
  

HISTÓRIA

O projeto foi criado em 1995 por Spencer Kimball e Peter Mattis, quando 
desenvolveram o mesmo como um projeto para a faculdade apresentando-o como 
uma alternativa livre ao Adobe Photoshop. Atualmente, ele é mantido por um grupo de 
voluntários e licenciado sob a GNU General Public License.

A sigla GIMP originalmente significava General Image Manipulation Program; em 1997, 
foi mudado para GNU Image Manipulation Program. Ele é integrante oficial do Projeto 
GNU.

O GIMP ainda não possui suporte nativo ao modo CMYK, usado como formato para 
impressão. Isso limita a área de atuação do programa no setor gráfico profissional, 
tornando-o mais  indicado para trabalhos digitais que utilizam apenas o modo RGB.

Pelo fato de ser distribuído gratuitamente, ele não inclui licenças para as cores 
Pantone, usadas largamente pelos profissionais gráficos como referência para garantir 
precisão de cor em materiais impressos.

O GIMP possui os recursos para ser utilizado na criação ou manipulação de imagens e 
fotografias. Seus usos incluem criar gráficos, logotipos, redimensionar fotos, alterar 
cores, combinar imagens utilizando camadas, remover partes indesejadas e converter 
arquivos entre diferentes formatos de imagem digital. Assim como o uso interativo, o 
GIMP pode ser manipulado através de scripts E executar comandos UNIX. Isso 
permite, por exemplo, produzir imagens para uma página web utilizando scripts CGI, 
ou realizar edições (como correção de cor ou redimensionamento) de imagens em 
lote.

O formato de arquivo nativo do GIMP é o XCF, que conta com suporte a camadas. 
Também é possível editar imagens nos formatos SVG, Ico, BMP, PSD, GIF, JPG, PNG, 
TIF e diversos outros.

Wilber é o mascote oficial do projeto GIMP. Foi criado em 25 
de Setembro de 1997 por Tuomas Kuosmanen, conhecido 
como "tigert". Ele recebeu ajuda de outros desenvolvedores 
do GIMP, que podem ser vistos no código fonte do GIMP 
em /docs/Wilber_Construction_Kit.xcf.gz. O mascote Wilber 
foi desenhado utilizando-se o próprio GIMP e já foi editado 
várias vezes, aparecendo com pincel na boca,em formato de 
balão, com chapéu,etc.
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          APOSTILA DE EDIÇÃO DE IMAGENS COM GIMP



  

 

No Linux:  aplicativos > gráficos > editor 
de imagens GIMP

No Windows: iniciar > programas > GIMP

Abrindo o programa, clique em arquivo 
> nova   ou   arquivo > abrir 

Na próxima caixa de diálogo defina as 
opções de tamanho, resolução, cor 
e preenchimento

Você pode ainda criar imagens a partir 
de uma digitalização ou abrir imagem 
como camada de um documento que 
já esteja editando.

Obs: em ambas as plataformas você 
pode abrir uma imagem no GIMP clicando 
com 
o botão direito em cima da imagem; ao 
abrir uma caixa de diálogo você clica em 
> abrir com > editor de imagens GIMP.

TUTORIAL DE EDIÇÃO DE IMAGENS NO GIMP

Para quem usa Linux fica muito fácil, pois o GIMP já vem no pacote de aplicativos 
gráficos. Mas quem usa Windows também pode usá-lo. Basta baixar o programa para 
plataforma windows pela internet no seguinte endereço: (copie e cole na barra de navegação 
da internet) http://www.baixaki.com.br/download/The-GIMP.htm 

INSTALANDO O GIMP

Depois de aparecer a 
indicação, conforme ao 
lado, clique para baixar:

COMO ABRIR OU CRIAR NOVO DOCUMENTO NO GIMP:

http://www.baixaki.com.br/download/The-GIMP.htm


  

A maior parte das funções de edição de imagens se dá através da caixa de 
ferramentas (que aparece ao abrirmos o programa, normalmente do lado esquerdo da 
tela). É possível redimensioná-la clicando nas laterais ou no ícone do Wilber (mascote) 
no canto esquerdo da caixa de ferramentas, onde também pode-se definir outras 
opções. Abaixo veremos a função de cada elemento da caixa de ferramentas, que 
funcionam associados uns aos outros e a outros recursos (filtros, cores, camadas...)

FERRAMENTAS DE SELEÇÃO

Através das ferramentas de seleção 
definimos e isolamos partes  da 
imagem  para editá-las, transformar, 
mover, multiplicar, aplicar filtros e 
efeitos. São as primeiras na caixa de 
ferramentas: retangular; elíptica; livre; 
contígua, por cor; tesoura; de frente; 
vetores, de cores.

