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Caracterização e Ficha Técnica do LUNAPIC 
©

 

Nome LUNAPIC 

Tipo de ferramenta Web 2.0 

Autores e/ou Criadores 
LunaPic.com 

©
 

Versão Online, com data de criação de 2009 

Tipo de versão Gratuita, sem necessidade de criar um registo 

URL’s http://www.lunapic.com/  

Língua(s) Inglês 

Tipo de funções Edição de imagem/fotografia 

Recursos necessários Computador com ligação à Internet e browser 

  

Breve descrição O LUNAPIC é um editor de imagens/fotografias, online, gratuito e 
que corre directamente no browser da Internet. Fornece aos 
utilizadores uma gama alargada de efeitos e animações para 
trabalharmos as nossas fotografias. Permite ainda que editemos 
as nossas fotografias alojadas noutros serviços online, bastando 
para tal ter uma conta criada nessses espaços, como por exemplo 
Flickr, Picasa, Facebook, MySpace, de entre outros. Apesar de 
estar em Inglês, é uma ferramenta muito simples de aplicar em 
contexto de EVT. Apenas permite o upload de imagens até 2 MB 
cada uma. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do LUNAPIC 
©

 

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

endereço: http://www.lunapic.com/  

Iremos então visualizar uma página como a da Figura 1. O site (ferramenta) dá acesso 

directo à aplicação LUNAPIC. Alertamos para alguma confusão visual da página pois 

esta ferramenta é gratuita porque é suportada pela publicidade que é lá colocada.  

 

Figura 1. Página inicial do LUNAPIC 

 

2. Para iniciarmos o trabalho de criação com esta ferramenta, no caso edição de 

imagens/fotografias, aparece na zona central da página um local onde podemos 

carregar uma imagem ou indicar um link para utilização de uma qualquer da Internet 

(Figura 2). Para o efeito, devemos carregar em Procurar e depois de seleccionada a 

imagem do nosso computador, fazer Upload Now, definindo também o tamanho 

máximo da imagem. Alternativamente pode-se inserir um endereço URL de uma 

imagem existente na Internet. Existe ainda uma opção muito útil que consiste na 

possibilidade do carregamento das imagens que eventualmente tenhamos nas nossas 

contas do MySpace, Facebook, etc. 

 

Figura 2. Ferramenta para carregamento (upload) de imagens no LUNAPIC 

http://www.lunapic.com/
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3. Tal como referido anteriormente, a possibilidade de carregarmos uma imagem que 

tenhamos alojada numa outra conta é um factor positivo. Isso pode permitir que 

estejamos mesmo noutro qualquer computador que não o nosso e, acedendo à nossa 

conta, possamos trabalhar uma determinada imagem. Esse carregamento pode ser 

feito através da área que existe na parte inferior da página (Figura 3). As possibilidades 

passam pelo Facebook, PhotoBucket, flickr, Picasa ou MySpace. Podemos ainda criar 

uma nova imagem, definindo a cor de fundo e tamanho da imagem. 

 

Figura 3. Carregamente de imagens no LUNAPIC a partir de contas em redes sociais 

 

4. Para iniciarmos o trabalho criativo com o LUNAPIC, as ferramentas de edição 

existentes são extremamente simples de compreender. Assim, do lado esquerdo da 

página (aplicação), na vertical, encontra-se a barra de ferramentas (Figura 4). Essa 

barra de ferramentas é constituída por pequenos icones similares aos de muitas outras 

aplicações, representando cada icone uma ferramenta específica. Funções como 

seleccionar, adicionar texto, copiar, colar, guardar, entre muitas outras estão aqui 

disponíveis nesta barra. A compreensão da função de cada ferramenta deve ser 

assimilada através da experimentação das suas funcionalidades. Temos ainda uma 

barra de menus (Figura 5) com uma alargada gama de opções para tratamento da 

imagem, efeitos, animações e outras ferramentas de arquivo e edição que 

analisaremos um exemplo posteriormente. 
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Figura 4. Barra de ferramentas do LUNAPIC  

 

 

Figura 5. Barra de menus do LUNAPIC  
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5. Tal como foi referido no ponto anterior, a barra de menus contém os menus Animation 

