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1. Criar uma composição realista no 

Photoshop 

Quando se pretende criar uma montagem com aspecto convincente no Photoshop, é 

necessário antes de começar a fazer a manipulação tomar alguns cuidados. Um exemplo é a 

escolha dos elementos que serão usados na composição; começando pela qualidade das 

imagens, que devem ter uma boa resolução e sejam compatíveis entre si, com contraste e 

qualidade. Procure prestar atenção na iluminação e projeção das sombras dos elementos: 

confira se essas partilham de um mesmo ponto de luz, posicionamento e proporção dos 

elementos. 

 

1.1. Comece com um fundo como este, fornecido pelo formador. 

 

1.2. A segunda imagem, é a de um relvado, também é fornecida pelo formador.

Figura 1 - Fundo 
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1.3. No Painel Channels, analise qual dos três canais de RGB apresenta maior 

contraste, entre o relvado e o céu. No caso desta imagem, o canal de maior 

contraste é o azul, então faça uma cópia desse canal. Utilize o botão direito do 

rato para duplicar a camada. 

 

1.4. Mantendo este canal selecionado, vá ao menu Imagem e em Ajustes, clique na opção 

Níveis e aumente o contraste dos tons arrasando os controles deslizantes dos Níveis 

de entrada para o centro. 

Figura 2 - Relvado 
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1.5. Use um pincel preenchido com preto para pintar os pontos brancos que sobrarem 

sobre a superfície do relvado. 

1.6. Com esta operação, criámos uma máscara. Basta ativar a seleção do canal 

pressionando a tecla Control e clicando no ícone da miniatura do canal sobre o painel 

para ativar a seleção da área de contraste. 

1.7. Volte para a visualização da imagem com esta seleção ativa e apague o céu, utilize a 

tecla Delete. 

 

 

 

Figura 3 - Imagem e em Ajustes, clique na opção Níveis 



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP 

DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO 

 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AVEIRO 

 

Página 4 | 14 

 

 

1.8. Posicione o relvado recortado sobre a imagem de fundo como mostra exemplo. 

 

Figura 4 - O céu eliminado 

Figura 5 - Relvado sobre o fundo 
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1.9. Crie uma máscara de transparência nesse Layer e com um gradiente em preto e 

branco faça uma transição suave entre a parte superior do relvado e o fundo. 

 

 

1.10. Abra no arquivo a imagem da bola, fornecido pelo formador. Elimine o 

fundo branco. 

 
Figura 7 - Bola

Figura 6 - Máscara de transparência
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1.11. Posicione a bola no lado esquerdo inferior do arquivo. 

 

 

 

1.12. Ative a ferramenta pincel, escolha na biblioteca de pincéis o pincel que tem 

o formato de relvado. Configure no Painel Brush através de Shape Dynamics e 

Scattering a dispersão do pincel. Desative outras opções que estiverem ativas 

nesse painel. Providencie que a cor do seu fundo seja preto. 

Figura 8 - Posicionar a bola no canto inferior esquerdo 
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1.13. Crie uma máscara de opacidade, mas agora no layer da bola. Ajuste o 

tamanho do pincel e clique sobre a máscara passando o pincel sobre a base da 

bola para interagir o relvado com a bola  

Figura 9 - Biblioteca de pincéis 
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Opcional 

1.14. Ambiente agora as cores e temperatura da imagem do fundo com a bola e 

o relvado. Selecione a camada da bola e vá em Image > Adjusments > Match 

Color. Em Source, ative o nome do arquivo em que está a trabalhar, e em 

camada selecione o nome da canada no qual você quer transferir a coloração; no 

caso do exemplo, o fundo que é a imagem de fundo. Repita o processo também 

sobre o layer do relvado. Para que os tons fiquem próximos, é necessário fazer 

ajustes nos sliders de Iluminação, Intensidade de cores e em Fade; quanto maior 

o valor a cor vai voltando para o tom original. 

 

Figura 10 - Máscara de opacidade 
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2. Abra no céu do fundo a imagem dos fogos de artificio, fornecido pelo formador. Aplique 

o Blending Screen nese layer para eliminar o fundo preto da imagem. Reforce o efeito 

aumentando o contraste da imagem através do painel Curves. 
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2.1. Com a ferramenta de seleção Lasso, faça uma seleção irregular sobre a parte 

superior direita da bola. 
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2.2. Em seguida, aplique o layer de ajuste Curves e aumente a iluminação nessa área 

selecionada, arrasando a curva do histograma para cima 
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2.3. Mude para o ícone máscara e em Feather suavize as bordas da área iluminada. 
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2.4. Volte a usar a ferramenta de seleção Lasso e crie uma nova seleção irregular, 

mas desta vez envolvendo uma parte da bola e parte do gramado, como mostrado 

no exemplo. 

 

 

2.5. Com o conta-gotas, capture um tom azulado dos refletores ou dos fogos e deixe 

essa cor em Foreground. Complete a ambientação da imagem aplicando o layer 

de ajuste Hue Saturation. No Painel de Propriedades, ative o item Colorize e o 

tom azulado capturado será distribuído sobre a área selecionada. Através dos 

sliders do painel, faça os ajustes necessários no tom e aplique a opção Feather na 

máscara do layer de ajuste para suavizar as bordas dos tons. 
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