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Caracterização e Ficha Técnica do Pho.to 
©

 

Nome Pho.to 

Tipo de ferramenta Ferramenta Web 

Autores e/ou Criadores Pho.to 
©

 

Versão Online, sem indicação do nº. de versão. Criado em 2008 

Tipo de versão Online, gratuita, com necessidade de registo para algumas 
funcionalidades.  

URL’s http://pho.to/  

Língua(s) Inglês, Russo, Espanhol, Francês, Alemão, Chinês, Italiano e Turco 

Tipo de funções Edição de imagens/fotografias online  

Recursos necessários Computador com ligação à Internet e browser 

   

Breve descrição O Pho.to é um programa online que permite a melhora automática 
de fotografias assim como uma edição rápida das mesmas. Para 
além destes serviços fornece um espaço de partilha entre os 
utilizadores e disponibiliza software de edição de fotografia gratuito. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do Pho.to 
© 

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

endereço: http://pho.to/  

 

Figura 1. Página de acesso ao Pho.to 

 

2. Nesta página inicial encontramos, na parte de cima, uma barra de menus com ligações às 

diversas funcionalidades deste serviço. 

 

Figura 2. Barra de menus principal 

 

Clicando em cada um dos links podemos aceder a várias opções: 

http://pho.to/
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Figura 3. Menu dos serviços online 

No menu online services (serviços online) temos 

acesso a nove links diferentes, cada um com as 

suas especificações. Para trabalharmos 

directamente sobre uma fotografia temos duas 

opções: podemos escolher uma foto do nosso 

disco rígido ou de um servidor onde 

tenhamos fotografias alojadas . 

 

Após a edição da fotografia temos a opção de 

guardar as alterações. Para isso podemos usar 

os botões 'Share' (partilhar), 'Save to disk' 

(guardar no disco) or 'Save to account' (guardar 

numa conta). 

 

 

 

 Retocar um retrato com apenas alguns cliques 

Neste separador pode retocar e melhorar as suas fotografias de rosto, gratuita e rapidamente. 

Basta fazer o upload da foto e ver, instantaneamente o resultado produzido por esta 

funcionalidade. Este serviço remove olhos vermelhos e os defeitos da pele, dá um aspecto 

maquilhado ao rosto e embranquece os dentes.  

Após a reparação feita automaticamente pelo programa os utilizadores mais exigentes 

poderão, eles próprios, dar os seus retoques finais, acrescentando ou eliminando certas 

opções. 

No caso de haver mais que um rosto na foto todos sofrerão as mesmas alterações. 

 

Figura 4. Exemplo da utilização da ferramenta Makeup photo! 



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 

 

 
4 

 

 Reparar uma fotografia com um clique! 

Este serviço permite corrigir, em menos de um minuto, os problemas mais comuns das 

fotografias digitais: 

 Corrigir as cores sem brilho e o mau equilíbrio das cores; 

 Remover o “ruído”; 

 Corrigir a nítidez; 

 Remover olhos vermelhos. 

Basta fazer o upload da fotografia e obter um melhoramento automatico. Este serviço faz 

correcções nas cores, controla o “ruído” da fotografia e melhora a imagem, removendo ainda os 

olhos vermelhos.  

Após ter sido feita a melhoria da imagem, irão aparecer várias opções que nos permitirão 

ajustar melhor os resultados de acordo com o nosso gosto pessoal, através da opção de 

seleccionar, ou não, uma determinada opção.  

 

Figura 4. Exemplo da utilização da ferramenta Enhance Photo! 

 

 Edição de fotografias online 

Este editor de fotografias online permite editar e melhorar as nossas fotografias de várias 

formas: 

 Cortar e rodar; 

 Redimensionar;  

 Optimizar a imagem; 

 Retocar retratos; 

 Aplicar efeitos artísticos. 

Tudo o que é preciso para editar uma fotografia é fazer o seu upload e seleccionar a 

ferramenta necessária. 

As ferramentas do Quick Enhancement Tool facilitam-nos o trabalho não sendo necessário 

aplicar muitos ajustamentos individuais à fotografia. Esta ferramenta única corrige todos os 

problemas com um só clique.  
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Para acrescentar o toque final a uma fotografia podemos escrever texto nela ou colocar-lhe 

uma marca de água de modo a protege-la. 

 

 Criar efeitos e montagens originais online com apenas alguns cliques! 

Aqui encontramos efeitos originais, foto-montagens, modelos de postais electrónicos e modelos 

de fotografias com detecção de rosto permitindo alterar o rosto numa fotografia.  

Para criar uma foto montagem ou aplicar um efeito numa fotografia, primeiro seleccionamos um 

modelo e clicamos para obter uma pré-visualização. Depois é só fazer o upload da(s) 

fotografia(s).  

Se gostarmos do resultado é só guardá-la ou partilhá-la. Por baixo da fotografia criada vemos 

efeitos criados por outras pessoas. Se quisermos usar o mesmo efeito é só clicar em preview. 

À esquerda do resultado final podemos ver as seguintes opções: 

 Adicionar texto à imagem; 

 Bloquear os efeitos de animação; 

 Aplicar vários filtros; 

 Remover logótipo do funny photo. 

