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Caracterização e Ficha Técnica do Fatpaint 
©
 

Nome Fatpaint 

Tipo de ferramenta Web 2.0 

Autores e/ou Criadores Mario Luís Gomes Cavalcanti 

Versão Online, 1.60 beta 

Tipo de versão Online para desenho vectorial, gratuito, sem necessidade de criar 

qualquer conta de utilizador. 

URL’s http://www.fatpaint.com/Editor 

Língua(s) Inglês, Alemão e Português 

Tipo de funções Aplicação online de design gráfico e desenho vectorial 

Recursos necessários Computador com ligação à internet e browser 

  

Breve descrição O Fatpaint é o primeiro software de design com recursos gráficos 

(desktop publishing). Possui ferramentas gráficas para layout da 

página, a edição de imagens, de textos, pintura, desenho vectorial 

e recursos personalizados de produtos impressos. 

Permite uma variada pesquisa de imagens, arte, design gráfico e 

páginas on-line. Pode visualizar as imagens ou guardá-las no seu 

computador.  

O Fatpaint disponibiliza inúmeras possibilidades e uma vasta 

gama de ferramentas e opções, é baseado em Flash, a sua 

interface é compatível com mesas digitalizadoras e algumas telas 

sensíveis ao toque com suporte a canetas. O seu desempenho 

on-line é muito interessante, o seu desempenho é rápido no 

processamento de dados. Acresce o facto de poder ter suporte e 

partilha on-line. Pode pesquisar imagens na internet usando o 

Google, Yahoo, Microsoft Bing, enciclopédia livre, Flickr e Picasa. 

No Fatpaint todos os gráficos, efeitos e outros elementos são 

designados por objectos e tem suporte para a organização de 

objectos em páginas. Cada objecto tem ferramentas próprias e 

recursos: imagem, pintura em camadas, desenho vectorial muito 

simples em 2D e 3D. objectos de texto. 

Fatpaint  é integrado com Zazzle, que permite comprar ou vender 

vários produtos com as suas imagens personalizadas. 

É uma ferramenta baseada na Web 2.0 e não necessita de 

qualquer software instalado no computador para além do browser 

da Internet e uma ligação à rede.  

 

 

 

http://www.fatpaint.com/Editor
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do Fatpaint 
©
 

1. Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet digitar o seguinte 

endereço: http://www.fatpaint.com/Editor . Iremos então visualizar uma página como a da 

Figura 1. Seleccione o idioma. 

 

 

Figura 1. Página inicial do Fatpaint e guia de usuário 

 

2. O Fatpaint apresenta na sua página inicial, o Guia de usuário, passo a passo. Já existe um 

conjunto de Tutorial Vídeos que demonstram algumas das ferramentas mais importantes 

do Fatpaint. Consulte: http://www.fatpaint.com/tutorials  

3. A partir do momento que abrimos o site/ferramenta podemos começar a explorar a 

ferramenta.  

 

Figura 2. Página inicial do Fatpaint com todas as janelas abertas. 

http://www.fatpaint.com/Editor
http://www.fatpaint.com/tutorials
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4. Barra de menus – área que contém opções de menu pulldow e botões de topo. 

 

 

 

 

Figura 3. Menu do Fatpaint. 

 

5. Na sua área de trabalho, tem um conjunto de janelas abertas que pode desactivar, se 

não necessitar para trabalhar. Vá à Janela no menu e active ou desactive as janelas 

de acordo com as suas necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esconder/mostrar as janelas essências. 

 

6. Para iniciar o novo projecto, o editor cria automaticamente um projecto 

“DefaultProject”. Para criar um novo projecto seleccione Novo Projecto no menu 

“Arquivo”. Surge uma janela que permite escolher o nome e o local do arquivo do 

projecto. Crie o seu projecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Criar novo projecto. 
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7. Tenha em atenção que se não tiver feito o Login/ registo, os seus arquivos serão 

apagados passadas 24 horas. Deverá guardar o projecto no seu computador. 

Seleccione o Arquivo no menu para transferir o projecto para o seu computador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Transferir o projecto para o seu computador. 

 

8. Para abrir um projecto já existente, seleccione “Abrir projecto” no menu Arquivo. 

9. Configure/personalize a Tela (página/área de trabalho). Barra de régua; Régua; 

Coordenadas na tela de acordo com as suas preferências de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Configurar as preferências da tela/ página. 

 

10. No início do projecto deverá configurar as preferências do seu projecto de acordo 

com o seu trabalho gráfico. Escolha o tamanho pré definido ou defina as suas 

dimensões. Se o painel não estiver visível, utilize a “Janela” para o mostrar. 

11. Se o trabalho gráfico tiver múltiplos fins, ou se ainda não decidiu o trabalho final, opte 

por escolher o “Tamanho genérico” na lista, permitindo iniciar o trabalho em alta 

resolução. Indica o tamanho de todas as páginas. Escolha um tamanho padrão na lista 

ou escreva em pixels nos campos de baixo.  

A Unidade; Qualidade do display: Selecciona a qualidade dos gráficos.  
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Figura 8. Configurar as preferências do projecto. 

 

 

12.  A interface do Fatpaint é compatível com mesas digitalizadoras e algumas telas 

sensíveis ao toque com suporte a canetas. Pode instalar o software para tablet. 

13. Configure as Margens – Activar – Área bleed – Se o seu projecto for para impressão 

e contém gráficos que vão até à borda da página, deve incluir a área bleed. Esta área 

será cortada fora após a impressão. Se não houver uma área bleed ou se ela for curta 

de mais, poderá aparecer uma borda branca em torno da impressão. 

