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Caracterização e Ficha Técnica do KToon 
©

 

Nome KToon 

Tipo de ferramenta Software livre 

Autores e/ou Criadores 
Mónica Ortiz, Manuel Alejandro Victoria, Gustavo González 

© 

Labtoon SAS 
©

 

Versão 0.9a (rev 1586) 

Tipo de versão Software livre para sistemas operativos Linux 

URL’s http://ktoon.net/  

Língua(s) Site (Inglês, Português e Espanhol) Software (Inglês, Espanhol e 
em actualização permanente novas actualizações) 

Tipo de funções Criação de animações 2D 

Recursos necessários Computador com sistema operativo Linux 

  

Breve descrição O KToon é um software livre para distribuições do sistema 
operativo Linux. Permite, de forma bastante simples e intuitiva, 
criar animações com desenho digital em 2D ou, caso ainda se 
pretenda, importar outras imagens ou fotografias para animação 
em camadas. 

O presente manual é adaptado e traduzido do original (em 
Espanhol) para Português por José Alberto Rodrigues no 
âmbito do presente estudo. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do KToon 
© 

O que é o Ktoon? 

Componentes Principais do software 

Há muitos anos atrás, quando a equipa do Ktoon começou este projecto, foi projectada uma 

primeira interface gráfica para o KToon, tendo escolhido como primeira definição: "um Kit de 

ferramentas para animação 2D." Quando encontrarem o KToon, pensem numa caixa de 

ferramentas completa, com diversos componentes, cada um projectado para uma tarefa 

específica. Agora, vamos abordar cada uma das partes do nosso ambiente de trabalho, sendo 

este o primeiro passo a dar para começar a usar o KToon.  

Nota: Como este software ainda está em uma fase beta de desenvolvimento, é provável que 

algumas opções ou funções dentro da interface possa ser modificada ou mudar de lugar. 

Assim, muitas das informações encontradas neste manual poderão ser corrigidas ou alteradas 

em versões futuras. 

E para iniciar, convém lembrar mais uma vez que este software apenas está disponível para 

distribuições do sistema operativo Linux e pode ser descarregado a partir do site do Ktoon, em 

http://ktoon.net e instalado. Recomendamos também uma análise atenta das várias secções do 

site pois o mesmo contém fóruns e outras secções que podem ser muito úteis. 

 

A figura seguinte é uma tela típica do software KToon em execução:  

 

Figura 1. Interface gráfica do Ktoon 

Agora vamos olhar para os seus diferentes componentes mais detalhadamente:  

http://ktoon.net/
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Figura 2. Diagrama dos Componentes da interface do KToon 

 

1. Menu Superior: Esta é a barra de opções que é convencional na maioria dos 

programas de computador. Está separada por categorias (Arquivo, Editar, Inserir, 

Janela, Ajuda e Módulos), ou seja, todas as opções gerais do programa.  

 

 

Figura 3. Barra do menu superior 

 

2. Painel de Funções Básicas: é composto por botões associados às tarefas básicas na 

administração de arquivos do programa, tais como: Criar novo projecto, Abrir projecto 

existente, Salvar, Salvar Como, e fechar o projecto actual.  

 

Figura 4. Painel de Funções Básicas 

3. Área de Trabalho: é a área principal da aplicação, ou seja, o espaço onde projecta, 

constrói e visualiza as suas animações. A área de trabalho é formada por quatro abas 

(separadores), cada uma das quais contendo os seguintes módulos:  
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Figura 5. Separadores da área de trabalho 

 

Módulo de Ilustração: através da sua interface, este módulo irá construir os gráficos de cada 

fotograma (frame) que está contido na sua animação. Por outras palavras, este módulo não é 

nem mais nem menos do que um pequeno editor de gráficos vectoriais. Módulo de Animação: 

basicamente, este módulo é um visualizador que pode ser acedido a qualquer momento para 

se ter uma ideia de como a animação está a ficar. Módulo de Ajuda: Este é o módulo a que se 

encontra referenciado neste preciso momento e que o ajuda na utilização da aplicação. 

Módulo de Notícias: é uma janela que remete directamente para a conta do Ktoon no Twitter. 

Assim, pode estar a par das notícias mais recentes sobre este projecto, o lançamento de novas 

versões, funcionalidades implementadas na versão de desenvolvimento, notícias, etc.  

4. Barra Lateral Esquerda: Neste componente existem três botões associados a 

algumas características do módulo de ilustração:  

 

Figura 6. Barra lateral esquerda 

 

Paleta de cores: Este botão exibe um painel através do qual pode escolher a cor ou a 

gradiente que deseja utilizar com qualquer tipo de pincel. Propriedades do Pincel: Este botão 

exibe um painel com as propriedades actuais do pincel e características do traço a utilizar. 

