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Caracterização e Ficha Técnica do Gimp © 

Nome Gimp 

Tipo de ferramenta Software Livre 

Autores e/ou Criadores Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team © 

Versão GIMP 2.6.8 

Tipo de versão Gratuita, sem necessidade de qualquer registo 

URL’s http://www.gimp.org/ 

Língua(s) Português 

Tipo de funções Programa de Manipulação de Imagens GNU 

Recursos necessários Computador com sistema operativo GNU/Linux (i386, PPC), 
Microsoft Windows (XP, Vista), Mac OS X, Sun OpenSolaris, 
FreeBSD 

  

Breve descrição O Gimp é um software de manipulação e criação de imagens. 
Permite todas as funcionalidades já conhecidas no tradicional 
Photoshop mas com a vantagem de ser totalmente gratuito. Este 
Software tem um conjunto de funcionalidade para uso profissional, 
no entanto, permite uma utilização para os menos entendidos. 
Entre as funções destaca-se a de recorte de imagens, colocação 
de elementos tipográficos, alteração dos tamanhos e formatos, 
manipulação de cores, alteração de claro/escuro, etc. 

 

http://www.gimp.org/
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Caracterização e Ficha Técnica do Gimp © 

1. Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet digitar o seguinte 

endereço http://www.gimp.org/  Para se fazer o download do programa devemos 

carregar no botão “Download” (Figura 1). 

 
Figura 1 – Página inicial do site do Gimp 

 

2. O reconhecimento do sisitema operativo é feito pelo site, fazendo de imediato a ligação 

para um servidor.   

3. Após o download e a instalação iniciamos o software carregando no ícone respectivo 

(Figura 2). 

 

Figura 2 – Ícone do Gimp 

4. O software tem interface complexa com 3 caixas de trabalho (Figura 3). Imaginamos 

estas caixas como a nossa mesa de trabalho, cada uma delas representa uma área 

específica.  

http://www.gimp.org/
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Figura 3 – “Caixas” de trabalho/ferramentas do Gimp 

 

5. Na caixa “Toolbox” é composta com os botões com as ferramentas. Para accionar 

qualquer ferramenta temos que carregar no botão respectivo. Todas as ferramentas 

têm um conjunto de opções e funcionalidades que podem ser manipuladas e 

encontram-se na farte inferior da toolbox (Figura 4).    

 

 

Figura 4 – Janela “Toolbox” 

6. Na caixa principal que nos é apresentada com o título “programa de manipulação de 

imagens” (Figura 3), após a abertura da imagens ao à criação da imagem nova fica 

com o título do nome do ficheiro. É a caixa da imagem e podem estar varias abertas – 

conforme o número de imagens que se tem abertas. Consideramos esta a nossa folha 
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de trabalho. Encontramos neste espaço um menu onde se encontram muitas outras 

ferramentas (Figura 5). 

 
Figura 5 – Barra de menus 

7. A terceira caixa de trabalho é a das “Camadas, Canais, Caminhos, Desfazer – Pincéis, 

Texturas, Gradientes” (Figura 6). São outra ordem de ferramentas, podemos chama-las 

de equipamento. Tal como no guache, num lado estão os godés com tinta mas no 

outro estão os pincéis. 

 

Figura 6 – Caixa de ferramentas do Gimp com diversas funções 

8. Para manipularmos uma imagem temos que abrir uma fotografia. Para isso vamos à 

caixa da imagem (Figura 5) e carrega em “File” > “Open” (Figura 6) e escolhemos um 

ficheiro de fotografia que pode estar em .jpg, .tiff, .bmp, .png, etc. 
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Figura 6 – Carregar um imagem no Gimp 

9. A ferramenta de selecção de rectângulos permite seleccionar qualquer área 

rectangular para várias funções: manipulação da área, criação de uma imagem nova 

com a área seleccionada, etc. Na figura 7 pode-se observar um rectângulo 

seleccionado (as bicicletas). Após a selecção pode-se ainda aumentar ao diminuir 

basta para isso carregar num dos quadrados da margem da selecção. Temos ainda as 

funções “Antialiasing”, “Difusão de margens”, “Cantos arredondados”, “Expandir desde 

o centro” e “fixo” (fixar dimensões). 

