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Caracterização e Ficha Técnica do Inkscape 
©
 

Nome Inkscape 

Tipo de ferramenta Software Open Source – Licença GNU - GENERAL PUBLIC LICENSE 

Autores e/ou Criadores Iniciado por Ted Gould, Bryce Harrington, Nathan Hurst e 
“MenTaLguY”. É desenvolvido por uma equipa de pessoas apenas 

designada por “The Inkscape Team” 
©

 

Versão Inkscape 0.48 (Novembro de 2010) 

Tipo de versão Gratuita, open source, sem necessidade de qualquer registo 

URL’s http://www.inkscape.org  

Língua(s) Bretão, Catalão, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Galego, 
Indonésio, Italiano, Holandês, Finlandês.  

Tipo de funções Ilustração e Desenho vectorial em formato SVG (Scale Vector 
Graphics) 

Recursos necessários Computador com sistema operativo Windows, Mac OSX Intel ou 
PPC e Linux. Funciona também em FreeBSD e outros sistemas 
baseados em Unix. 

  

Breve descrição  O Inkscape é uma ferramenta de desenho em código aberto que 
permite criar gráficos, sob ordem (empilhamento), vectoriais no 
formato (SVG). Também ideal para criar ilustrações. 

Uma parte do presente manual foi traduzido e adaptado do 
original em Português (Brasil) para Português (Portugal) por 
Ana Fernandes e Artur Coelho no âmbito do presente estudo 
e disponível em: 

http://inkscape.org/doc/basic/tutorial-basic.pt_BR.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Hurst
http://www.inkscape.org/
http://inkscape.org/doc/basic/tutorial-basic.pt_BR.html
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Caracterização e Ficha Técnica do Inkscape 
©
 

I. O Download e Instalação 

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

endereço http://inkscape.org/. Para se fazer o download do programa devemos clicar 

onde diz “Download Now”. 

 

Figura 1. Página principal do Inkscape 

 

2. Pode ser feito o Download para o sistema operativo Windows ou Mac. Possibilidade de 

aceder a material diverso e inclusive o código fonte para desenvolvimento. 

3. Pressionar o botão “Guardar”. 

 

Figura 2. Caixa de Transferência de ficheiros – Aviso de segurança 
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4. Pressionar o botão “Executar”. 

 

Figura 3. Caixa de Abrir ficheiro – Aviso de Segurança 

 

5. Seleccionar a Língua pretendida. 

 

Figura 4. Caixa de Língua de instalação 

 

6. Seleccionar sucessivamente o botão “Next” para dar seguimento ao Download. 

       

Figura 5. Janelas de diálogo que aparecem durante a instalação do Inkscape 

7. Dizer onde se quer gravar (por defeito assume o directório “Programas”). 
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Figura 6. Caixa de instalação para definição da localização do Inkscape 

8. Por fim, seleccionar “Finish”. 

 

Figura 7. Caixa de instalação final do Inkscape 

9. Após o download e a instalação iniciamos o software que tem o seguinte interface.  

         

Figura 8. Interface do Inkscape 
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II. Navegar pela Interface 

Existem várias maneiras de navegar na folha do documento. Pressione as teclas Ctrl+setas 

para navegar utilizando o teclado.  

Pode também arrastar a folha com o botão do meio do rato. É possível também usar as barras 

de rolagem – barra lateral direita e inferior – (pressione Ctrl+B para mostrar ou escondê-las). A 

roda do rato também funciona para navegar verticalmente. Pressione Shift enquanto utiliza a 

roda para navegar horizontalmente. 

a. Aumentar e diminuir o Zoom 

A forma mais fácil de fazer zoom é pressionar nas teclas - e + (ou =). Pode usar-se também 

Ctrl+clique com o botão do meio ou Ctrl+clique com o botão direito para aumentar o zoom, 

Shift+clique com o botão do meio ou Shift+clique com o botão direito para diminuir o zoom, ou 

gire a roda do rato com Ctrl.  

Ainda se pode clicar no campo do zoom (no canto esquerdo inferior da janela do documento), 

digitar um valor do zoom preciso em %, e pressionar Enter. Também temos a ferramenta 

Ampliar ou Reduzir nível de Zoom (na barra Caixa de Ferramentas à esquerda) que permite 

fazer zoom numa área arrastando o cursor sobre ela.  

O Inkscape também mantém um histórico dos zoom's utilizados na sessão de trabalho. 