14. Área segura – área na página onde os gráficos são seguros de serem cortados. É 

importante manter os textos e outros gráficos dentro da área segura. Poderá por causa 

da tolerância mecânica envolvida na impressão, o corte poderá ocorrer em qualquer 

lugar fora da área segura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Configurar as margens da área de trabalho. 
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15. Se quiser obter linhas de grelha/redes na área de trabalho, active Grid. Pode 

seleccionar a sua cor. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Configurar as grelhas/redes na área de trabalho. 

 

16. Configure o Editor. Determina a frequência para salvar o seu projecto caso haja bugs 

na browers, para evitar perdas de muito trabalho.  

17. Configure o Tamanho história: número máximo de dados de história a serem 

guardados. 

18. Outras opções: Snap em objectos e páginas e Snap to grid , encaixe dos objectos em 

relação à rede. 

Arquivo de imagens. 

 

19. Iniciar o trabalho gráfico - Os elementos gráficos como imagens, desenhos e textos, 

são definidos como OBJECTOS. Quando desenha, pinta ou escreve, está a trabalhar 

no conteúdo destes objectos. As ferramentas gráficas adicionam objectos necessários 

automaticamente, mas pode também adicioná-los com a ferramenta “Objectos 

gráficos” ou no menu “Objectos >  Adicionar “. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Adicionar Objectos. 

 

20. Objecto – É o elemento individual que pode ser criado na página, de desenho, como 

uma imagem, forma, linha, textura, curva, símbolo ou camada. 

O editor é orientado a objectos. Todos os gráficos, efeitos e outros elementos são 

definidos como objectos. Cada objecto possuiu as suas próprias ferramentas.  

 

21. O Objecto pertence a uma das categorias: Gráfico; Efeito ou Ferramenta. 
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22. O objecto escolhido é o objecto que está seleccionado e tem o foco de entrada. 

Surge marcado com uma borda verde em torno da sua imagem miniatura, no painel 

“Objectos”. 

23. Para seleccionar um objecto, coloque o rato sobre a imagem na tela (se o objecto for 

gráfico) ou pressionando a imagem em miniatura no painel ”Objectos”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Objecto escolhido/seleccionado. 

 

24. Cada objecto tem propriedades individuais que encontra no painel “Objectos”, na 

parte inferior do painel Ferramentas. Quando muda entre os diversos objectos, os 

valores do painel também mudam. 

25. O conjunto de propriedades é a mesma para todos os objectos gráficos e serão 

diferentes para cada um dos tipos de objectos das outras categorias. 

 

26. Objectos gráficos - São os objectos do tipo: texto, imagem, ClipArt, Desenho Vectorial 

e Painel. Os objectos gráficos têm um conteúdo, que é onde os dados de imagem real 

são colocados. 

 

27. São adicionados com a ferramenta “Objectos gráficos” (último ícone no painel 

“Ferramentas”. Surge no sub painel que tipo de objecto deseja adicionar. 
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Figura 13. Adicionar Objectos no painel Ferramentas.   

 

28. Adicionar imagens - Pode pesquisar  e adicionar imagens da internet usando o 

Google, Yahoo, Microsoft Bing, enciclopédia livre, Flickr e Picasa. 

 

 

Figura 14. Abrir/adicionar imagens.  
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29. É possível duplicar objectos existentes, seleccionando o botão “Duplicar” sobre o 

objecto do painel “Objectos” ou seleccionar com o rato sobre o objecto de origem e 

“Duplicar” no menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Duplicar Objectos e mover objectos. 

 

30. Objectos gráficos podem ser movidos para outra página, basta escolher o número da 

página no sub painel "P1" no painel "Objecto" ou seleccionar o objecto ir ao menu 

“Editar”  copiar objecto, ir para a página pretendida e menu “Editar”  inserir. 

31. Objectos gráficos podem mascarar (cobrir) outros objectos ou ser mascarado (coberto) 

por outros objectos. Quando um objecto gráfico se torna uma máscara sobre um outro 

objecto, as partes do objecto coberto que estiverem fora da máscara, não serão 

visíveis. 

 

32. Se tem uma imagem de um círculo preto e usá-la para mascarar um quadrado branco 

do mesmo tamanho, o resultado final será um círculo branco (se o círculo está 

posicionado no centro). Isto ocorre porque todas as partes do quadrado que estiverem 

fora do círculo, são escondidas. 
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Figura 16. Mascarar Objectos. 

 

 

33. As Máscaras só podem ser aplicadas a objectos gráficos que estão no mesmo nível na 

hierarquia de objectos. Por isso, se o quadrado branco de antes estivesse dentro de 

outro objecto (Relação pai e filho), o círculo, para ser uma mascara do quadrado, tem 

que estar dentro do mesmo objecto Pai.  

 

34. Os objectos gráficos possuem um "Modo de mistura" que você encontra no sub painel 

"P2" do painel "Objecto". O modo de mistura só faz sentido quando o objecto cobre um 

outro objecto. O modo de mistura decide como é feita a mistura junto ao fundo. O modo 

de mistura também pode ser definido em camadas de objectos do tipo Imagem e em 

objectos do tipo Desenho vectorial. 

 

 

Figura 17. Modo de mistura entre objectos. 

 

35. Objectos gráficos podem ser do tipo Mestre. Quando uma cópia de um objecto mestre 

é feita usando funções de copiar (Duplicação ou Copy e Paste usando Ctrl+C e Ctrl+V), 

estes novos objectos seguirão as mudanças feitas no objecto mestre, ao não ser que a 

cópia já tenha sido alterada por si. 

36. Ao escolher a opção "Em todas as páginas" no sub painel "P2" do painel "Objecto", o 

objecto será automaticamente duplicado para todas as páginas. Isto só é possível em 

objectos do tipo Mestre. 

