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Introdução

INSTALANDO

O Adobe Photoshop é o software de edição de imagens mais famoso do mercado, sendo usado 
pela maioria dos profissionais de design e fotografia. Com ele é possível editar, corrigir, mesclar 

e criar imagens. Já o Adobe Photoshop Express é um aplicativo online (também conhecido como 
RIA - Rich Internet Application) que permite enviar e armazenar até 2GB em fotos, editá-las com 
filtros e efeitos básicos, como cortar, girar, remover olhos vermelhos e imperfeições, recolorir, 

transformar em tons de cinza e muito mais.
As fotos armazenadas ficam em seu álbum online e podem ser acessadas e compartilhadas de 

qualquer computador através da internet. Você pode até acessar suas fotos do Picasa, Facebook, 
Flickr e outros sites de fotos pelo Photoshop Express e editá-las.

Neste curso vamos aprender a instalar o aplicativo e criar um perfil para utiliza-lo, bem como a 
enviar fotos, editá-las e compartilhá-las pela web.

É necessário ter o Adobe Flash Player instalado em seu computador para 
vizualizar o site corretamente. Se você não tiver o Flash Player instalado 
poderá fazer o download no próprio site que o avisará se for o caso.

Para começar, acesse:1.
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Então clique em “Join Now”       para criar o seu perfil.

Surgirá um formulário com informaçoes de senha, email e nome de usuário. Preencha como 
desejado (em “Country” só estará disponível Estados Unidos, deixe assim mesmo), marque 
a caixa de seleção que diz que você aceita os termos de uso e clique em “Continue”. Você 
receberá uma mensagem na caixa de entrada do email informado dentro de alguns minutos, 
abra a mensagem e clique no link que estará dentro do email. Então você será levado a uma 
janela dizendo que a sua conta foi ativada.
Entre novamente no página do Photoshop Express:

Agora clique em “Sign In”       e entre com o nome de usuário e senha que você criou.
Se os dados digitados estiverem corretos, você será levado à interface do Photoshop Express. 
É normal que o primeiro carregamento seja lento, porque ele estará fazendo o download de 
alguns dados e armazenando no seu computador para que as próximas vezes em que ele for 
aberto, o processo seja mais rápido.

1

1

2

2

2.

3.

4.

Pronto, seu Adobe Photoshop Express está instalado. Você poderá adicionar o atalho que 
veio junto com este curso ao seu Desktop ou menu de programas para facilitar o acesso.
No próximo capítulo vamos começar a aprender a utilizar o programa.
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PAINELTela de Boas-Vindas

Full Screen

BrowseMy GalleryMy Photos

Upload Photos

Your Account

Sign Out

Alterna para o 
modo de tela 
inteira.

Aqui você procura 
e visualiza álbuns 

de fotos de outros 
usuários.

Aqui você edita o 
seu perfil público e 

quais álbuns outras 
pessoas poderão ver.

Aqui você visualiza e 
edita suas fotos (que 

você fez o upload).

Mais Informações (Pág. 8)

É aqui o primeiro passo. 
Onde você vai fazer o upload 
de suas fotos (transferí-las 
para o Photoshop Express).

Mais Informações (Pág. 7)

Configurações 
da sua conta, 
como email do 
usuário e senha.

Sai da sua conta 
e volta para 
página inicial.



7

UPLOAD DE FOTOS

Ao clicar em “Upload Photos” você será levado à caixa de diálogo “Abrir.” Neste momento 
escolha a foto a ser transferida e você será levado à lista de arquivos (figura abaixo).

Após selecionar todas as fotos e opções desejadas, clique em “Upload” e aguarde até que 
todas as fotos sejam transferidas do seu computador para o álbum.

A lista de fotos será substituida pela mensagem “Your Photos have been successfully 
uploaded” (como na figura abaixo). Suas fotos foram transferidas. Clique em “Done” para 
voltar ao álbum.

Adionar mais fotos

Álbum atual

Álbum existente 
(especifique)

Novo álbum 
(digite o nome)

Adionar à:

Remover foto 
da lista de 
upload

1.

2.
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PAINELMy Photos

Compartilhar

Enviar foto 
por email

Excluir foto

Inserir álbum

Apresentação
de Slides

Editar foto

Zoom Atualizar

Lista de Álbuns

Selecione um item

Modos de exibição

Compartilha seu álbum 
no “My Gallery”. Fornece o código HTML 

para que você possa 
inseir seu álbum em 

sites, blogs ou fóruns.

É aqui onde você fazer 
alterações em suas fotos, 
tais como cortar, corrigir 
aplicar filtros, etc.

Mais Informações (Pág. 9)
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EDIÇÃO DE FOTOS

Ao clicar em “Edit Photo” você será levado à uma nova área de trabalho. É aqui onde o 
Photoshop Express mostra do que é capaz. No lugar da janela de álbuns surgirá a janela de edição, 
e abaixo as opções de histórico e salvamento.

No Painel abaixo, você aprenderá os comandos básicos para utilizá-la.

