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INTRODUÇÃO

O GIMP (Programa de Manipulação de Imagem) é um aplicativo com licença GNU adotado 
pelo Linux, de ferramentas próprias semelhantes ao Photoshop. Trata-se de um programa 
para  criação  e  edição  de  imagens  e  fotografias,  redimensionar  fotos,  alterar  cores  e 
combinar imagens através de camadas.
Este  software  possui  três  telas  de  trabalho,  são  elas:  Caixa  de  ferramentas,  Área  de 
trabalho e Camadas. Estas três áreas podem ser trabalhadas em conjunto e permitem abrir 
mais de uma imagem.
Uma vez iniciado o GIMP, pode-se encontrar no menu ARQUIVO as opções de criar uma 
nova imagem, ou abrir uma imagem salva para trabalhar.
A seleção de partes da imagem é fundamental para delimitar quais serão alteradas pelas 
ferramentas ou pelos filtros, muito importantes para ajustes de fotos e aplicação de efeitos.

OBS: Reorganize o tamanho das três janelas para deixá-las paralelas,  assim facilitará o 
trabalho. Para movimentar a janela, clique na barra de menu com o botão esquerdo do 
mouse e arraste.

No menu  Iniciar,  aponte para  Gráficos e,  em seguida, clique em  Editor de Imagens 
(Gimp).  A  tela  principal  se  abre  mostrando  as  barras  de  ferramentas  mais  comuns 
conforme a figura abaixo:

FERRAMENTAS BÁSICAS
Agora vamos abrir a imagem 1 (joaninha) para trabalhar com as seguintes ferramentas:
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•       Ferramenta ZOOM (lupa): este recurso permite ampliar ou diminuir a visualização 
da imagem, basta escolher a forma de visualização (afastar/aproximar) e clicar sobre a 
imagem.

•            Ferramentas BORRAR, SUB/SUPER-EXPOSIÇÃO (clareia/escurece).

•                           Ferramentas LÁPIS, PINCEL, BORRACHA, AERÓGRAFO (spray), TINTA.
(verificar escala e cor)

Obs: Para alterar as cores, clique em              e surgirá o painel

MENU SELEÇÃO
• Menu SELEÇÃO / TUDO: este recurso permite fazer uma seleção de toda a imagem. 
Em volta  da  imagem será  exibida  uma  linha  tracejada,  simbolizando  a  seleção  na 
imagem.
• Menu SELEÇÃO / NADA: este item desmarca a seleção feita anteriormente.

FERRAMENTAS DE SELEÇÃO
Vamos abrir a imagem 2 (joaninha):

•                              Ferramentas: RETANGULAR, ELÍPTICA, LIVRE (desenha a mão livre)  
e  CONTÍGUA  (varinha  mágica  –  dois  cliques  nas  regiões  contidas),  COR  (com  dois 
cliques, selecionar regiões da imagem com cores similares).

•     Ferramenta DESFOCAR: esta ferramenta permite que se tire de foco, ou torne 
mais nítida uma parte da imagem de forma rápida e prática.  (selecionar metade da 
joaninha e desfocar)

•       Ferramenta de PREENCHIMENTO: este recurso permite preencher (com uma cor) 
uma área da imagem. Ao clicar neste item o ponteiro do mouse se transforma numa 
espécie de “balde”. Ao clicar numa área da imagem a mesma será transformada.

Obs: Para selecionar de outra forma, utilizando as ferramentas de seleção, clique no centro 
da imagem com botão esquerdo do mouse, pressiona a tecla CTRL e arraste. Para desfazer 
a seleção, dê um clique fora dela.



FERRAMENTAS PARA RETOQUES
•         Ferramenta RESTAURAÇÃO: esta ferramenta permite copiar (clonar) uma cor da 
imagem para ser copiada na própria em outro local da imagem.

