
Deixar o fundo transparente 

Quando queremos utilizar uma imagem como um elemento que vai compor uma cena numa 

aplicação e a mesma deve aparecer sobre um fundo ou sobre uma imagem de fundo, essa imagem 

que vamos utilizar deve ter um fundo transparente, para que não fique aparecendo um quadro branco 

ou colorido ao redor do elemento que queremos. Por exemplo, se queremos utilizar a seguinte imagem 

de um cavalo para colocar sobre a imagem da praia, fica muito feio se não retirar o fundo da mesma: 

  

Vamos usar o editor de imagens Photoshop Online para retirar o logo do canto inferior direito e 

deixar o fundo transparente. Após fazer o envio e abrir a imagem (Arquivo => Abrir), vamos clicar sobre 

o botão de Seleção Retangular e depois selecionar o logotipo que está no canto inferior direito e 

pressionar a tecla Delete, para excluir essa área selecionada.  

 

Observe que a área recortada ficou com uma textura xadrez branco e cinza, indicando que essa 

parte já está transparente. 



 

O próximo passo é retirar toda a área branca, para que a mesma também fique transparente. 

Uma das formas mais fáceis de fazer isso é clicando no botão Varinha Mágica. Para isso, devemos 

clicar e manter pressionado o botão do mouse sobre o 4º botão da barra de ferramentas até que a 

opção Varinha Mágica seja exibida e possamos clicar nela. 

 

Após selecionar a Varinha Mágica basta clicar sobre a área branca da imagem que queremos 

remover. Isso deixará com um pontilhado ao redor de toda a área selecionada e basta pressionar a 

tecla Delete. 



 

Com isso, o fundo ficará transparente e a imagem deve estar aparecendo assim: 

 

Agora é só salvar o arquivo no formato PNG (Arquivo => Exportar como => PNG => Salvar) para 

manter a transparência. Com isso, é possível inserir a imagem do cavalo sobre outro cenário. 



 

Às vezes, dependendo da textura do fundo da imagem, um único clique da varinha mágica não 

é suficiente para remover todo o fundo, sendo necessários vários cliques e respectivos 

pressionamentos na tecla Delete e, em alguns casos, até é necessário o uso da borracha para apagar 

partes indesejadas da imagem. O tamanho (diâmetro) da mesma pode ser alterado no canto superior 

esquerdo. 

 

  