 

Figura 7 – Ferramenta de selecção 

10. Após a selecção é possível manipular apenas a parte da imagem que está 

seleccionada ou inverter a selecção e manipular o inverso. Por exemplo após selecção 

com arredondamento das pontas podemos ir ao menu selecção > Invert, 
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posteriormente utilizar um filtro (Filters > Blur > Focus Blur) e ficará com este aspecto 

(Figura 8). 

 
Figura 8 – Recorte e selecção 

 

11. A ferramenta de “selecção de uma elipse” permite fazer uma selecção em elipse. 

Se quisermos tornar numa circunferência podemos, antes de fazermos a selecção, 

escolher fixar. 

 
Figura 9 – Ferramenta de selecção de um elipse 
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12. Podemos ainda criar uma imagem com uma área transparente (ficheiro .png) para isso, 

depois de seleccionar, Edit > Copy e Edit > Paste. Automaticamente cria uma Camada 

nova (ver caixa de camadas), selecciona a camada e carrega no botão na parte inferior 

(caixa das camadas) que diz “create a new layer...” posteriormente envia a camada do 

fundo para o ícone do lixo (ou Layer > Delete). Ficando apenas uma camada com a 

imagem pretendida. Falta apenas restaurar o tamanho da imagem em Layer > Liquid 

rescale. Falta gravar em formato .png 

 

Figura 10 – Recorte de uma imagem seleccionada 

13.   “Free Select Tool” e “Ferramenta de selecção de tesouras” e “Ferramenta 

de caminhos” permite fazer uma selecção personalizada. Como podemos ver na 

imagem 11.     

 
Figura 11 – Exemplo da ferramenta Free Select Tool 
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14.  “Ferramenta de selecção difusa” e “Select by color tool” permitem seleccionar 

uma área do mesmo tipo de cor. Para ampliar ou reduzir o número de cores próximas 

temos que definir o intervalo de cores. Podemos ainda seleccionar o tipo de cor 

pretendida. Com esta ferramenta e com algumas ferramentas do “Colors” podemos 

depois alterar a cor da área seleccionada (Figura 12). 

 

Figura 12 – Selecção de cores no Gimp para preenchimento de uma selecção 

15.   “Color picker tool” permite escolher qualquer cor da imagem, copia para se poder 

utilizar. 

16.  “Ferramenta de zoom” permite aumentar ou diminuir a visão que temos da 

imagem (Figura 13). 

 

Figura 13 – Ferramenta de zoom 

17. “Ferramenta de medida” permite verificar qualquer medida de cumprimento ou 

ângulos na imagem. Podemos verificar a medida na parte inferior da janela, assim 

como alterar a grandeza para pixéis, centímetros, points, etc. (Figura 14).  

 
Figura 14 – Ferramenta de medida 

 

18.  “Move Tools” permite mover uma camada, uma selecção ou caminho. 
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19.  “Alignment Tools” permite alinhar os vários objectos (imagens e textos) uns pelos 

outros. Permite alinhar à esquerda, direita, centrar, etc. (Figura 15). 

 

Figura 15 – Ferramenta Alignment Tools 

 

20.  “Crop Tool” permite melhorar um enquadramento da fotografia, corta a imagem 

através de um rectângulo ou quadrado. Podemos escolher várias opções (Figura 16). 

 

Figura 16 – Ferramenta Crop Tool 

 

Figura 17 – Exemplo de utilização do Crop (o rectângulo a mais claro é o enquadramento da fotografia escolhido. 
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21.  “Rodar” permite rodar a imagem, estabelecendo valores ou não da (Figura 18) 

 

Figura 18 – Ferramenta para rodar uma imagem ou selecção 

22.  “Ferramenta escalar” permite reduzir ou aumentar a imagem podendo colocar os 

valores pretendidos. 

 

Figura 19 – Ferramenta para escalar imagens 

23.  As ferramentas corte e perspectiva permitem acertar alguns aspectos da 

imagem (a figura 20 mostra como a mesma imagem pode ser corrigida a perspectiva). 

