
GIMP



O que é?
 O GIMP é uma ferramenta para edição de imagem de bitmap, com alguns 
recursos de edição vetorial.

 GIMP é a abreviação para GNU Image Manipulation Program. O GIMP se 
adequa a diversas tarefas de edição de imagem, incluindo retoques em 
fotografias digitais ou digitalizadas, composição e criação de imagens.

 O GIMP veio a resolver o facto de o Photoshop ser incompatível com Linux, 
fazendo a vez deste
O programa está disponível para todos os sistemas operacionais, e é um 
programa de código aberto 

 A versão atual é a 2.8.0 e está disponível gratuitamente no site oficial, 
www.gimp.org



Origem
O GIMP foi um projeto universitário criado em 1995 por Spencer Kimball e 
Peter Mattis e hoje é mantido por um grupo de voluntários
O programa foi lançado na internet sob a licença GNU
O facto de ser um programa de código aberto chamou atenção, pois isto 
implica que seja um programa modificável de modo a se ajustar a outros 
sistemas operativos 
Embora gratuito e mais acessível do que o Photoshop, o GIMP tem uma 

audiência muito pequena devido às suas limitações de edição em relação ao 
programa da Adobe



Interface gráfica (layout)

JANELA PRINCIPAL JANELA DE 
EDIÇÃO



Caixa de ferramentas



Criar imagem
1. Clicar em Ficheiro>Novo ou Ctrl+N

2. Na janela que abrir, definir algumas 

propriedades da imagem como o tamanho, orientação, 

tipo de preenchimento e de imagem

3.   O tamanho da imagem é definido em termos de 

píxeis, que representam a unidade 

mínima de largura ou altura da imagem.



Abrir imagens
1. A abertura de imagens é feita 

recorrendo ao menu Ficheiro>Abrir 
ou Ctrl+O. Também é possível aceder 
aos documentos mais recentes 

2. Segue-se uma janela que permite 
navegar pelas pastas das unidades 
disponíveis até encontrar a imagem 
desejada



Guardar imagens
O menu Ficheiro disponibiliza três opções 
para guardar 
imagens:
• Gravar: guarda imagem com o nome 
atual
• Gravar como: guarda imagem com outro 
nome
• Gravar uma cópia: guarda uma cópia da 
imagem
Os formatos do ficheiro encontram-se 
disponíveis na janela que abrir



Grelha
•Para facilitar o desenho de imagens usa- 
se a grelha que oferece um conjunto de 
referências visuais facilitando assim o 
desenho de, por exemplo, simetrias em 
imagens 

•A grelha pode ser ativada no menu Ver

IMAGEM SEM 
GRELHA

IMAGEM COM 
GRELHA



Texturas
•A partir da janela Texturas, em 
Janelas>Diálogos acopláveis>Padrões, 
pode-se facilmente preencher uma 
imagem com determinada textura 
bastando para tal selecionar a textura e, 
sem largar o botão do rato, arrastar para 
a imagem pretendida.



Degradês
•Selecionar a ferramenta Misturar        a 
partir da caixa de ferramentas para pintar 
o degradê

•Digitar Ctrl+G para alterar as cores do 
degradê



Lápis e pincel
•As ferramentas Lápis e Pincel estão 

acessíveis por meio dos respetivos 
ícones,  

• na caixa de ferramentas

•As opções disponíveis por ambas as 

ferramentas são similares no entanto, o 
Pincel 

permite que a pintura seja feita com linhas 
de 

contorno pouco definido visto que a 
transição



Aerógrafo
•Acessível através de ícone próprio        , a 

 ferramenta Aerógrafo cria a ilusão de 
que se 

está a pintar com um Spray

•As opções mais relevantes são a taxa e a 

pressão que permitem definir 

respetivamente o caudal de tinta e a 

pressão



Ferramenta de preenchimento
•A Ferramenta de Preenchimento utiliza-se 

para preencher contornos e pode ser 

selecionada de modo similar às ferramentas 

referidas anteriormente

•As opções mais relevantes são, à exceção do 

Tipo de Preenchimento, a Área afetada que 

torna possível o preenchimento de áreas com 

a mesma cor (Preencher Cores Semelhantes) 

e o interior de uma seleção (Preencher Toda 

a Seleção)



Borracha
•De forma semelhante a uma borracha real, a 

ferramenta Borracha é utilizada para 

determinadas áreas da imagem. É acessível 

de forma da mesma forma que as 

ferramentas anteriores

•O que a ferramenta Borracha faz é idêntico a 

pintar com a cor definida como cor de fundo 

pelo que se deve ter em atenção que cor está 

definida



Retoque (borrar)
A ferramenta de Borrar , pode ser 

utilizada para disfarçar pequenos defeitos 

em imagens ou então para salientar 

determinado pormenor numa imagem



Ferramentas de seleção
•Quando se pretende trabalhar ou 

manipular uma determinada região (área) 

de uma imagem é conveniente selecionar 

a região desejada para que as operações 

realizadas sejam restritas a essas regiões

SELEÇÃO COM FORMA RETANGULAR OU ELÍPTICA

SELEÇÃO MANUAL



Selecionar cores
•Através da paleta de cores é possível 

selecionar-se a Cor de primeiro plano e 

a Cor de fundo

•Na janela de seleção de cor é possível 

selecionar a cor e o seu tom bem como 

definir a cor mediante os seus valores 

RGB e outros parâmetros como por 

exemplo a saturação



Conta gotas
•O conta-gotas é uma ferramenta útil 

particularmente no caso em que se quer 

usar uma cor existente numa imagem 

mas não se conhece o seu tom

•Sua utilização é simples bastando apenas 

clicar no ponto onde está a cor que será 

definida como cor de primeiro plano



Camadas (layers)
•Para criar e remover é preciso visualizar 

as camadas, através de 

Janelas>Diálogos 

acopláveis>Camadas. O ícone       

permite criar camadas. Para remover, 

selecionar a camada e clicar no ícone 



Ferramenta texto
•A operação de adição de texto a uma 

imagem pode ser realizada acedendo ao 

respetivo ícone

•A nível de opções, a ferramenta de 

adição de texto apresenta funções 

básicas de formatação de texto, como 

tamanho, cor, estilo e tipo de letra 



Rodar ou inverter imagem
•A imagem pode ser invertida ou rodada 

em um ângulo de 90 graus no menu 

Imagem>Transformação. Para rodar 

num ângulo diferente, deve-se recorrer ao 

menu Ferramentas>Ferramentas de 

Transformar>Rodar
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