 

 

Figura 18. Objecto gráfico Mestre. 
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37. Os Objectos gráficos têm um Conteúdo - O conteúdo dos objectos gráficos é onde 

os dados gráficos são colocados. Cada tipo de conteúdo, como por exemplo vectorial, 

imagem, texto …, possui os seus próprios editores. 

 

38. Estas ferramentas de edição são acedidas de dentro do sub painéis no painel 

“Conteúdo”, (painel “Ferramentas”). 

 

39. Objectos imagem - Possuem ferramentas para edição em camadas e pintar. Importe 

ou crie os seus próprios pincéis. Pintura clone e pintura com efeitos. 

 
 

Figura 19. Objecto imagem. 

 

 

40. Objectos de Desenho Vectorial - Possuem ferramentas para desenhar e transformar 

vectores. Crie desenhos vectoriais em 2D e 3D. Desenhe com curvas, linhas, eclipses, 

triângulos e outras formas geométricas.  

 

 

Figura 20. Objecto de Desenho Vectorial. 
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41. Os objectos de desenho vectorial têm as suas próprias propriedades. Seleccione o 

conteúdo e altere os valores desejados de 2D ou 3D, Sistema de coordenação interior 

ou exterior, vertical ou horizontal, etc… 

 

       

  

Figura 21. Transformação de objecto de Desenho Vectorial. 

 

42. Objectos Texto - Possui ferramenta de edição de textos. Permite escrever um texto 

rico. Pode escolher entre 981 tipografias. 

 

43. Editores de texto – Os Objectos do tipo Texto possuem uma ferramenta para edição 

de textos. Basta escolher a ferramenta "Mover e transformar conteúdo". Também é 

possível usar a ferramenta "Texto" e seleccionar no objecto que deseja editar. 
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Figura 22. Objecto de Texto. 

 

44. Cada letra ou selecção de letras podem ter as suas próprias propriedades. Seleccione 

o texto que pretende alterar e escolha os valores desejados de tamanho, cor, 

tipografia, etc. 

45. A melhor maneira de mudar a tipografia ou a cor do texto inteiro é fazê-lo fora do editor 

de texto. Ao clicar duas vezes sobre a miniatura da imagem do objecto de texto, uma 

janela diálogo irá aparecer. Nela escolhe a tipografia, cor e outras propriedades. O 

texto redimensionará automaticamente para manter todo o texto visível. Este 

redimensionamento é necessário porque as tipografias possuem tamanhos diferentes.  

46. Cada letra individual ou selecção letra do texto pode ter a cor própria e independente, 

tamanho, fonte e outras propriedades. Basta seleccionar o texto que deseja modificar e 

escolher os valores desejados. 

 

Figura 23. Objecto de texto com efeitos. 

47. Edição de conteúdo - Use a ferramenta ”Mover e transformar conteúdo” ou 

escolha uma ferramenta adequada. Quando está a editar o conteúdo, não é possível 

alterar as propriedades do objecto (painel “Objecto”). 
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48. Quando necessitar de alterar no objecto, terá de concluir a edição do conteúdo. Usar a 

ferramenta “Mover e transformar” ou seleccionar no painel “Objecto” mesmo quando 

este estiver desactivado.  

 

 

Figura 24. Edição do conteúdo. 

 

49. Objecto de Efeito - para adicionar um efeito no nível de Objecto, seleccione o sub 

painel "Efeitos" no painel "Objecto" e adicione uma nova barra.  

 

 
 

Figura 25. Adicionar efeitos a objectos. 
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50.  Tipos de efeitos - Blur, Sombra, Bevel, Irradiar, Cor, Gradient Bevel e Gradent Glow. 

É possível adicionar efeitos e manipulação de cores a todos os objectos gráficos. 

 

 

Figura 26. Exemplos de efeitos em objectos. 

 

51. Para os tipos de objecto Imagem e Desenho vectorial, os efeitos também podem ser 

adicionados no nível de Conteúdo.  

 

52. Em objectos do tipo Imagem, os efeitos podem ser adicionados às camadas (Ctrl L), 

no sub painel "Efeitos".  

 

53. Em objectos do tipo Desenho vectorial, os efeitos podem ser adicionados aos 

caminhos (Ctrl D), no sub painel "Ferramentas".  

54. Os Objectos de efeito são normalmente criados nos sub paineis "Efeitos" ou "FX", 

mas também podem ser criados a partir do menu "Objectos" no topo da janela do 

editor.  

55. Os Efeitos podem ser reutilizados várias vezes em vários objectos ou conteúdo de 

objectos. Esta é uma característica muito útil, que você deve usar com frequência.  

56.  Quando um efeito é alterado, todos os objectos que utilizam o efeito também 

mudam.  

57. Objectos Ferramenta - Existe apenas um objecto ferramenta. O objecto Guia. 

O objecto Guia é usado para ajudar no arranjo de objectos gráficos na página.  
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Figura 27. Exemplos de guias. 

 

58. No menu "Objectos > Adicionar" é possível adicionar um novo objecto guia. O Guia é 

avançado, mas se você experimentar usá-lo um pouco não terá dificuldades em 

entende-lo.  

 

Figura 28. Utilização de linhas guias. 

 

59. Agrupamento de objectos - É possível seleccionar vários objectos em simultâneo. 

Pressione a tecla Shift ou a tecla Ctrl e seleccione com o rato sob as imagens miniatura 

no painel "Objectos".  
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Figura 29. Agrupamento de objectos. 

 

60. Quando vários 

objectos gráficos são 

seleccionados, as 

suas posições na tela 

podem ser 

alteradas/movidas 

juntas. Os objectos podem 

também ser apagados 

de uma vez como um 

grupo, é só seleccionar a 

tecla Delete.  