Esta ferramenta é muito válida quando se quer fazer manipulação de imagem pois 

permite alterar perspectivas. 
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Figura 20 - A mesma imagem com a perspectiva corrigida. 

24. ”Flip Tool” permite inverter a imagem no seu simétrico, que pode ser horizontal ou 

vertical. 

 

Figura 21 - A mesma imagem invertida horizontalmente. 

 

25.  A “Ferramenta texto” Permite criar várias camadas de texto na imagem, muito útil 

para fazer um cartaz, um convite, um flyer, etc... Esta ferramenta tem algumas opções: 

tipo de texto, tamanho, cor, justificar, etc. (Figura 22) Há ainda que ter em conta que 
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sempre que se faz um texto novo ele é apresentado numa camada diferente, assim 

torna-se mais fácil de alterar cada um dos textos criados (Figura 23). 

 

Figura 22 – Opções de texto e Imagem com texto. 

 

Figura 23 – Camada do texto  

26. ”Bucket Fill Tool” permite encher de tinta uma parte da imagem. É necessário que 

imagem a pintar seja uniforme (tenha a mesma cor) caso contrário é necessário alterar 

os valores do intervalo a fim de conseguir preencher a superfície uniforme. 
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Figura 24 – Preenchimento parte da imagem   

 

Figura 25 – Preenchimento da imagem (no rectângulo em cima fez-se uma nova camada e na camisola da criança 

pintou-se ma mesma camada mexendo-se nos valores de intervalo)  

 

 

27.  “Blend Tool” permite criar uma superfície em degradê (figura 26) ou misturar 

imagens (Figura 27). 
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Figura 26 – Degradê 

 

Figura 27 – Mistura de imagens 

28.  “Pencil Tool” e “Paintbrush Tool” permitem desenhar como um lápis ou pincel, 

podemos escolher: cores, formatos, tipo de textura, transparência do traço. Os efeitos 

são múltiplos. 

 

Figura 28 – Efeitos da ferramenta “Pencil Tool” 

29. ”Erase Tool” permite apagar qualquer parte da imagem. Podendo também ser uma 

ferramenta que ajuda a seleccionar parte da imagem – para tal temos carregar no 
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botão inferior esquerdo na caixa principal (ver Figura 29). Colocará em cena um filtro 

vermelho, apaga-se com a borracha aquilo que se pretende seleccionar e obtêm-se 

assim a selecção pretendida. Pode-se utilizar o lápis ou o pincel para inverter o 

selecionado. 

 

Figura 29 – botão “Toggle Quick Mask” 

 

Figura 30 – Selecção feita com a borracha 

 

30. Spray permite pintar com efeito de spray. Esta ferramenta é muito oportuna para 

dar pequenos brilhos nas imagens. 

 

Figura 31 – pequeno brilho no lado direito feito com Spray 

31. Ferramenta Tinta permite desenhar criando uma caligrafia à mão (como as 

caligrafias chinesas). 

 

Figura 32 – Efeito da Ferramenta Tinta 
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32.  “Clone Tool” e “Healing” permite copiar qualquer parte da imagem para outra 

parte da imagem, no caso da Healing copia adaptando os valores de luz/sombra para a 

zona copiada. Estas ferramentas são muito úteis para corrigir pequenas imperfeições 

na imagem. Para accionarmos temos que carregar na tecla ctrl ao mesmo tempo que 

clicamos na parte da imagem que pretendemos copiar. 

 

Figura 33 – Copia iniciada no azulejo da direita com a “Clone Tool” 

33.  “Perspective Clone” permite copiar uma superfície mas respeitando a perspectiva 

dessa superfície. Para accionar temos primeiro, ao carregar no respectivo botão, 

indicar qual a perspectiva pretendida e, posteriormente, teremos que no painel de 

ferramentas (Figura 34) escolher “Perspective Clone”, o processo é idêntico às 

anteriores ferramentas (carregar na tecla ctrl ao mesmo tempo que clicamos na parte 

da imagem que pretendemos copiar). 