Pressione a tecla ` para retornar ao zoom anterior, ou Shift+` para ir para o seguinte. 

 

 

 

 

Figura 9. Zoom no Inkscape 

              

b. Ferramentas do Inkscape 

A barra de ferramentas vertical à esquerda mostra as ferramentas de desenho e edição do 

Inkscape (figura 10).  
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Figura 10. Barra de Ferramentas 

 

 Na parte superior da janela, abaixo do menu, localiza-se a Barra de Comandos com botões de 

comando gerais e a Barra Controlo de Ferramentas com controlos que são específicos para 

cada ferramenta (figura 11).  

 

Figura 11. Menus gerais (cima), Barra de comandos (meio) e Barra de controlo de ferramentas (baixo) 

A Barra de Estado, na parte inferior da janela, mostra dicas úteis e mensagens enquanto se 

trabalha (figura 12).  

 

Figura12. Barra de estado 

A Barra de Modos de Selecção, à direita do ecrã, permite facilitar a selecção de pontos 

específicos como intercepções, pontos médios, pontos de extremidades, etc. 
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Figura13. Modos de selecção 

 

As mensagens de comando podem ler-se quando se paira o rato sobre os botões, mesmo nas 

caixas de diálogo, tão usuais e úteis do Inkscape. Muitas operações estão disponíveis através 

de teclas de atalho. Abrir: “Help”>“keys and mouse reference” – para ver a referência completa. 

c. Criar e administrar documentos 

Para criar um documento novo vazio, utiliza-se ”File”>”New” ou pressione Ctrl+N. Para abrir um 

documento SVG existente, use “File”>”Open” (Ctrl+O). Para guardar, use ”File”>”Save” 

(Ctrl+S), ou ”Save” As (Shift+Ctrl+S) para guardar com um nome novo. (O Inkscape pode ser 

instável, logo deve-se guardar o documento frequentemente!) 

O Inkscape usa o formato SVG (Scalable Vector Graphics) para os ficheiros. O SVG é um 

padrão aberto amplamente suportado por softwares gráficos. Ficheiros SVG são baseados em 

XML e podem ser editados com qualquer editor de textos ou de XML (isto é, além do editor do 

Inkscape). Além de SVG, o Inkscape pode importar e exportar vários outros formatos (EPS, 

PNG). 

O Inkscape abre uma janela em separado para cada documento. Pode navegar-se entre elas 

usando o gestor de janelas do Windows (a barra em baixo, onde normalmente se alterna entre 

janelas abertas, ou com Alt+Tab. 
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III. Criar figuras geométricas e desenho livre 

a. Quadrados/Rectângulos (F4)  

Tal como a maior parte das figuras geométricas no Inkscape, os quadrados/rectângulos criam-

se por um clique de arrasto soltando o clique onde se pretende a extremidade.  

Pressionando Ctrl durante este processo, obtemos um Quadrado perfeito. 

 

Figura14. Criação de um quadrado/rectângulo 

 

Se escolhermos uma medida de referência na barra de controlo da ferramenta, podemos 

arredondar os cantos do quadrado/rectângulo Também o podemos fazer com um duplo clique 

sobre o quadrado que fará surgir dois pontos quadrangulares nos vértices diagonalmente 

opostos e um ponto redondo noutro vértice que, arrastando com um clique do rato, fará o 

mesmo (figura 15). 
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Figura15. Arredondar os cantos de um quadrado/rectângulo 

 

b. Círculos/Elipses (F5)  

Como foi referido, a maior parte das figuras geométricas no Inkscape, os círculos/elipses criam-

se com um clique de arrasto soltando o clique onde se pretende a extremidade (figura 16).  

Pressionando Ctrl durante este processo, obtemos um Circulo perfeito. 

 

Figura16. Criação de um circulo/elipse 
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c. Polígonos / estrelas  

Uma vez mais, os polígonos/estrelas criam-se por um clique de arrasto soltando o clique onde 

se pretende a extremidade. 

No menu de controlo de ferramentas podemos definir o polígono a criar através do numero de 

lados, modificando o valor na caixa Corners. No caso das estrelas, podemos ainda definir o 

ângulo das pontas através da caixa Spoke Ratio.’, isto é, definem-se o número de vértices 

equidistantes exteriores (figura 17). 

 

Figura17. Criação de um polígono/estrela 

 

d. Espirais (F9)   

Para criar uma espiral, deve efectuar-se um clique, definindo o centro da espiral, e arrastar 

soltando o clique onde se pretende a extremidade (figura 18). 