 

Figura 30. Mover objectos agrupados. 

 

61. As operações de edição do menu "Editar" também afectam todos os objectos no grupo. 

62. Para redimensionar os objectos como um grupo, cada objecto precisa ser movido para 

dentro de um outro objecto matriz gráfica (Objecto Pai/Mestre). Na maioria das vezes, 

o objecto utilizado como um Pai, é do tipo Painel. Ao redimensionar o objecto Pai, 

todos seus objectos Filho também serão redimensionados. 
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Figura 31. Redimensionar objectos agrupados. 

 

 

63. Ao adicionar efeitos no objecto Pai/Mestre, os objectos Filho só serão afectados se 

eles tiverem a propriedade "Dentro do conteúdo", seleccionado no sub painel "P1" do 

painel "Objecto".  

 

 

 
 

Figura 32. Adicionar efeitos em objectos Pai/Mestre. 

 

 

64. É possível alterar as propriedades de objectos sem ter que selecciona-los. Basta clicar 

com o rato sobre o objecto que deseja editar, e seleccione "Abrir o painel do objecto" 

no menu. Estes painéis são iguais ao painel "Objecto".  

 

65. Um objecto torna-se num Objecto Pai/Mestre, quando ele contém um ou vários 

objectos gráficos (Filhos) dentro de si. Objectos Filho também podem se tornar 

objectos Pai, o que torna possível criar um hierarquia de objectos. Este é um recurso 

muito útil do design gráfico.  

 

 

66. As partes do objecto Filho que estiverem fora do objecto Pai, não serão visíveis.  

Objectos Filho podem existir dentro do objecto Pai no nível de Objecto ou no nível de 
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Conteúdo. Quando dentro do conteúdo, os efeitos adicionados ao Objecto Pai também 

serão aplicados aos Objectos Filhos. 

 

67. Há uma circunstância especial, onde os efeitos podem ser aplicados aos filhos que não 

estão dentro do conteúdo do pai mais próximo. Isto só é possível se um dos demais 

pais na hierarquia, esteja dentro do conteúdo de um pai. Este é provavelmente o mais 

difícil conceito de entender no editor, felizmente é uma característica que você 

provavelmente nunca vai precisar. Nesta circunstância, a opção "No objecto" na barra 

de efeito no sub painel "Efeitos" poderá ser seleccionada. 

 

68. A ferramenta de pintar - Os Objectos do tipo Imagem, permitem pintar as suas 

camadas. Escolha uma das ferramentas de pintar, seleccione no sub -painel "Pintar" ou 

pressione a tecla Ctrl+P. 

 

 

Figura 32. Ferramenta pintar. 

 

69. No painel "Pintar", há 8 paletas (8 botões redondos). Em cada paleta é possível ter 

diferentes configurações para o pincel e o modo de pintar. Cada ferramenta de pintar e 

a borracha pode apontar para uma diferente ou a mesma paleta. A paleta escolhida é 

lembrada quando você troca de ferramentas. 

 

70. De inicio, a primeira paleta é dada às ferramentas de pintar (pincel, aerógrafo, etc.) e 

segunda paleta é dada para a ferramenta borracha. A primeira paleta terá a cor preta e 

segunda não terá cor. Por isso, quando a ferramenta de borracha é seleccionada, a 

segunda paleta será automaticamente escolhida, e quando uma das ferramentas de 

pintar é seleccionada, a primeira paleta será automaticamente escolhida. 
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Figura 33. Painel pintar. 

 

71. Na ferramenta de escolher, sempre que for escolhida sem cor (caixa branca com uma 

linha vermelha na diagonal), o modo de pintar "Apagar" será seleccionado 

automaticamente. E quando, no modo de pintar "Apagar" uma cor for escolhida, o 

modo "Normal" será seleccionado automaticamente. 

 

72. Ao usar a caneta do tablet, a mais recente ferramenta de pintar será escolhida (Por 

padrão, a ferramenta pincel). Ao usar a borracha do tablet, a ferramenta borracha será 

usada. Você pode escolher uma paleta qualquer para cada uma das ferramentas de 

pintar e a borracha. 

 

73. Se deseja apagar usando uma cor, seleccione a ferramenta borracha, escolher a paleta 

que você deseja e uma cor. 

 

74. É possível pintar com efeitos. Basta ir para a ferramenta de Camadas (teclas Ctrl+L) e 

adicionar efeitos no sub painel "Efeitos". Em seguida, vá para a ferramenta de pintar e 

escolha "Aplicar efeitos e cores da camada" na caixa "Modo". 

 

75. Quando você termina de pintar e sai da ferramenta, a camada na qual você pintou será 

Fundida e os efeitos e cores que você adicionou nos sub painéis "Efeitos" e "Cores" do 

painel "Camadas", vão desaparecer. Isto acontece porque os gráficos da camada 

foram copiados para um novo bitmap. 

 

76. Sempre que objectos gráficos e camadas forem Fundidos os objectos Efeito e os 

efeitos de alteração de cor, serão removidos da camada, pois estes efeitos foram 

fundidos no novo bitmap que foi criado para a camada.  
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77. Guardar os gráficos - permite guardar páginas e objectos gráficos em formato de 

arquivo de imagem, no seu computador ou on-line. Menu “Arquivo”, seleccione “Salvar 

páginas” ou “Salvar imagem do objecto…” 

 

 
 

Figura 34. Salvar gráficos. 

 

78. Para ver os seus arquivos on-line, pressione o botão “Manejar arquivos”. No 

gerenciador de arquivos, pode baixar os arquivos para o seu computador. 

