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O Picasa, organizador de fotos da Google Inc., é um Software livre que lhe permite visualizar,
organizar, editar e compartilhar fotos digitais no computador de uma forma simples e divertida.
De resto, com o Picasa é muito fácil compartilhar imagens – pode enviá-las por e-mail, imprimir
fotos em casa, criar CDs para presente e até publicar fotos no seu blog. Para além disso, o
Picasa não exclui imagens, nem as disponibiliza on-line sem a sua permissão. E o melhor de
tudo é que é gratuito e leva só alguns segundos para instalar.

Download e Utilização do Picasa
Para descarregar o programa Picasa aceda a http://picasa.google.com/intl/pt-BR/index.html e,
de seguida, clique em [Fazer download do Picasa], que lhe irá abrir uma janela, na qual deve
seleccionar o botão [Executar].
Depois de clicar na opção [Concordo] da Licença, escolha o local de instalação (recomendamos
que escolha o predefinido, C:\Programas\Picasa2) e, a posteriori, clique no botão [Instalar].
Quando tiver executado estas tarefas, clique em [terminar] e o programa será carregado
automaticamente. Ao concluir a instalação, aparecer-lhe-á a janela “Pesquisa de imagens inicial”,
na qual deve seleccionar a opção [Procurar imagens no meu computador inteiro] e depois a
opção [Continuar], para que o programa localize e organize instantaneamente todas as imagens
do seu computador.
Nota: O Picasa organiza a sua colecção reunindo todas as imagens no computador,
classificando-as por data.

Editar fotos com o Picasa
Para editar fotografias com o Picasa proceda do seguinte modo:
● Clique duas vezes sobre a imagem escolhida para abrir a janela de edição de imagem.
● Posto isto, aparecer-lhe-á três guias do lado esquerdo da imagem, a saber: Correcções
Básicas, Ajuste e Efeitos, evidenciados nesta imagem:
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Pode verificar que o Guia [Correcções Básicas] são botões que permitem aplicar às imagens
efeitos como Cortar, Remover olhos vermelhos, corrigir contraste e as cores e realçar suas
imagens digitais.
Vejamos, de uma maneira geral, em que consistem cada uma das funções supra citadas:

● Seleccione o botão [Cortar] para cortar uma parte da imagem. Ao executar esta tarefa,
aparecer-lhe-á uma nova janela que contém algumas opções de dimensões. Recomendase que seleccione a opção [Manual], pois esta permite-lhe fazer cortes personalizados.
Depois de seleccionar a dimensão que pretende, clique com o rato sobre a imagem e
arraste-o pela área desejada, isto é, a parte que pretende conservar. Para terminar clique
em [Aplicar]. Caso pretenda outra dimensão da imagem clique no botão [Redefinir].
Nota: Clique em [Cancelar] para voltar a imagem ao original.

● Se a sua fotografia estiver torta (tal facto acontece muito com fotografias digitalizadas ou
tiradas com máquinas de pouca qualidade) seleccione a opção [Endireitar]. Ao
seleccionar esta opção a fotografia aparecerá dividida em vários quadradinhos. Utilize o
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botão de controlo deslizante, assinalado na imagem com o número (1), para ajustar a
imagem ao ângulo certo. Para concluir, clique no botão [Aplicar] para fazer o ajuste ou
em [Cancelar] para voltar ao menu [Correcções Básicas].

● Para corrigir “Olhos vermelhos”, clique no botão [Olhos Vermelhos] e com o rato
seleccione cada olho separadamente. Solte o rato para terminar a selecção. A imagem é
exibida com os olhos vermelhos removidos.

● O botão [Estou com Sorte] corrige, com um único clique do rato, automaticamente as
cores e luzes da fotografia, isto é, torna mais nítidas as cores claras e/ou as escuras das
imagens e ajusta tanto a cor como o contraste, para que fiquem nos níveis ideais. Para
voltar a imagem ao original seleccione a opção [Desfazer Estou com sorte].

● O botão [Autocontraste] remove tons indesejáveis automaticamente, definindo o nível
ideal de brilho e de contraste sem alterar as cores das imagens. Clique em [Desfazer
Autocontraste] para voltar a imagem ao estado original.

● [Autocor] é um botão de clique único que corrige a exposição de luz sem prejudicar a
cor da fotografia.

● Utilize o botão de controlo [Efeitos de luz de preenchimento] para ajustar a luz da
fotografia, dando um tom mais equilibrado à imagem.
No Guia [Ajuste] encontrará os recursos de edição mais avançados para corrigir contrataste e
remover tons indesejáveis. Neste recurso pode seleccionar estas opções:

● [Luz de preenchimento] permite-lhe adicionar luz ao primeiro plano de uma imagem
com fundo muito brilhante. Utilize o rato par deslizar o botão de controlo até obter o
efeito desejado.

● [Realçar as cores claras] permite-lhe adicionar ou reduzir os pontos de brilho e
destaque da imagem.

● [Sombras] permite-lhe adicionar mais sombras da fotografia.
● [Temperatura da cor] – utilize o botão de controlo para deixar as cores mais quentes
ou frias.
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● [Selecção de cor neutra] – clique na ferramenta conta-gotas e depois clique na parte
da imagem que deverá ser considerada cinza ou branca.

Para além dos recursos que ficaram definidos, pode ainda utilizar o Guia [Efeitos]. Os efeitos
ajudam-no a fazer com que um céu cinzento fique azul, a tornar mais brilhantes as cores e a
adicionar filtros fotográficos.
O Picasa disponibiliza-lhe 12 efeitos, a saber: "Aumentar nitidez", "Sépia", "Preto e Branco"
(P&B), "Tons mais quentes", "Granulação de filme", "Tingir", "Saturação", "Filtro difusor",
"Brilho", "P&B filtrado", "P&B focalizado" e "Tingimento graduado", tal como nos mostra esta
imagem:
Para testar o efeito, clique sobre a opção e confira o resultado na janela de visualização da
imagem.
Nota: As edições/alterações realizadas no programa não afectam a imagem original.
Para que as alterações sejam guardadas proceda do seguinte modo:
● Clique no botão [Exportar] que se localiza na parte inferior da janela, que lhe abrirá esta
janela:
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● Escolha em (2) o nome da pasta para onde pretende exportar a imagem.
● Defina em (3) o tamanho da imagem ou conserve o tamanho original.
● Clique no botão [Ok] para realizar a mudança.
Note bem: Se pretende conservar a imagem original sem a alteração, guarde/exporte a
fotografia modificada para uma outra pasta.

Considerações finais:
Ao elaborarmos este Guia de Utilização do programa Picasa tivemos como objectivo principal
mostrar algumas das potencialidades deste organizador de imagens. Assim, neste Guia apenas
referimos como deve proceder para descarregar o programa e para editar e/ou guardar as suas
imagens, pontos, que na nossa opinião, são fundamentais, salvaguardando que apenas o
fizemos porque tínhamos conhecimento que o programa disponibiliza uma [Central de Ajuda].
Nesta Ajuda constam 5 pontos principais, a saber: Primeiros Passos; Princípios do Picasa; Edição
e visualização de imagens; Compartilhamento de suas imagens com o Picasa; Como faço para
criar collagens, slides, CDs e outros?
Neste sentido, e tendo em atenção que o site http://picasa.google.pt/support/ disponibiliza
informação pormenorizada de todas as potencialidades do Programa, recomendamos que o
utilize como suporte sempre que considerar pertinente.
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