● Modo: substituir, adicionar, subtrair, intersecção;
● Bordas: suavizar, enevoar, arredondar cantos;
● Proporção, tamanho e posição;
● Com ou sem destaque (guias);
● Combinada (aplica a todas as camadas).

SELEÇÃO ELÍPTICA 

Apresenta as mesmas opções 
oferecidas na ferramenta seleção 
retangular.         

SELEÇÃO RETANGULAR                   

SELEÇÃO LIVRE

● Modo: substituir, adicionar, subtrair, 
Intersecção;

● Bordas: suavizar, enevoar.

 Modo: substituir, adicionar, subtrair, Intersecção;
● Bordas: suavizar, enevoar;  
● Áreas transparentes;
● Amostra combinada, considerando todas 
 as camadas;

● Limite de 0 a 255;
● Composto, cores, matiz, saturação, valor

SELEÇÃO CONTÍGUA (varinha mágica) 

CAIXA DE FERRAMENTAS DO GIMP



  

 SELEÇÃO POR COR

Semelhante à Contígua (por proximidade), com 
a diferença que seleciona cores similares 
separadas na imagem.

SELEÇÃO COM TESOURA
 Detecta as bordas, similar a livre.

● Modo: substituir, adicionar, subtrair, 
Intersecção;

● Bordas: suavizar, enevoar; 
● Exibir borda interativa.

SELEÇÃO DE FRENTE
Separa objetos do fundo

● Modo: substituir, adicionar, subtrair, 
Intersecção;

● Bordas: suavizar, enevoar;
● Selecionar região contígua;
● Refinamento na frente ou no fundo;
● Suavização e sensibilidade da cor. 

FERRAMENTA DE VETORES
Cria e edita vetores, curvas de bézier

● Modo de edição: criação, editar, mover;
● Poligonal : restringe edição a polígonos 
(sucessão de segmentos)
● Seleção do vetor;
● Contornar vetor.

 SELEÇÃO DE CORES (conta-gotas)
Detecta cores da imagem para pintar a partir delas.

● Seletor de cores – amostra da média ou combinada;
● Modo de seleção: visualizar, cor de frente ou de fundo, 
adicionar à paleta;
● Usar janela de informação



  

VISUALIZAR ZOOM

●Redimensionar automática
●Aproximar
●Afastar

  MEDIR

● Abre janela de informação 
de tamanho/ângulo

   MOVER

● Camada, seleção ou vetor;
● Selecionar/mover camada; 

  ROTACIONAR

● Camada, seleção, vetor;
● Direção
● Interpolação;
● Cortar;
● Opacidade

ALINHAR

● Alinhar relativo; 
● Distribuir.

  CORTAR
  Guilhotina que remove

● Somente camada selecionada;
● Permitir crescimento;
● Expandir pelo centro;
● Proporção; posição; 
● Tamanho;
● Destaque. 

  REDIMENSIONAR

As mesmas opções da 
ferramenta rotacionar 
(ao lado) 

INCLINAR

● Camada, seleção, vetor;
● Direção
● Interpolação;
● Cortar;
● Opacidade

   PERSPECTIVA

● Camada, seleção, vetor;
● Horizontal ou vertical;
● Direção;
● Interpolação;
● Cortar;
● Opacidade

ESPELHAR

● Camada,;
● Seleção;
● vetor;
● Horizontal
● Vertical



  

TEXTO

● Tipo de fonte;
● Hinting ( contorno )
● Dicas automáticas de cada fonte;
● Suavizar
● Cor;
● Justificar;
● Recuo
● Espaçamento vertical e horizontal
●Texto ao longo do vetor (caminho)

PREENCHIMENTO COR/TEXTURA 
(balde de tinta)

●Modo
●Opacidade;
●Tipo de preenchimento;
●Área afetada;
●Cores similares;
●Limite;
●Tipo de preenchimento (composto, 
por cor, matiz, saturação, valor)

PREENCHIMENTO MISTURA – 
degradê

●Modo;
●Opacidade;
●Inverter degradê;deslocamento;
●Forma;
●Repetir
●Reticulado
●Amostragem adaptativa

DESENHO LÁPIS PINCEL AERÓGRAFOBORRACHA

OBS: Todas tem as mesmas opções de edição: Modo; Opacidade; Tipo de pincel; 
Escala; Dinâmica do pincel. A cor é definida com a ferramenta de edição de cores.