Voltar ao “My Photos”

PAINELEdit Photo

Janela de edição, 
correção e efeitos

Desfazer/Histórico/ Refazer
Ver Original/Reverter

Cancelar/Salvar como/Salvar

Zoom

Foto selecionada

Mais Informações 
(Pág. 10)
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PAINELFerramentas de Edição

Recorta/gira foto selecionada

Equilíbrio do branco

Colorir partes da foto

Altera o tamanho da foto

Controle de sombras e realces

Altera coloração da foto

Correção automática

Controle de iluminação

Preto e Branco personalizado

Controle de exposição

Aumentar nitidez

Controle de cor

Remove olhos vermelhos

Desfocar

Transformação

Distorção

Correção com o mouse

Controle de saturação

Básico

Ajuste

Efeitos

Neste Painel vamos analisar a barra à esquerda da interface no Photoshop Express, que é 
uma forma simplificada da barra de ferramentas padrão do Photoshop original. Separadas por 

categorias, as ferramentas são:
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CONCLUSÃO

Neste curso você aprendeu a “instalar” o Adobe Photoshop Express em seu computador, 
bem como a utilizar suas funções essenciais como Upload e Edição de imagens. Você também 
apendeu a utilizar a interface do programa através dos paineis informativos e a partir de agora 
pode adquirir mais conhecimento através do uso do programa

No entanto, se deseja extender seu curso utilize a próxima página, onde você vai encontrar 
novas fontes de informação em que você poderá aprender mais sobre os assuntos abordados ou 
relacionados a este curso.
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Este curso possui complementos
no ibreaker.blogspot.com
Verifique a lista abaixo (por categoria):

Postagens no Blog

Ebooks (PDF)

Na web

Editando suas fotos do Flickr e Picasa (lançamento: agosto/2008)

Ice Breaker - Curso Adobe Photoshop CS3 (lançamento: 2008)

Ice Breaker - Curso Adobe Illustrator CS3 (lançamento: 2008)

Aprenda a importar suas fotos de sites como Flickr e Picasa na sua conta 
do Photoshop Express, editá-las e exportá-las devolta ao site de forma 
rápida e prática. Veja também a lista de sites suportados pelo programa.

Se você iniciou com o Photoshop Express, é hora de avançar para o 
próximo nível, o Photoshop profissional. Com o curso Ice Breaker de 
Photoshop CS3 (gratuito) você aprenderá a utilizar o melhor programa 
de edição de imagens do mercado sem se prender à comandos e 
explicações óbvias, indo direto ao ponto.

Assim como o Photoshop é a ferramenta essencial para edição de 
bitmaps, o Illustrator é a ferramenta essencial para ilustração vetorial. 
Com o Curso Ice Breaker (gratuito) você quebra esse gelo e domina o 
incrível programa da Adobe. 

Blog

extensões do curso espaço promocional próximos ebooks>>
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extensões do curso espaço promocional próximos ebooks>>

Ganhe US$0,01 por clique com o Bux.to!

Ajude a manter o Ice Breaker 
clicando nos links de publicidade!

O Bux.to é um site PTC (pay to click) que paga US$ 0,01 (1 centavo de dolar) para cada pagina que 
você visita. Ele paga através do AlertPay (é necessário ter uma conta no AlertPay quando quiser 
sacar - valor mínimo para saque: US$10), com funcionamento semelhante ao Paypal e PagSeguro. 
Além de clicar, você também pode indicar seus amigos e ganhar 100% o que eles ganham.

Para se cadastrar, acesse Bux.to, clique 
em “Register” (indicação na imagem ao lado) 
preencha todos os campos com nome de 
usuário, senha, email, confirmação de email, 
email do AlertPay (também o mesmo email), 
País, coloque neostyle no campo Referrer, 
marque a caixa de seleção, digite o código de 
verificação e clique em Register.

Depois de cadastrado, faça o login e clique em “Surf Ads” e clique em cada propaganda, 
esperando 30 segundos até aparecer “DONE”. Cada página visitada, você ganha US$ 0,01. 
Para consultar quanto você já ganhou clique em “My Stats”. Você pode indicar amigos e 
ganhar 100% de comissão, ou seja, cada clique deles lhe rendem US$0,01 assim como os 
seus próprios cliques. Você pode consultar seu link de indicação em “My Stats”.

Você está cadastrado no Bux.to, agora basta visitar o site todos os dias e clicar nos links 
disponíveis pelo “Surf Ads”. Quando atingir US$10,00 você poderá fazer seu primeiro saque

1.

2.

Anuncie aqui! contato: sergioestrella@gmail.com

Dinheiro na Web

Publicidade



extensões do curso espaço promocional próximos ebooks

Lançamento: 2008Lançamento: Julho-Agosto/2008

Lançamento: 2008

Curso Ice Breaker
Adobe Photoshop CS3

Guia Ice Breaker
AntiVírus & Segurança 2008

Curso Ice Breaker
Adobe Illustrator CS3

próximos ebooks

>>

14

Sobre o Autor
Sérgio Estrella Menardi Junior
Sérgio Estrella Menardi Junior (21) cursa Design Gráfico na 
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