Home, File, Edit, Draw, Adjust, Effects, Animation, Help, Tutorials (Figura 5). Cada 

um destes menus dá acesso a um menu com muitas funções disponíveis. No caso dos 

dois últimos (Help e Tutorials) podemos aceder à ajuda e visualização de tutoriais que 

nos ajudam a trabalhar com a ferramenta; no caso dos três primeiros (File, Edit e 

Draw) podemos trabalhar com ferramentas de desenhos e também edição e guarda de 

arquivos – não esquecendo a opção Adjust que permite corrigir e ajustar vários 

elementos numa imagem como brilho, cores, contraste, etc. Finalmente, aquelas que 

talvez sejam as mais importantes, Animation e Effects. No caso da Figura 6, podemos 

ver o menu Effects aberto com mais de 3 dezenas de efeitos que são possíveis aplicar 

a uma imagem. Tendo sido carregada uma imagem, basta seleccionar o efeito a aplicar 

à mesma e o LUNAPIC fará o resto. 

 

Figura 6. Menu Effects do LUNAPIC  

 

6. Tomemos então como exemplo uma imagem carregada a partir do nosso computador. 

Procedemos como explicado anteriormente no ponto 2, Figura 2. Alerta-se novamente 

que uma imagem carregada a partir do nosso computador para o LUNAPIC não 

podeter mais que 2 MB. Quer isto dizer que no caso de termos imagens com tamanho 

maior, devemos reduzi-las. O que fizémos para o presente exemplo foi carregar uma 

imagem de uma paisagem a partir do nosso computador (Figura 7). 
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Figura 7. Imagem de uma paisagem carregada a partir do nosso computador no LUNAPIC  

 

7. Depois de carregada a fotografia, para se obter o efeito que temos como exemplo na 

Figura 8, fomos ao menu Effects e aplicámos o efeito Lego Style. O resultado é o que 

se pode ver na Figura 8, a imagem foi convertida em pequenas peças de cor ao estilo 

Lego. De qualquer forma, este é apenas um exemplo. A quantidade de efeitos e 

animações que são possíveis utilizar ascende a mais de meia centena. 

 

Figura 8. Aplicação do efeito Lego Style numa fotografia carregada no LUNAPIC  

 

8. No caso do efeito aplicado na Figura 8 ser o efectivamente pretendido, estamos 

preparados para guardar a imagem no nosso computador. Assim, no menu File, 

devemos fazer Save image (Figura 9). 
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Figura 9. Guardar uma imagem no LUNAPIC  

 

9. O LUNAPIC disponibiliza várias opções para se guardar o ficheiro de imagem. Depois 

de procedermos como explicado no ponto anterior, na zona central da página, por cima 

da imagem, abre-se uma lista de opções para Save Image (Figura 10). As opções são 

amplas e variadas e passam, desde os formatos GIF, JPG, PNG ou BMP como ainda 

os de animação flash em SWF ou filme em formato MPG. Estas últimas opções são 

decorrentes da possibilidade que o LUNAPIC tem de carregarmos animações ou 

adicionarmos efeitos de animação a uma imagem. 

 

Figura 10. Opções de formatos para guardar uma imagem no LUNAPIC  

 

10. Escolhido o formato, abre-se uma janela para gravarmos o ficheiro (Figura 11) e 

posteriormente escolhendo o destino no nosso computador. 
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Figura 11. Caixa de diálogo para escolha do destino de gravação de um ficheiro do LUNAPIC  

 

11. Uma das funcionalidades muito interessantes no LUNAPIC é o histórico. Sempre que 

alteramos a imagem, aplicando-lhe efeitos, os mesmos vão sendo guardados num 

histórico que aparece logo abaixo da imagem com o título Undo History (Figura 12). 

Assim, de forma muito simples, carregando na pequena imagem que se pretende voltar 

atrás, temos um acesso simples a um efeito aplicado anteriormente, por vezes 3, 4 ou 

5 vezes atrás. Esta funcionalidade evita perdas de tempo não sendo necessário 

retroceder várias vezes ou carregar de novo a imagem. 

 

Figura 12. Função Undo History no LUNAPIC  

 

12. Concluído o trabalho e depois de guardada a imagem no nosso computador, a mesma 

pode ser utilizada em qualquer outra aplicação e para os fins que desejarmos. No caso, 

o exemplo utilizado, como trabalho final, é o que se apresenta na Figura 13.  
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Figura 13. Trabalho final frealizado com efeito aplicado no LUNAPIC 

 