Livraria de Objectos: Este botão exibe um painel com a interface de gerenciamento da 

biblioteca de objectos associados ao projecto. 

Se tiver um objecto ou imagem que deseja armazenar e reutilizar em diferentes quadros de sua 

animação, este componente será muito útil.  

5. Barra Lateral Direita: similar à esquerda, só que contém botões associados com o 

processo de animação:  
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Figura 7. Barra Lateral Direita 

 

Manipulação de Cenas: Este botão exibe um painel que permite a administração das cenas 

que compõem uma animação. Ainda não sabe o que é uma cena? Não se preocupe, nós 

falaremos disso mais tarde. Tabela de Exposição: Este botão exibe um painel que exibe a 

tabela de exposição de cada cena. Embora pareça complexo, esta tabela é apenas uma lista 

de fotogramas em que irá ilustrar a sua animação. Através deste componente, pode gerir as 

camadas e os fotogramas do seu projecto. Já consegue perceber o que é uma camada? Aqui 

está uma definição simples: imagine que usa um pouco de tinta vermelha e cobre uma folha de 

papel com essa cor e deixa-a secar. Depois, aplique-a sobre uma folha verde, aguarde um 

pouco, e depois aplique azul. Embora no final o seu papel seja semelhante à última cor que 

usou, sabe que existem outras cores por baixo. Pense em cada uma dessas cores, camadas 

ou níveis que definiu com a pintura. As camadas são muito úteis para a realização de certos 

tipos de efeitos e técnicas que vai descobrir com a prática, na animação. Manual de Ajuda: 

Este botão apresenta o manual do Ktoon.  

6. Barra Inferior: Nesta região irá encontrar apenas um botão, sendo esta opção a que 

activa o painel da Linha de Tempo (Timeline em Inglês). Esta ferramenta, também 

usada por outros programas, permite-lhe gerir as camadas e quadros/marcos da 

animação, bem como ver como eles se comportam na sua animação, em tempo real.  

 

Figura 8. Barra inferior 

 

7. Painel de Propriedades: esta zona é criada temporariamente de cada vez que se 

carrega num dos botões das barras laterais ou inferior. Como na imagem inicial (Figura 

2), o painel aparece no lado direito da interface, dependendo de onde se encontra o 

botão que escolher. Assim, pode aparecer no lado esquerdo ou até mesmo no fundo. 

Se você voltar a carregar no botão inicialmente seleccionado, o painel de propriedades 

fecha-se.  
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8. Barra de Estado: localizada na parte inferior do programa, esta barra, neste momento, 

apenas tem uma missão: mostrar as coordenadas (x, y) onde está o cursor do rato 

enquanto se move sobre a área de trabalho no Módulo de Ilustração.  

 

 

Figura 9. Barra de Estado 

 

Módulo de Ilustração 

É neste módulo que o utilizador do KToon mais vai trabalhar e usar para animar. Porquê? 

Porque é aqui que se constrói cada fotograma da sua animação e, para ser mais exacto, cada 

linha de cada personagem e cada pedaço de paisagem que necessita para contar a sua 

história. Por outras palavras, se, por exemplo, quiser criar a animação de um personagem 

andando por uma rua, é aqui que vai criar um personagem e cada uma das posições em que 

ele aparecerá e como ele se move: 

 

 

Figura 10. Interface do Módulo de Ilustração  

 

Dica: Sempre que desejar consultar o Módulo de Ilustração, basta pressionar a tecla F9.  
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Até aqui, analisámos os componentes gerais da interface do KToon. Agora, vamos analisar 

mais detalhadamente todos os recursos disponíveis neste módulo: 

 

Área de Trabalho  

Pense na área de trabalho como uma tela em branco, o espaço disponível para as ilustrações 

de cada um dos fotogramas que farão parte da animação. Existem duas réguas/guias, uma na 

parte superior e outra no lado esquerdo. No centro existe um fundo branco rectangular, 

simbolizando as dimensões do fotograma ou se preferir, o seu "papel". No lado direito 

encontramos um painel dinâmico que contém as propriedades da ferramenta seleccionada 

nesse momento e, no fundo, um pequeno conjunto de controlos relacionados com a área de 

trabalho.  

Dica: Aquilo que for desenhado fora do quadro branco não é visível na animação.  