Primeiramente, aumente o ZOOM da sua imagem em torno de 200%. Agora escolha um 
ponto de origem, pressione a tecla CTRL e clique na imagem de onde as informações de cor 
dos pixels serão copiadas. A seguir, pode-se pintar em qualquer outro ponto da imagem 
dando apenas um clique. Então abra a imagem 3 (mulher), defina a dimensão do pincel e 
mãos à obra!

MENU CORES
Vamos aproveitar a imagem acima para utilizar as ferramentas de Cores:

• Menu CORES / CURVAS: esta ferramenta fornece a maior flexibilidade para alteração 
da imagem, seja para melhorar o contraste, inverter as cores, mudar a tonalidade. Na 
curva, pode-se escolher as mudanças a serem implementadas na imagem. Para isto, 
clique na linha e arraste. A imagem será automaticamente alterada para visualização.
• Menu  CORES  /  EQUILÍBRIO  DE  CORES:  este  recurso  é  utilizado  para  realçar 
fotografias, a cada vez que um parâmetro (níveis de cor) é modificado, toda a camada é 
recalculada para se gerar a pré-visualização.
• Menu CORES / BRILHO E CONTRASTE: este recurso possibilita definir a graduação.
• Menu CORES /  MATIZ E SATURAÇÃO: este recurso possibilita aumentar/diminuir  a 
saturação de uma ou mais cores da camada da imagem. Pode-se modificar a cor da 
matiz, luminosidade e saturação.
• Menu CORES / COLORIZAR: este recurso possibilita alterar a graduação de cores da 
imagem por  meio  de  três  recursos  (matiz,  saturação  e  luminosidade).  É  ideal  para 
transformar imagens coloridas em PRETO E BRANCO (matiz e saturação = 0, controla 
apenas luminosidade).

ATIVIDADE 2: Abra a imagem e experimente estas ferramentas.
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MENU FILTRO / DISTORÇÕES
• DEFORMAÇÃO INTERATIVA:  é  capaz  de  deslocar  os  pixels  da  imagem,  movendo, 
ampliando, encolhendo ou girando áreas. Com isso, uma infinidade de efeitos e retoques 
são possíveis de serem obtidos.
O trabalho com a deformação interativa deve ser feito em pequenas partes, basta clicar 
em um ponto de início da imagem selecionada e arrastar o mouse a partir deste ponto 
para que ocorra a deformação. O raio de deformação é elemento-chave para alcançar o 
que se deseja.

Abrir imagem 4 (barriga) conforme a figura abaixo:

• Selecione a área que será atingida com a ferramenta de      Seleção Livre , use as 
opções existentes na parte que deseja modificar como: MOVER, AUMENTAR, REMOVER, 
ENCOLHER, REDEMOINHO ANTI-HORÁRIO E REDEMOINHO HORÁRIO.

ATIVIDADE 3: Abra a imagem e experimente esta ferramenta.

MENU CAMADA
As camadas funcionam como papéis vegetais sobrepostos sobre uma imagem de fundo que 
permite alterações independentes nesta mesma imagem. Este recurso possibilita fazer uma 
combinação  entre  várias  camadas  de  imagens  utilizando  a  ferramenta  Opacidade 
(transparência).



1ª Camada:
• Clique em Arquivo / Abrir / Selecione a imagem 5 (UHT)

2ª Camada: 
• Clique em Arquivo / Abrir / Selecione a imagem 6 (Praça)
• Menu SELEÇÃO / TUDO / copiar e colar na 1ª camada (UHT)
• Se necessário, aumente a imagem usando a Ferramenta REDIMENSIONAR 

• Dar um duplo clique na camada “Seleção Flutuante”(camada colada) para renomear 
(praça).
• Diminuir opacidade da imagem praça (Janela Camadas / Opacidade).