Podemos utilizar estas opções para finalizar as nossas imagens ou para as transformer em 

postais de felicitações. 

Aqui também podemos encontrar molduras para todos os gostos.  

 

 Transformar uma fotografia num cartoon e fazer uma auto-caricatura é 

fácil com esta ferramenta! 

Para usar esta ferramenta basta fazer o upload da fotografia de retrato para o serviço e obter 

uma série de alterações de face de tirar o fôlego: alteração a expressão facial e animação 

facial! Isto significa que os lábios, bochechas, sobrancelhas e pálpebras ficarão realmente em 

movimento! E tudo isto em menos de um minuto. 

Com Cartoon Photo! podemos aplicar facilmente emoções realistas a uma face - piscar de 

olhos sedutor, um belo sorriso, revirar os olhos, rosto triste, expressão de surpresa, etc. 

Para além disso, com Cartoon Photo! podemos fazer uma caricatura, transformando uma cara 

comum num estrangeiro, troll, cabeça de lâmpada ou cara séria. 
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Figura 5. Exemplo da utilização da ferramenta Cartoon filtre 

 

 Cria o teu próprio avatar animado. Muitos efeitos para aplicar em 

fotografias gratuitos.  

Avatars (também conhecido como fotos do usuário) são importantes para todos aqueles que 

passam bastante tempo na Internet. Com este serviço avatar Photo! podemos criar um avatar 

online realmente único. O que também é importante: aqui podemos criar avatares 

gratuitamente! 

Este gerador de avatar online tem uma grande colecção de modelos de avatar. Existem 

dezenas de efeitos divertidos para poder aplicar à sua fotografia de rosto para torná-lo um 

avatar. Demora apenas alguns segundos e poucos cliques para transformar a fotografia numa 

animação gif ou um avatar impressionante. 

No Avatar Photo! encontramos mais de 70 modelos de avatar únicos. Demora apenas alguns 

segundos a aplicar qualquer um deles à nossa fotografia. Basta seleccionar um efeito e fazer o 

upload de sua fotografia de rosto. Depois de ter gerado o avatar, podemos adicionar toques 

finais a este - ajustar o seu tamanho (que pode ser 50x50 ou outro), a velocidade da animação 

e o número de quadros para avatares animados. Também é possível adicionar textos 

cintilantes ao avatar. 
 

 

Figura 6. Menu dos serviços plataformas para projectistas 

 

Photo! Presentation Platform 

Permite a partilha das nossas fotografias com o mundo numa grande variedade de formas 

criativas. Isto é bastante fácil através de três tipos de apresentações de fotos online (álbuns 3D, 

galerias e slideshows em 3D baseado em flash), podendo incluí-los facilmente em qualquer 

página da web. Esta plataforma tem a capacidade de colocar as suas fotografias (ou imagens 

da Internet) nas páginas de vários objectos, como um velho livro ou uma revista, ou nas 

paredes das salas de exposição virtual, ou transformá-los facilmente em slideshows – 

baseados em flash. 
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Online Photo! Enhancement Platform 

É uma solução de edição de imagem baseada na web permitindo melhorar as nossas 

fotografias e divirtamo-nos elas - com facilidade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Este site 

oferece ferramentas de edição de imagem e serviços diversos. 

 

Figura 7. Menu dos serviços de software gratuito 

 

 

Photo! Editor é um poderoso software multifuncional que oferece um conjunto completo de 

ferramentas de edição de imagem. Ele contém um vasto leque de ferramentas para corrigir ou 

melhorar as suas fotografias. Pode utilizar a opção de usar este editor online ou descarregar 

livremente o software para o computador podendo trabalhar offline. 
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Photo! 3D Album oferece possibilidades quase infinitas para apresentar as fotografias em 

vários ambientes! Imagine as suas fotografias nas paredes de um showroom moderno, numa 

fabulosa galeria de arte, ou até mesmo dentro das misteriosas pirâmides egípcias. Podemos 

sempre fazer o download de mais galerias livremente para usar com o software. A agradável 

atmosfera realista de todas as galerias é criada graças aos surpreendentes gráficos com 

aparência natural e detalhes requintados. 

 

 

 

Photo! 3D Screensaver oferece uma grande variedade de fabulosas galerias 3D - a partir de 

uma sala de exposição contemporânea, ou um salão de exposição a um castelo medieval, a 

catedral gótica ou mesmo um jardim chinês.  
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Photo! Web Album 

Oferece a maneira mais inteligente e fácil de criar galerias de fotografias para a web. Podemos 

compartilhe os nossos álbuns facilmente, publicando-os no free online photo sharing service - 

directamente a partir da janela do programa. 

 

 

 

Galeria de fotografias com os álbuns dos utilizadores do Pho.to. Após editarmos as nossas 

fotografias e as guardarmos num álbum do Pho.to também elas se irão encontrar nesta página. 

 

Dicas e truques para tirar o máximo partido de todas as funcionalidades disponibilizadas no 

Pho.to. 

 

Fórum online sobre fotografias para partilhar e discutir ideias, nomeadamente sobre as 

funcionalidades deste sítio. 

 

Contactos e artigos de imprensa relacionados com o Pho.to. 

 