 

 

Figura 35. Ver arquivos online. 

 

79. Para Imprimir seleccione Menu “Arquivo” > Imprimir. Pode imprimir todas as páginas, 

uma página ou imprimir algumas páginas. 

 

 

Figura 36. Impressão. 
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80. Painel ferramentas 

 

Ferramenta Descrição 

 

Ferramenta de mover e transformar. Use para mover ou transformar objectos 

na tela. Funciona com objectos gráficos e uma selecção. 

Pressione a tecla Ctrl e arraste para seleccionar vários objectos. 

 

Ferramenta de mover e transformar (conteúdo). Use para mover, mudar ou 

transformar o conteúdo de objectos na tela. Funciona com todos os objectos 

gráficos e uma selecção. 

Pressione a tecla Ctrl e arraste para seleccionar objectos ou pontos vectoriais. 

 

Ferramenta de seleccionar Rectângulo. Seleccione parte da página ou do 

objecto escolhido e faça diversas manipulações como extrair, cortar, duplicar, 

etc… 

Para transformar a selecção, use a ferramenta de mover e transformar. 

Se deseja pintar ou de outra forma alterar a área seleccionada, escolha a opção 

de Espaço “Conteúdo do objecto”. 

 

Ferramenta de seleccionar Elipse. Seleccione parte da página ou do objecto 

escolhido e faça diversas manipulações como extrair, cortar, duplicar, etc… 

Para transformar a selecção, use a ferramenta de mover e transformar. 

Se deseja pintar ou de outra forma alterar a área seleccionada, escolha a opção 

de Espaço “Conteúdo do objecto”. 
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Ferramenta de seleccionar ClipArt Vectorial. Seleccione parte da página ou 

do objecto escolhido e faça diversas manipulações como extrair, cortar, 

duplicar, etc… 

Para transformar a selecção, use a ferramenta de mover e transformar. 

Se deseja pintar ou de outra forma alterar a área seleccionada, escolha a 

opção de Espaço “Conteúdo do objecto”. 

 

Ferramenta de seleccionar Laço. Seleccione parte da página ou do objecto 

escolhido e faça diversas manipulações como extrair, cortar, duplicar, etc… 

Para transformar a selecção, use a ferramenta de mover e transformar. 

Se deseja pintar ou de outra forma alterar a área seleccionada, escolha a 

opção de Espaço “Conteúdo do objecto”. 

 

Ferramenta de seleccionar Vara Mágica. Seleccione parte da página ou do 

objecto escolhido e faça diversas manipulações como extrair, cortar, duplicar, 

etc… 

Para transformar a selecção, use a ferramenta de mover e transformar. 

Se deseja pintar ou de outra forma alterar a área seleccionada, escolha a 

opção de Espaço “Conteúdo do objecto”. 

 

Ferramenta de Edição de Texto. Use-a para escrever textos, criando novos 

objectos de texto ou editando os que já existem. 

Se pressionar a Tela, fora de qualquer objecto de texto existente, um novo 

será adicionado. Se clicar em cima de um objecto de texto, será possível 

alterar o texto. 

 

Ferramenta de pintar com pincel. Use-a para pintar em camadas da imagem 

seleccionada. Para pintar dentro de uma área limitada, use primeiro a 

ferramenta de selecção para escolher uma área no “Conteúdo do objecto”. 

Se nenhuma imagem ou outro objecto gráfico estiver seleccionado, um novo 

objecto de imagem será adicionado. Se um outro objecto gráfico, como um 

texto ou um desenho vectorial estiver seleccionado, terá a opção de fundi-lo 

para um objecto de imagem. 

A ferramenta irá iniciar-se sempre se pressionar o painel pintura Ferramentas 

“Conteúdo” de objectos de imagem. 

 

Ferramenta de pintar com Aerógrafo. Use-a para pintar em camadas da 

imagem seleccionada. Para pintar dentro de uma área limitada, use primeiro a 

ferramenta de selecção para escolher uma área no “Conteúdo do objecto”. 

Se nenhuma imagem ou outro objecto gráfico estiver seleccionado, um novo 

objecto de imagem será adicionado. Se um outro objecto gráfico, como um 

texto ou um desenho vectorial estiver seleccionado, terá a opção de fundi-lo 

para um objecto de imagem. 

A ferramenta irá iniciar-se sempre se pressionar o painel pintura Ferramentas 

“Conteúdo” de objectos de imagem. 

 

Ferramenta de pintar com Lápis. Use-a para pintar em camadas da imagem 

seleccionada. Para pintar dentro de uma área limitada, use primeiro a 

ferramenta de selecção para escolher uma área no “Conteúdo do objecto”. 

Se nenhuma imagem ou outro objecto gráfico estiver seleccionado, um novo 

objecto de imagem será adicionado. Se um outro objecto gráfico, como um 

texto ou um desenho vectorial estiver seleccionado, terá a opção de fundi-lo 

para um objecto de imagem. 

A ferramenta irá iniciar-se sempre se pressionar o painel pintura Ferramentas 

“Conteúdo” de objectos de imagem. 

 

Ferramenta de pintar com Balde de Tinta. Use-a para pintar em camadas da 

imagem seleccionada. Para pintar dentro de uma área limitada, use primeiro a 

ferramenta de selecção para escolher uma área no “Conteúdo do objecto”. 

Se nenhuma imagem ou outro objecto gráfico estiver seleccionado, um novo 

objecto de imagem será adicionado. Se um outro objecto gráfico, como um 

texto ou um desenho vectorial estiver seleccionado, terá a opção de fundi-lo 

para um objecto de imagem. 