3ª Camada:
• Ferramenta TEXTO: este recurso possibilita a inserção de um texto na imagem. Ao 
clicar nesta ferramenta, defina a fonte, tamanho, cor e alinhamento, logo depois, clique 
na imagem e será aberta um campo em branco para inserir o texto.
• Exemplo: Digitar Tucuruí-PA.
• Ferramenta MOVIMENTAÇÃO: este recurso permite movimentar a imagem/texto em 
relação à página, é só clicar na imagem/texto e mover para outro ponto.
• Ferramenta PERSPECTIVA: este recurso permite mudar a perspectiva da visualização 
da imagem, deslocando-a para dentro da imagem. Para mudar a perspectiva,  clique 
num dos pontos nos cantos da imagem e arrastando-a para dentro da imagem, clique 
em Transformar.
• Ferramenta ROTACIONAR: este recurso possibilita rotacionar a imagem, mudando-a 
de posição. Para rotacionar,  clique num dos pontos da imagem e a movimente para 
cima ou para baixo, clique em Rotacionar.
• Salvar a nova imagem com nome de Tucuruí.

Obs: Como padrão do Gimp, a opção “transparente” é representada na camada por um 
quadriculado (xadrez) em tons de cinza.
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Obs: Para ativar a janela CAMADAS, clique no menu DIÁLOGOS / CRIAR NOVO DIÁLOGO DE 
ACOPLAMENTO / CAMADAS.

ATIVIDADE 4: Use a imaginação e experimente estas ferramentas com outras imagens de 
Tucuruí.
MENU IMAGEM

• Abrir imagem 7 (carro)
• Menu IMAGEM / TRANSFORMAR / ESPELHAR HORIZONTALMENTE / VERTICALMENTE
• Menu IMAGEM / TRANSFORMAR / ROTACIONAR (90º ou 180º)

MENU FILTROS
Abrir imagem 8 (bebê):

• Menu FILTROS / REALÇAR / REMOÇÃO DE OLHO VERMELHO: esta ferramenta remove 
os olhos vermelhos de pessoas ou animais e os reflexos brancos ou verdes nas fotos de 
animais tiradas com flash. Basta selecionar a pupila dos olhos.

Abrir imagem 9 (Vila):
• Menu FILTROS / SOMBRA E LUZ /  EFEITOS DE ILUMINAÇÃO:  este recurso permite 
atenuar/aumentar a iluminação existente na imagem. Ao clicar neste item será aberta 
uma tela para fazer as configurações de luminosidade a serem aplicadas à imagem. Na 
aba Luz, altere a posição e direção, se necessário.
• Menu FILTROS / SOMBRA E LUZ / SUPERNOVA: este recurso permite aplicar um efeito 
de feixe de luz na imagem. A posição deste feixe poderá ser alterada com a utilização 
do mouse. Nos campos Raio, Pontas e Matiz randômica pode-se alterar as configurações 
do feixe.



Abrir imagem 10  (farol):
• Menu FILTROS / SOMBRA E LUZ / CLARÃO DE LENTE: este recurso permite a inserção 
de um ponto de luz na imagem. Ao clicar neste item será aberta uma tela onde se altera 
o centro do efeito de clarão de lente através dos eixos x e y.
• Menu FILTROS / COMBINAR / TIRA DE FILME
• Menu FILTROS / ARTÍSTICOS (testar)
• Menu FILTROS / DECORAÇÃO / ADICIONAR BORDA: este recurso possibilita criar uma 
borda na margem da imagem. Nesta tela podem ser configuradas as bordas (x e y) e a 
cor da borda.
• Menu  FILTROS  /  DECORAÇÃO  /  ARREDONDAR  CANTOS:  este  recurso  possibilita 
redefinir os cantos da imagem, deixando-o com um aspecto arredondado.
• Menu FILTROS / DECORAÇÃO / FOTO ANTIGA: este recurso possibilita a criação de 
uma nova imagem em formato de foto antiga, isto é, com envelhecimento.
• Menu FILTROS / RENDERIZAR / PADRÃO / QUEBRA-CABEÇA.

Não deixe de praticar para adquirir mais conhecimentos!