Na Barra Superior podem seleccionar-se o número de voltas da espiral (Turns), se 

considerarmos os restantes valores que vêm assumidos por defeito (Divergence=1 e Inner 

radius=0), (figura 18). 
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Figura18. Criação de espirais 

e. Linhas e Texto 

Podem ser produzidas pelo modo de desenho em formato livre; em linhas Bezier (curvas 

de concordâncias com escolha dos nódulos) ou em Pincel caligráfico (figura 19). Em 

qualquer dos casos, os nódulos podem ser mostrados pressionando o 2º botão da barra de 

ferramentas (figura 19). 

 

Figura19. Criação de linhas 

O Inkscape também permite criação e edição de texto, de forma muito intuitiva, pressionando 

na tecla que apresenta o “A” maiúsculo. 
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IV. Selecções simples, sequenciais e selecções múltiplas (F1 ou Barra de Espaços) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Selecção simples 

 

A selecção simples (Figura 20) faz-se clicando na figura com a ferramenta de selecção da seta. 

 

 

Quando pretendemos seleccionar a figura que está abaixo desta, pressionamos a tecla alt e 

voltamos a clicar no mesmo lugar e assim sucessivamente (Figura 21) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Selecção por camadas 

 

 

 



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 

 

 
13 

 

 

Quando se pretende seleccionar mais do que um objecto, pode fazer-se clique sucessivamente 

sobre as diversas figuras, pressionando a tecla shift ou criar uma janela de selecção com clique 

e arrasto até ao canto diagonalmente oposto (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Selecção múltipla 

 

 

 

V. Mover, redimensionar e rodar (F1 ou Barra de Espaços) 

O Movimento de figura(s) faz-se por selecção e arrasto (Figura 23). 

 

 

 

 

 

Figura 23. Selecção e movimento 

 

 

Pressionar a tecla Ctrl durante o processo, permite mover só horizontal ou verticalmente 

Quando se pretende redimensionar a(s) figura(s), clica-se numa das oito setas que surgem 

em volta desta(s) (Figura 24): 
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-As setas do meio da lateral esquerda ou direita, permitem alterar a largura da(s) figura(s) 

-As setas do meio da lateral superior ou inferior, permitem alterar a altura da(s) figura(s) 

-As setas oblíquas existentes nos cantos, permitem redimensionar ambas as medidas. Quando 

se pretende redimensionar a figura sem alterar as proporções/forma, deve pressionar-se a tecla 

ctrl durante o redimensionamento. 

 

Figura 24. Redimensionamento 

 

A ferramenta de selecção também fornece os campos numéricos na barra Controles de 

Ferramenta (Barra superior) para configurar valores exactos para as coordenadas (X e Y) e 

tamanho (W e H- largura e atura, respectivamente) (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Campos numéricos 

 

Para rodar a(s) figura(s) dever-se-á fazer duplo clique na(s) mesma(s) e deverão aparecer as 

oito setas de rotação (no mesmo sítio onde previamente surgiram as de redimensionamento) 

Pressionando Alt Gr ou Alt + Ctrl durante o processo podemos efectuar uma rotação mais 

precisa de 15 em 15 graus (Figura 26). 
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Figura 26. Rotação de objectos 

 

 

Existe a possibilidade de rodar 90 graus no sentido, ou no sentido contrário, dos ponteiros do 

relógio, na barra superior de controlo de ferramentas do Inkscape.  

Mais à direita, nessa mesma Barra Controlo de Ferramentas, surge-nos o Flip Vertival e Flip 

Horizontal que roda a figura sobre si mesma, transformando-se na sua própria simetria (Figura 

27) 

 

Figura 27. Transformação em simetria (dois botões da esq.) 

 

 

VI. Agrupar (Ctrl+G), Desagrupar (Ctrl+U) e Alterar Ordem 

 

Também na Barra Controlo de Ferramentas – superior, podemos encontrar dois ícones onde 

facilmente podemos agrupar ou desagrupar as figuras que previamente foram seleccionadas. 

Este primeiro comando permite trabalhar as figuras como um todo, enquanto estiverem 

agrupadas (Figura 28). 

No entanto, estas últimas ferramentas também se podem encontrar no menu “Object” onde 

informa as teclas de atalho para os mesmos comandos: 
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Figura 28. Agrupar e desagrupar objectos (2º e 3º botão da esq.) 

