Colorindo uma Foto
Neste tutorial vamos aprender a colorir uma foto. Iremos recolorir uma foto para termos
resultados diferentes como o da foto final abaixo:

A colorização se resume em separar a imagem em camadas onde haverá diferença de cores.
Quanto mais detalhes houver na imagem mais difícil será a colorização.

Observação: Se você tiver já uma foto coloria e quiser recolorir ela, você deverá ir até IMAGE >
MODE > GRAYSCALE. Isso fará com que a foto fique preta e branca.

Feito isso vamos começar a editar as cores da foto, utilizaremos o método QUICK MASK. A quick
mask é a alteração do modo de trabalho do PhotoShop, onde ele deixa de operar na imagem

para operar num canal alfa de seleção onde todos os recursos do programa estão disponíveis
para se alterar a futura seleção.
Agora vamos lá:
1º- Tecle Q, para entrar no modo quick mask, ou basta você clicar sobre o botão na parte

inferior da sua caixa de ferramentas, agora com o pincel de sua preferência, crie uma máscara
sobre a pele.

2º- Quando você trabalha no modo Quick Mask o que for pintado vai ficar com essa cor

avermelhada. Feito isso, saia do modo quick mask, inverta a seleção (CRTL+shift+i), copie
(CRTL+c) e em seguida cole (CTRL+v). Renomeie a camada para PELE.

3º- Vá em Image > Adjustments > Color Balance (CTRL+b). E mude as propriedades até

alcançar a cor desejada. A figura abaixo mostra as propriedades para conseguir o tom da pele.
Mas isso é pessoal, você escolhe o melhor modo de acordo com sua imagem.

4º- Novamente entraremos na quick mask e faremos uma seleção, o cabelo da menina. Para

poder entrar novamente na quick mask será necessário estar operando a camada Background.
Agora um detalhe interessante na quick mask, vamos aplicar um desfoque de movimento para

fazer uma transposição mais suave da parte selecionada do cabelo para a parte não selecionada.
Na própria quick mask faça uma seleção e aplique um efeito de MOTION BLUR no sentido da
transposição...

5º- Saia novamente da quick mask, crie uma nova adjustamet layer e aplique novamente as
cores

Repita o sempre o quick mask, a pintura em toda parte da imagem, seja qual for ela, aqui no

caso a foto da menina faça sempre o mesmo passo para os olhos, os cabelos e com as roupas. A

disposição das layers ficará da seguinte forma: Cabelos/ Roupas/Olhos/ Boca/ Pele/ Background.
Bem, espero que tenham gostado dessa dica. Qualquer dúvida ou crítica, entre em contato.
Recado: E ae Renata, demorei mais fiz o Tutorial, espero que goste e se tiver alguma dúvida é
para perguntar tá...Ei e eu quero ver uma imagem sua sendo recolorida ou coloria depois, tá?
Grande abraço e até a próxima!
[]' Eloah Cristina