A ferramenta irá iniciar-se sempre se pressionar o painel pintura Ferramentas 

“Conteúdo” de objectos de imagem. 
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Ferramenta de apagar gráficos. Use-a para apagar em camadas da imagem 

seleccionada. Para apagar uma área limitada, use primeiro a ferramenta de 

selecção para escolher uma área no “Conteúdo do objecto”. 

Se um objecto gráfico, como um texto ou um desenho vectorial estiver 

seleccionado, terá a opção de fundi-lo para um objecto de imagem. 

A ferramenta irá iniciar-se sempre se pressionar o painel pintura Ferramentas 

“Conteúdo” de objectos de uma imagem e escolher o modo “Apagar”. 

 

Ferramenta conta - gotas. Use para pegar cores na página, em camadas de 

imagens ou em imagens da biblioteca de imagens. 

A ferramenta só poderá ser accionada após clicar sobre o botão de cor para abrir 

a janela “Color Picker”, ou quando as ferramentas específicas  estiverem em uso. 

 

Ferramenta Zoom, ampliar/diminuir. Depois de efectuar o zoom, é possível 

mover a área do zoom. Aperte a tecla “S” ao mesmo tempo que move com o 

mouse, ou mova o rectângulo visível no thumbnail da página.  

Também é possível usar as teclas “Ctrl +” e “Ctrl -” para aumentar ou diminuir . 

 

Ferramenta Spline de desenho vectorial. Adiciona pontos vectoriais no 

caminho seleccionado de um objecto de desenho vectorial. Se nenhum objecto 

de desenho vectorial estiver seleccionado, será adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 

painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao usar 

esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel de 

Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 

 

Ferramenta Curva de desenho vectorial. Adiciona pontos vectoriais no caminho 

seleccionado de um objecto de desenho vectorial. Se nenhum objecto de 

desenho vectorial estiver seleccionado, será adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 

painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao usar 

esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel de 

Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 

 

Ferramenta Linha de desenho vectorial. Adiciona pontos vectoriais no caminho 

seleccionado de um objecto de desenho vectorial. Se nenhum objecto de 

desenho vectorial estiver seleccionado, será adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 

painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao usar 

esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel de 

Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 

 

Ferramenta Lápis de desenho vectorial. Adiciona pontos vectoriais no caminho 

seleccionado de um objecto de desenho vectorial. Se nenhum objecto de 

desenho vectorial estiver seleccionado, será adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 

painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao usar 

esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel de 

Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 

 

Ferramenta Elipse de desenho vectorial. Adiciona pontos vectoriais no 

caminho seleccionado de um objecto de desenho vectorial. Se nenhum objecto 

de desenho vectorial estiver seleccionado, será adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 
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painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao usar 

esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel de 

Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 
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Ferramenta Rectângulo de desenho vectorial. Adiciona pontos vectoriais no 

caminho seleccionado de um objecto de desenho vectorial. Se nenhum objecto 

de desenho vectorial estiver seleccionado, será adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 

painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao 

usar esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel 

de Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 

 

Ferramenta Rectângulo arredondado de desenho vectorial. Adiciona 

pontos vectoriais no caminho seleccionado de um objecto de desenho 

vectorial. Se nenhum objecto de desenho vectorial estiver seleccionado, será 

adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 

painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao 

usar esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel 

de Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 

 

Ferramenta Triângulo de desenho vectorial. Adiciona pontos vectoriais no 

caminho seleccionado de um objecto de desenho vectorial. Se nenhum objecto 

de desenho vectorial estiver seleccionado, será adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 

painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao 

usar esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel 

de Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 

 

Ferramenta Estrela de desenho vectorial. Adiciona pontos vectoriais no 

caminho seleccionado de um objecto de desenho vectorial. Se nenhum objecto 

de desenho vectorial estiver seleccionado, será adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 

painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao 

usar esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel 

de Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 

 

Ferramenta Cruz de desenho vectorial. Adiciona pontos vectoriais no 

caminho seleccionado de um objecto de desenho vectorial. Se nenhum objecto 

de desenho vectorial estiver seleccionado, será adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 

painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao 

usar esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel 

de Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 

 

Ferramenta Espiral de desenho vectorial. Adiciona pontos vectoriais no 

caminho seleccionado de um objecto de desenho vectorial. Se nenhum objecto 

de desenho vectorial estiver seleccionado, será adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 

painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao 

usar esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel 

de Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 

 

Ferramenta Replicação de desenho vectorial. Adiciona pontos vectoriais no 

caminho seleccionado de um objecto de desenho vectorial. Se nenhum objecto 

de desenho vectorial estiver seleccionado, será adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 
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81. Visualizar na mercadoria – Para ver o seu trabalho gráfico em mercadorias, configure 

o painel “Mercadorias” e clique em “Ver produtos”. Siga as instruções na parte inferior 

do painel, sobre o tamanho de imagens para obter melhores resultados.  

82. Comprar mercadoria, quando tiver o seu trabalho gráfico pronto e desejar comprar 

mercadorias, clique em “Comprar produtos”. A Zazzle vai solicitar que se registe ou 

efectue um login com eles. Existe uma variedade de produtos que não são oferecidos 

pela Zazzle. Consulte a página dos Produtos. 

 

83. Atalhos para as várias acções no editor.  

Algumas destas acções podem ser acedidas a partir do menu no topo do editor, ou 

clicando com o rato sobre os objectos e miniaturas. 

 

84.  Visualização:  

Manter "Escape" para baixo para esconder todos os gráficos de lona usada para guiar 

o usuário, tais como linhas de fronteira, transformar pontos, etc . 

Manter "Escape + Shift" para baixo para esconder todos os gráficos de lona, de modo 

que só os gráficos utilizados para orientar o usuário, são visíveis.   