 

Figura 11. Área de Trabalho 

 

Recursos e Funções de Edição do Painel Superior 

Localizado no canto superior esquerdo da área de trabalho, este painel oferece todas as 

funcionalidades básicas de edição quando se trabalha numa ilustração ou desenho: Fazer, 

Desfazer, Copiar, Colar, Recortar, Apagar, e Desagrupar. Além disso, oferece duas opções 

adicionais muito úteis e complementares: uma Grelha Guia para o animador, que pode ser 

ligada ou desligada à vontade e controlo para Transparência (mesma função que um papel 

vegetal), uma funcionalidade que permite converter o papel em uso como semi-transparente 

para se poder ver os desenhos dos fotogramas anteriores e subsequentes. 
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Figura 12. Recursos e Funções do painel de edição Superior 

 

Painel de Ferramentas  

Este painel está localizado na margem esquerda da área de trabalho e fornece todas as 

ferramentas necessárias para desenhar e executar operações especiais na nossa animação. 

Cada recurso é agrupado segundo a sua natureza e tipologia nos seguintes sub-menus 

(menus):  

Menu de Desenho: Este menu inclui todas as ferramentas de desenho, incluindo: lápis, 

borracha, rectângulo, elipse, linha, a opção de texto e futuramente a função Tweening. 

Menu de Selecção: Este menu inclui a opção de selecção de nós, podendo-se assim alterar a 

forma e a trajectória de uma figura a partir dos nós, edição da mesma na Selecção de 

Objectos, que permite mover, girar ou redimensionar qualquer forma que esteja seleccionada 

na Área de Trabalho. 

Menu de Preenchimento: Este menu inclui ferramentas de Preenchimento de Contornos ou 

Preenchimento de Espaço dos objectos seleccionados na Área de Trabalho, a partir da cor que 

está definida na paleta de cores em uso. 

Menu Vista: Esta opção do menu tem disponível uma Lupa para ampliar o fotograma que está 

a ser editado e a ferramenta de Arrastar (em Inglês conhecido como Drag), usada para mover 

o ponto de vista de um fotograma, quando este for expandido.  
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Figura 13. Painel de Ferramentas 

 

Barra Lateral Esquerda  

Paleta de Cores  

Como o próprio nome indica, este é o painel onde podemos escolher a cor com que desejamos 

trabalhar, independentemente da forma ou do que estejamos a desenhar. É importante notar 

que enquanto não se modificar a cor actual para uma nova, tudo o que desenharmos 

aparecerá sempre com a cor anterior. 

 

Figura 14. Paleta de Cores 
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Dica: De notar que para além de se poderem usar cores uniformes, também se podem usar 

gradientes, ou seja, combinações de cores que se misturam numa gradação entre dois tons, 

como se pode ver no exemplo seguinte, onde o gradiente começa com uma cor verde e 

terminado no preto:  

 

Figura 15. Exemplo de gradienta 

 

Propriedades do Pincel  

Neste contexto do KToon, o Pincel é o tipo de ferramenta que se usa para desenhar, como 

pincel ou até mesmo como lápis. Este painel permite modificar as características do pincel, 

como a sua espessura, o tipo de bordo para as extremidades dos traços e a continuidade da 

linha (por exemplo, fazer linhas pontilhadas, etc).  

 

Figura 16. Propriedades do Pincel 

 

Biblioteca de Objectos 

A função essencial deste componente é que nos permite armazenar uma cópia das fotos ou 

imagens que fazem parte do nosso projecto e queremos reutilizar noutros fotogramas da 

animação deste projecto ou até mesmo de um outro. Este recurso é muito útil na animação 

uma vez que na animação é comum reutilizar-se vários desenhos ou sequências, como por 

exemplo de ciclos de passo, expressões, etc. 

 

Figura 17. Biblioteca de Objectos 



Ferramentas Web, Web 2.0 e Software Livre em EVT 

Estudo sobre a integração de ferramentas digitais no currículo da disciplina de Educação Visual e Tecnológica 

 

 
11 

 

 

Barra Lateral Direita  

Manipulação de Cenas 

Sabe o que é uma cena? Vamos tentar dar uma definição simples: pense num filme ou num 

anúncio de TV. Já reparou que esse filme ou anúncio é sempre composto por pequenas peças 

dispostas de modo a contar uma história? Esses fragmentos (os cenas) são geralmente 

reconhecidos pelas mudanças de posição da câmara ou do espectador, do seu ponto de vista. 

Considerando este conceito, é fácil de descrever este componente: através deste painel será 

capaz de criar e apagar cada uma das cenas que incluímos no nosso projecto de animação.  