 

Figura 34 – Segunda etapa – escolher “Perspectiva Clone” 

 

Figura 35 – Copiar perspectiva, neste caso retirar o túmulo da Santa Joana do museu 
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34.  “Blur / Sharpen” “Esborratar” e “Dodge / Burn” estas ferramentas permitem 

alterar a qualidade de uma superfície de uma imagem. Por exemplo se necessitarmos 

de alterar o fundo de uma fotografia, para não se identificar o local onde foi tirado 

podemos usar o Esborratar, se pretendermos clarear um pouco algo que está escuro 

numa fotografia podemos usar o Dodge (Figura 36). 

 

Figura 36 – Utilização da ferramenta “Dodge” 

35. Como se disse no inicio deste manual, na caixa principal temos acesso a um menu 

muito semelhante a todos os programas.  

 

Figura 37 – Menu da caixa principal 

36. “File” permite mexer com o ficheiro, abrir, guardar, imprimir, etc. (Figura 38) Chamo 

atenção, caso o ficheiro seja composto por variadas camadas e se pretendermos 

gravar com as camadas temos que gravar com um formato que nos garanta a 

manutenção dessas camadas (Figura 39). No entanto o Gimp faz um aviso para o 

processo de exportação para outro formato sem camadas (Figura 40). 

 

Figura 38 – File 
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Figura 39 – Escolha do tipo de ficheiro – o formato xcf , psd ou tiff permite a manutenção das camadas 

 

Figura 40 – Aviso da escolha de um formato que não é possível manter as camadas 

37. “Edit” permite as funcionalidades de desfazer, undo, copy, paste, etc.  

 

Figura 41 – “Edit” 
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38. “Select” permite configurar a selecção: seleccionar tudo, inverter a selecção, 

seleccionar por cor (Figura 42), etc. 

 

Figura 42 – “select” 

 

Figura 43 – exemplo da selecção por cor 

39. “View” permite modificar a forma como se visualiza a imagem aberta, temos ainda a 

possibilidade visualizar uma grelha e direccionar o o cursor para a grelha (snap to grid) 

 

Figura 44 – “View” 



Ferramentas Web, Web 2.0 e Software Livre em EVT 

Estudo sobre a integração de ferramentas digitais no currículo da disciplina de Educação Visual e Tecnológica 

 

 
20 

 

 

 

Figura 45 – “grid” 

40. “Image” permite alterar alguns aspectos da imagem: duplicar, alterar para cmyk, rgb ou 

grayscale (mode), rodar, inverter, colocar tudo na mesma camada (Flatten image), etc. 

 

Figura 46 – “Image” 

41. “Layer” permite alterar aspectos das camadas: criar uma nova camada, duplicar 

camada, criar uma camada mascara, etc  

 

Figura 47 – “Layer” 
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42. “Color” permite alterar as cores da imagem, ferramentas muito úteis para corrigir alguns 

aspectos da fotografia. Por exemplo o automático é uma ferramenta de fácil utilização e 

permite correcções automaticamente. 

 

Figura 48 – “Colors” 

 

Figura 49 – Dois exemplos da utilização do menu “Colors”, alteração do hue / Lightness / saturation e colorir 

imagem 

43. “Tools” tem todas as ferramentas que se encontram na caixa “Tools”  

 

Figura 50 – “Tools” 
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44. “Filters” permite alterar a imagem com mais de cem filtros.  

 

Figura 51 – “Filters” 

 

Figura 52 – Algumas transformações que a mesma imagem sofreu com filtros 

45. “Windows” permite movimentar-nos para a caixa ou imagem pretendida podemos aqui 

colocar mais caixas com ferramentas. 

 

Figura 53 – “Windows” 
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46.  “Help” permite ajuda no Gimp. 

47. Na caixa “Camadas, Canais, Caminhos, Desfazer – Pincéis, Texturas, Gradientes” 

podemos ainda colocar uma camada, alterar a grossura e formato do pincel, escolher 

cores e texturas, etc. 

 

Figura 54 – Caixa “Camadas, Canais, Caminhos, Desfazer – Pincéis, Texturas, Gradientes” 

 