Pressione o botão "F" para activar / desactivar o projecto de painéis fixos de definição.   

Segure "Ctrl" para baixo enquanto se move com o rato sobre os lados da janela do 

navegador, para deslocar a janela do navegador à esquerda, direita, para cima e para 

baixo.   

 

painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao 

usar esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel 

de Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 

 

Ferramenta Replicação (sem Preenchimento) de desenho vectorial. 

Adiciona pontos vectoriais no caminho seleccionado de um objecto de 

desenho vectorial. Se nenhum objecto de desenho vectorial estiver 

seleccionado, será adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 

painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao 

usar esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel 

de Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 

 

Ferramenta Gradiente de desenho vectorial. Adiciona pontos vectoriais no 

caminho seleccionado de um objecto de desenho vectorial. Se nenhum objecto 

de desenho vectorial estiver seleccionado, será adicionado um novo. 

Para transformar pontos, use a ferramenta de mover conteúdo ou seleccione o 

painel Transformar.  

Se mantiver a tecla “Ctrl” seleccionada será possível transformar pontos ao 

usar esta ferramenta. 

Esta ferramenta iniciará ao pressionar o sub-painel Desenhar, dentro do painel 

de Conteúdo do objecto, de um objecto de desenho vectorial. 

 

Ferramenta de Webcam. Tire uma fotografia com a sua webcam e ponha-a 

dentro de uma camada de um objecto de imagem. 

 

 

Ferramenta de adicionar objectos gráficos. Adicione objectos gráficos como 

Textos, Imagens, ClipArt Vectorial, Desenho Vectorial ou Painel 
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85. Ferramentas:  

Pressione "1" para seleccionar a ferramenta de mover e transformar objectos.  

Pressione "2" para seleccionar a Move e ferramenta de transformação de conteúdo.   

 

 

86. Page e Canvas:  

Pressione "Z" para activar / desactivar o zoom.  

Pressione "Ctrl + Plus" para aumentar o zoom na posição do rato.   

Pressione "Ctrl + Menos" para diminuir o zoom na posição do rato.   

Hold "S" e mova com o rato para deslocar a tela quando é ampliada.   

Hold "W" e mova com o rato para deslocar a janela.   

Segure "Shift" pressionada enquanto o zoom para reverter o zoom.   

Clique com o lado esquerdo na miniatura de página para seleccionar uma página 

diferente ou para dar zoom in e zoom out.  

Drag and Drop miniatura de uma página para alterar a sua colocação na ordem de 

páginas.   

 

87. Objectos:   

Pressione "O" para exibir / ocultar a janela do painel actual objecto.  

Pressione "Ctrl + E" entrar / sair do modo de edição.   

Pressione "Ctrl + Up" para ir para o objecto anterior.   

Pressione "Ctrl + Seta para baixo" para ir para o próximo objecto.   

Segure "Ctrl" pressionada enquanto selecciona o objecto na tela ou sua miniatura, para 

seleccionar vários objectos.   

Segure "Ctrl" pressionada enquanto pressionando e arrastando, para seleccionar 

objectos.   

Segure "Ctrl + Shift" pressionada enquanto pressionando e arrastando, para 

seleccionar mais objectos.   

Segure "Ctrl + Shift + D" para baixo, enquanto pressionando e arrastando, para 

desmarcar os objectos.   

Pressione a tecla Delete enquanto na ferramenta de transformação para excluir o 

objecto actual.   

 

88. Copiar, recortar e colar (menu Editar) berhavior mudanças quando houver uma 

marca de selecção ou você está nas camadas de edição:   

Pressione "Ctrl + C" para copiar.   

Pressione "Ctrl + V" para colar.   

Pressione "Ctrl + X" para o corte.   

 

 

89. Os objectos gráficos:  

Hold "W", enquanto move o rato para a direita ou esquerda, muda a largura.  

Hold "H", enquanto move o rato para a direita ou esquerda, muda a altura.   

Hold "R", enquanto move o rato para a direita ou esquerda, muda a rotação.   

Pressione "Ctrl + F" ajuste objecto actual para suas camadas.   

Pressione "Ctrl + Shift + F" ajuste objecto actual para a página / container.  

Hold "C" para baixo antes de se transformar para transformar centrado.   

Utilize as teclas de seta para mover o objecto actual.  Se a tecla Shift é baixo, o passo 
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do movimento é 10 pixels em vez de 1 pixel.   

Segure "Shift" pressionada enquanto pressionando o botão do rato sobre o objecto 

para seleccionar um objecto diferente em uma posição semelhante.   

Segure "Shift" pressionada enquanto arrasta o objecto para alinhar a posição do 

objecto para qualquer dos eixos verticais ou horizontal.   

Segure "Ctrl" para baixo, enquanto um objecto em movimento para tirar posição 

desactivar (na grelha, guias e objectos).   

Drag and Drop (Arrastar e largar) a miniatura de um objecto para alterar a sua 

profundidade em relação a outros objectos gráficos.   

Clique duas vezes na miniatura de um objecto, para abrir o diálogo para alterar o 

conteúdo do objecto.   

 

 

90. Camadas:  

Pressione "Ctrl + H" ajuste a camada do objecto.  

Pressione "Ctrl + Shift + H" redimensionar a camada de modo que tem o mesmo 

tamanho do objecto.   

Pressione "Ctrl + L" activar o painel de camadas.   

Pressione "M" para mesclar as camadas seleccionadas.   

Segure "Ctrl" pressionada enquanto escolhendo uma camada com o rato, para 

seleccionar várias camadas.   

Clique duas vezes na miniatura da camada para abrir o diálogo da imagem.   