Outra ferramenta muito útil é a mudança de nível/ordem de empilhamento das figuras 

sobretudo quando ficam tapadas, nomeadamente subir um nível, descer um nível, trazer para o 

topo ou enviar para o fundo, também descritos sob a forma de ícones na Barra Controlo de 

Ferramentas superior (figura 29)  

 

Figura 29. Ordenamento de objectos pelo menu “Object”(esq.) ou na Barra controlo de ferramentas (dir.) 

Vejamos o seguinte exemplo (Figura 30):  

 

 

 

 

 

Figura 30. Exemplo de ordenamento de objectos 
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VII. Preenchimento e Linha de Contorno (Shift+Ctrl+F) 

Muitas das funções do Inkscape estão disponíveis através das caixas de diálogos. 

Provavelmente a maneira mais simples de pintar uma figura é abrir a caixa de diálogo do 

menu “Object”, “Fill and Stroke”, no dossier “Fill” seleccionar uma figura, e clicar num modelo 

de cor para o pintar (no exemplo foi usado o modelo da Wheel) (Figura 31).  

 

Figura 31. Exemplo de preenchimento de um objecto 

Na mesma área pode optar-se por modos de preenchimento – na parte superior da caixa de 

diálogo (Figura 32) 

 

Figura 32. Modos de preenchimento 

 

Pode ainda regular-se a Opacidade (Opacity) e o Esfumado (Blur) – na parte inferior da caixa 

(Figura 33).  
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Figura 33. Opacidade (esq) e Esfumado (dir.) 

 

Em qualquer um dos três dossiers, estas duas aplicações referem-se à figura como um todo.  

Esta caixa de diálogo “Fill and Stroke” (Shift+Ctrl+F) tem inúmeras funções. 

No dossier “Stroke paint” é possível atribuir cor, entre outros atributos, à linha de contorno da 

figura. (Figura 34). 

 

Figura 34. Dossier Stroke Paint 

Mas, mais interessante ainda, é o dossier “Stroke style” (Figura 35), que permite alterar a 

espessura, o estilo da linha, os cantos das intercepções e as extremidades. 
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Figura 35. Dossier Stroke Style: Espessura e tipo de contorno (em cima); Tipo e extremidades (em baixo) 

 

VIII. Duplicação, alinhamento e distribuição 

Uma das operações mais comuns é a de duplicar uma figura (Ctrl+D). A figura ou objecto 

duplicado é colocado exactamente em cima do original e seleccionado, assim é possível 

arrastá-lo com o rato ou com as setas do teclado. Quando este processo é conseguido através 

do copy/paste, (Figura 36) a figura não fica bem no mesmo local mas fica sempre num nível 

superior no que concerne o empilhamento. 

 

 

Figura 36. Duplicação de um objecto 
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Como as figuras são arrastadas de forma aleatória, a caixa de diálogos em ”Object”>”Align and 

distribute” (Ctrl+Shift+A) permite alinhar horizontal ou verticalmente figuras e ainda distribuir 

com equidistância, as figuras nessa direcção (Figura 37).  

No exemplo acima, fez-se uma selecção múltipla das espirais sucessivas e alinharam-se 

superiormente, pressionando o botão “Align top edges” (como as que se podem ver abaixo). 

  

  Figura 37. Alinhamento e distribuição de objectos 

 

Para as figuras ficarem rigorosamente equidistantes, esta caixa de diálogo, permite ainda, 

mantendo a mesma selecção, distribuir a distância horizontal entre as figuras, pressionando o 

botão "Distribute centers equidistantly horizontally”. 

 

NOTA FINAL: 

Este é um manual/guia/tutorial Básico para se iniciar o trabalho no InkScape. Tal como referido na breve 

descrição, este manual foi legalmente adaptado do original em Português (do Brasil) e pode ser base do 

início do trabalho com esta ferramenta em contexto de EVT. Alerta-se que, tratando-se de um software 

livre, existem na Internet muitas versões (predominantemente em língua Inglesa) que são extremamente 

completos e que podem complementar este, num nível de desenvolvimento mais elevado. 

As técnicas descritas neste manual permitem criar gráficos simples mas, ao mesmo tempo, muito úteis 

em EVT. Para ferramentas mais avançadas, podem ler o tutorial Avançado e os outros em “Help” > 

“Tutorials” ou consultando o site http://inkscape.org/doc/  

http://inkscape.org/doc/

