
Quando você cria um objeto ou traçado, aplica um preenchimento ou insere tex-
to, por padrão esses itens são exibidos em cor sólida, ou seja, com opaci-
dade de 100%. Você pode torná-los transparentes de diversas 
maneiras. Pode, por exemplo, variar o grau de opacidade de 
100% (completamente opaco) a 0% (completamente transpa-
rente). Quando a opacidade é reduzida, a arte subjacente torna-se vi-
sível através da superfície do objeto, traçado, preenchimento ou texto.
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Nossa aula de

Sobre Transparência

Use o painel ‘Efeitos’ para especifi car a opa-
cidade de um objeto, seu traçado, preenchi-
mento ou texto. Você pode defi nir como o 
objeto em si, seu traçado, preenchimento ou 
texto será misturado com os objetos subja-
centes. Em relação aos objetos, você pode 
optar por isolar a mistura para objetos espe-
cífi cos, de modo que somente alguns objetos 
de um grupo sejam misturados com os objetos 
subjacentes. Ou, então, pode suprimi-los em 
vez de misturá-los com objetos de um grupo.

Para obter 
i n f o r m a -
ções sobre 
como usar o 
efeito de trans-
parência (PDF), 
consulte www.ado-
be.com/go/learn_id_
t r anspa rency_bp_br .

Entenda a caixa efeitos

‘Modo de mistura’ Especifi ca como as cores de 
objetos transparentes interagem com os objetos 
subjacentes. Consulte Especifi car a maneira como 
as cores se misturam. 

‘Opacidade’ Determina a opacidade de um objeto, 
traçado, preenchimento ou texto. Consulte Defi nir 
a opacidade de um objeto. 

‘Nível’ Informa as confi gurações de opacidade 
(‘Objeto’, ‘Traçado’, ‘Preenchimento’ e ‘Texto’) 
do objeto, bem como se foram aplicados efeitos 
de transparência. Clique no triângulo à esquerda 
da palavra Objeto (ou então Grupo ou Gráfi co) 
para ocultar ou exibir essas confi gurações de nível. 
O ícone ‘FX’ aparece em um nível depois que as 
confi gurações de transparência são aplicadas nele. 
Você pode clicar duas vezes nesse ícone para edi-
tar as confi gurações. 

‘Isolar mistura’ Aplica um modo de mistura a um 
grupo de objetos selecionado. Consulte Isolar mo-
dos de mistura. 

‘Grupo de separação’ Faz os atributos de opaci-
dade e mistura de cada objeto de um grupo supri-
mirem, ou bloquearem visualmente, os objetos 
subjacentes no grupo. Consulte Suprimir objetos 
dentro de um grupo. 

Botão ‘Limpar tudo’ Elimina efeitos (como traça-
do, preenchimento ou texto) de um objeto, defi ne o 
modo de mistura como ‘Normal’ e altera a confi -
guração ‘Opacidade’ para 100% no objeto. 

Botão ‘FX’ Exibe uma lista de efeitos de transpa-
rência. Consulte Aplicar efeitos de transparência. 
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