbo

ajuste a luz da imagem em imagem>ajustes>níveis ou
curvas se sua imagem foi scaneada e possui pouca luz.

Use o laço poligonal, laço magnético, caneta, varinha mágica ou seleção rápida para recortar a imagem. 

São boas para selecionar imagens com fundo de 
uma cor única, como o branco, por exemplo Funcionam como se fosse o “bézier”, faz a seleção 

contornando o espaço desejado.

Faz seleções que exigem mais domínio do espaço selecionado. Funciona também como um “bézier” e deve 
converter as curvas com a ferramenta específica.

3 - Selecione



  

Com a ferramenta letreiro (retângulo) faça uma seleção abrangendo sua figura e copie ctrl+c
escolha um dos arquivos para concentrar todas as figuras, crie uma nova camada e cole ctrl+v 
alí sua figura.

4 - Organize



  

Clique sobre cada uma das camadas e mova, rotacione, redimencione cada figura da forma que preferir 
em editar>transformação ou em transformação livre. 

Brinque com a ordem das camadas colocando uma a frente da outra para ver qual forma fica melhor. 

5 - Montagem



  

Assim que a montagem básica da colagem estiver pronta, 
podemos passar para uma pós-produção da imagem. 
Selecione uma camada por vez e aplique diferentes filtros 
para modificar o aspecto da imagem. Em filtros>ga-
leria de filtros você pode fazer uma pré-visualização de 
como ficará a imagem com o filtro.

No menu imagem>ajustes>saturação em matiz você 
pode mudar a cor de suas figuras e torná-las mais ou 

menos saturadas

6 - Transforme



  
Por fim, faça uma cópia em psd e outra em jpeg. 

Insira uma imagem de fundo. Modifique também sua imagem de fundo com filtros, você pode sobrepor 
opacidade da camada misturando uma imagem à outra, pode modificar as cores em saturação, insira 
novos objetos… Enfim, encontre o resultado que acha ficar mais interessante.

7 - Finalize
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