Pressione o botão "Excluir" camadas durante a edição de apagar as camadas 

seleccionadas.   

Utilize as teclas de seta para mover a camada actual.  Se a tecla Shift é baixo, o passo 

do movimento é 10 pixels em vez de 1 pixel.  

Segure "Shift" pressionada enquanto escolhendo a camada para verificar pixel da 

camada na posição do ponteiro e seleccione a camada que tem um pixel e a maior 

profundidade.   

91. Pintura (Paint O painel está activo):  

Segure "Alt" pressionada e pressione sobre a tela para pegar uma cor na posição do 

ponteiro.  

Pressione "C" para definir a posição do cursor clone pintura.   

Hold "E" para baixo para alternar para o modo Erase. Vai voltar quando libertar a 

chave.  

Pressione "Shift + E" para apagar todos.   

Pressione "M" para a fusão.   

Hold "P" para pintar com o pincel, é como se pressionar o botão do rato.   

Segure "Shift" para baixo para alinhar a posição do pincel ou eixos verticais ou 

horizontal.   

Segure "Ctrl" para baixo para retirar o ponto de desenho passado para a posição actual 

do rato.   

Segure "B" e mova o ponteiro para a esquerda ou direita, para aumentar / diminuir o 

tamanho do pincel.   

Imprensa / Hold "]" ou "+" para aumentar o tamanho do pincel.  

Imprensa / Hold "[" ou "-" para diminuir o tamanho do pincel.  

 

92. Desenho Vectorial (O painel De marcadores está activa):  

Segure "Ctrl" para baixo quando se pressiona em ponto de ancoragem, para arrastá-lo 
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quando no painel Draw.  

Segure "Ctrl" pressionada enquanto pressionando e arrastando os pontos fora, para 

seleccionar pontos.   

Segure "Ctrl + Shift" pressionada enquanto pressionando e arrastando os pontos fora, 

para seleccionar mais pontos.   

Segure "Ctrl + Shift + D" para baixo enquanto pressiona pontos fora e arrastando, para 

desmarcar pontos.   

Segure "Shift" para baixo para desactivar a sincronização ao arrastar os pontos de 

controlo da curva.   

Segure "Shift" pressionada enquanto transformar um preenchimento de gradiente 

radial, para fazer o gradiente de largura e altura iguais.   

Pressione "P" para criar um novo caminho.   

Pressione o botão "Excluir" para remover o caminho actual.   

Segure "Shift + A" para baixo quando no painel Draw, para começar a desenhar após o 

ponto de ancoragem que você está apontando.   

Segure "A" para apenas mostrar os pontos de ancoragem.  Os pontos de controlo 

serão escondidos.   

Segure "Shift + B" para baixo para começar a desenhar antes do ponto de ancoragem 

estar no apontador.   

Pressione o botão "E" para remover o ponto de ancoragem estiver no ponto com o rato.  

Pressione "Shift + E" para apagar o caminho actual.   

Pressione o botão "I" para mudar o ponto de inserção automática de ligar / desligar. 

Nem todas as ferramentas de desenho do suporte de desenho contínuo.   

Hold "D" para baixo enquanto arrasta com a ferramenta de transformação, para mudar 

a escala de origem caminho em vez da posição de origem.   

Pressione "Ctrl + D" para iniciar a ferramenta de desenho.   

Pressione "Ctrl + T" para iniciar a ferramenta de transformação.   

93. Selecção:  

Pressione o botão "Excluir", enquanto na ferramenta Letreiro para apagar a selecção 

(deve estar no escopo do objecto).  

Pressione "Ctrl + D" para se livrar da marca de selecção.   

Pressione "Ctrl + I" para inverter a selecção marquise.   

Segure "Shift-A" para baixo, enquanto a criação de marca de selecção, para o modo 

Adicionar.   

Segure "Shift-I" para baixo, enquanto a criação de marca de selecção, para o modo de 

Intersecção.   

Segure "Shift-N" para baixo, enquanto a criação de marca de selecção, para o modo de 

Novo.   

Segure "Shift-S" para baixo, enquanto a criação de marca de selecção, para o modo 

Subtrair.   

Pressione "Ctrl + A para seleccionar todos os aplicáveis Marquee.  

Pressione "Ctrl + S" para mover a marca de selecção objecto de escopo.   

Pressione "Ctrl + Shift + S" para mover a marca de selecção escopo da página.   

Pressione "Ctrl + Shift + R" para processar mudanças selecção Marquee.  

Segure "Shift" pressionada enquanto transformação ou a criação de marca de 

selecção, para manter a relação de aspecto.   

94. Outros: 

Utilize as teclas de seta dentro dos campos de entrada de número para aumentar / 

diminuir o valor. 
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Segure o botão do rato para baixo dentro de campo de entrada de número e mover 

para cima ou para baixo para aumentar / diminuir o valor. 

Pressione "Ctrl + R" para activar / desactivar o governante. 

Pressione "Ctrl + S" para salvar projecto. 

Pressione "Ctrl + G" activar / desactivar a rede.  

95. Visualizar na mercadoria – Para ver o seu trabalho gráfico em mercadorias, configure o 

painel “Mercadorias” e clique em “Ver produtos”. Siga as instruções na parte inferior do 

painel, sobre o tamanho de imagens para obter melhores resultados.  

96. Comprar mercadoria, quando tiver o seu trabalho gráfico pronto e desejar comprar 

mercadorias, clique em “Comprar produtos”. A Zazzle vai solicitar que se registe ou 

efectue um login com eles. Existe uma variedade de produtos que não são oferecidos 

pela Zazzle. Consulte a página dos Produtos. 

 

 