Dica: É importante que antes de iniciar o seu projecto de animação, tenha a ideia muito clara 

de quais são as cenas que vai desenvolver e com que ordem as vai criar. 

 

Figura 18. Manipulação de Cenas 

 

Tabela de Exposição 

A Tabela de Exposições é um recurso vital para desenhar cada um dos "momentos" que fazem 

parte da animação. É através dela, que se pode adicionar ou excluir novos fotogramas e novas 

camadas para cada uma das cenas. Além disso, é neste painel de controlo que temos que 

seleccionar os fotogramas a editar na Área de Trabalho, bastando para isso um simples clique. 

Esta funcionalidade, combinada com a opção de Transparência do Painel de Funções de 

Edição, vai permitir que os elementos necessários para fazer as suas animações tenham 

fluidez.  
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Figura 19. Tabela de Exposição 

 

Barra Inferior  

Linha do Tempo  

Esta componente é uma das mais emblemáticas do mundo da animação digital e a mais 

popular entre os animadores. Executa funções semelhantes aos da Tabela de Exposições, com 

a diferença que este componente pode fazer a pré-visualização da sua animação. No caso do 

KToon, este componente ainda está em desenvolvimento, mas espera-se tê-lo disponível em 

versões futuras.  
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Figura 20. Linha de Tempo (Timeline) 

 

Módulo de Animação  

Através deste módulo é possível ir visualizando o seu projecto (animação) enquanto o constrói. 

Graças a este recurso, é possível detectar quais os pontos da sua animação que necessitam 

de ajustamentos, adicionar mais quadros, ou até mesmo mudar a taxa/velocidade de 

imagens/fotogramas por segundo, tudo dependendo do que pretender como resultado final.  

Dica: Sempre que quiser ver o Módulo de Animação, basta pressionar a tecla F10. 

 

Figura 21. Interface do Módulo de Animação 
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Vamos então ver quais são as ferramentas que fazem parte deste Módulo de Animação:  

 

Painel de Controlo  

Se alguma vez já utilizou um gravador de DVD ou aparelho de som, provavelmente já sabe 

qual é a função deste componente. É graças a este conjunto de botões que pode reproduzir, 

parar e retomar o seu projecto de animação sempre que quiser (que certamente serão muitas), 

pois é através da contínua e cuidadosa observação do seu trabalho que pode detectar 

possíveis erros na sua animação e fazer os respectivos ajustes, tornando o resultado final da 

animação mais fluido.  

 

Figura 22. Painel de Controlo 

 

 

 

Painel de Propriedades  

Neste painel, localizado na parte inferior do Módulo de Animação, encontrará os seguintes 

recursos: 

1. Informações sobre a animação. Especificamente, o Nome da Cena e o número total de 

fotogramas que a constituem. Por outras palavras, a soma total de desenhos da sua animação. 

2. Controlo de FPS. Permite definir a velocidade da animação, usando o parâmetro 

fotogramas por segundo (fps: frames per second, em Inglês). 

Dica: Quanto maior o valor deste campo (FPS), mais rápido vai ver a animação e quanto 

menor o valor, mais lenta será a animação. 

3. Opções de Repetição. Esta selecção representa a capacidade de reproduzir a animação 

uma vez (em Play) ou em Loop, indefinidamente, até a fazermos parar. 

4. Opção de exportação. Permite-nos exportar o nosso projecto de animação num arquivo de 

vídeo. Para uma melhor compreensão desta função, das suas capacidades e qualidade final do 

vídeo, deve ter em mente as taxas de compreensão e formatos escolhidos para exportação. 

 

Figura 23. Painel de Propriedades 
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Módulo de Ajuda  

A terceira aba (separador) da área de trabalho corresponde a um pequeno manual através do 

qual o Ktoon espera dar-lhe todas as pistas e dicas para que consiga, sempre que necessite, 

esclarecê-lo e fazer com que consiga criar as suas próprias animações. À direita da área de 

trabalho irá aparecer um sumário do manual completo. Para consultar uma secção ou título em 

particular, basta um clique no item que lhe interessar.  

Dica: Sempre que desejar consultar o Módulo de Ajuda, basta pressionar a tecla F11.  

 

Figura 24. Interface do Módulo de Ajuda 

 

 

Figura 25. Opções do Menu de Ajuda 

  

Lembre-se: sempre que necessário, deve visitar o site do Ktoon em http://www.ktoon.net. É a 

partir deste espaço que pode descarregar o software e aceder a fóruns, galerias, entre outras 

ferramentas disponibilizadas pelos criadores desta ferramenta e, a partir do qual traduzimos e 

adaptámos o presente manual.  

http://www.ktoon.net/