  

TINTA - Pintura 
estilo caligráfico

● Modo; opacidade;
● Tamanho; ângulo;
● Inclinação;
● velocidade;
● Tipo: círculo, 
quadrado, losango

CLONAGEM 

(aciona c/ ctrl, copia c/ pincel)
● Modo; opacidade, 
● Tipo de pincel; escala;
● Dinâmica do pincel;
● Origem
● Textura

   RESTAURAÇÃO

● Modo; opacidade, 
● Tipo de pincel; 
● Escala;
● Dinâmica do pincel;
● Alinhamento.

CLONAGEM PERSPECTIVA
 

(aciona c/ ctrl, copia c/ pincel)
● Modificar perspectiva;
● Modo; opacidade, 
● Tipo de pincel; escala;
● Dinâmica do pincel;
● Origem

DESFOCAR

● Opacidade
● Tipo de pincel
● Escala
● Dinâmica do pincel
● Tipo de convolução 
(integração, reverberação) 

BORRAR

● Opacidade
● Tipo de pincel
● Escala;
● Dinâmica do pincel;
● Taxa

CLAREAR / ESCURECER

● Opacidade
● Tipo de pincel
● Escala;
● Dinâmica do pincel;
● Tipo (sub/super-exposição)

SELEÇÃO
DE CORES

Clicar para 
Abrir diálogo

● Tipos:
Paleta do gimp (rolagem lateral); disco de 
cores; CMYK (para impressão); do pincel, 
tonalidades.
● Valores, código html, histórico de cores.
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 FILTROS

O GIMP possui alguns filtros de efeitos que permitem combinações muito 
interessantes na edição de imagens como, por exemplo: desfocar ou realçar, iluminar 
e criar sombras distorcer, mapear, renderização, entre outros que proporcionam uma 
série de modificações diferenciadas nas imagens originais. A seguir, confira descrição 
dos principais filtros disponíveis no GIMP e lembre-se que é preciso selecionar o foco 
das modificações ou ativar a camada da imagem a ser alterada. Se você pretende 
fazer testes, uma dica é duplicar a camada com a imagem original para não perdê-la. 
Isso se faz assim: se a janela camadas não estiver aparecendo, clique em > janelas > 
diálogo de encaixe > camadas ou  em diálogos de encaixe recente > canais, 
camadas, vetores e desfazer (todas na mesma janela, o que facilita a manipulação 
das ações). Observe que além da opção janela camada, existem várias outras.

Com a janela das camadas aberta, clique em cima da camada da imagem com o 
botão direito do mouse e opte por duplicar camada. Nesta lista aparecem várias 
opções de edição das camadas, mas isso pode ser feito também através da barra 
de tarefas / opções > camadas (parte de cima da tela).

 
  
● Realçar (aguçar, desentrelaçar, filtro NL, máscara de desaguçar, redução de olhos 
vermelhos, suavização, supressão de manchas e listras)

● Desfocagem ( borrão de movimento, 
desfocagem gaussiana, desfocar, des-
focagem encaixável, desfocagem gaus-
siana seletiva e  pixelar).

Ao lado temos um exemplo de 
desfocagem > Borrão de movimento > 
radial >  com ângulo 10.

● Distorções (apagar linhas, converter em 
coordenadas polares,  deformação interativa, 
distorção de lente, suavizar, dobra da página, 
dobrar em curva, empurrar, esculpir, mosaico, 
ondas e ondulações, persianas, propagar 
valores, redemoinhos e marteladas, retícula, 
vento, vídeo.

Exemplo de filtros >  distorções > mosaico



  

• Artístico: (aspecto de tecido, brilho suave, cubismo, fotocópia, GIMPimpressionista, 
ilustração, pintura à óleo, visão de predador, textura de tela, trançar, Van Gogh). 

● Decoração (adicionar borda ou chanfro, arredondar cantos, borrar borda, foto 
antiga, mancha de café, slide)

• Web (fatiar, mapa de imagens)
Fornece um efeito para ser utilizado em imagens para Web.

• Animação (globo giratório, ondas, ondulando, transição, otimizar ou dez-otimizar, 
reproduzir/pré-visualização)

• Mapear: (deformar, deslocar, ilusão, 
mapa de relevo, mosaico de papel ou 
pequeno, tornar encaixável, traçar com 
fractal) .

Fornece um conjunto de filtros que 
deformam ou deslocam imagens de 
acordo com as camadas;

Veja um exemplo de mapear > traçar 
com fractal.

● Ruído (aremesso, escolha, espalhar, 
mancha, ruídos HSV e RGB)

● Detectar borda (borda, diferença 
gaussiana, alta resolução, neon, 
sobel).

● Genérico (dilatar, erodir, matiz de 
convulsão)

● Combinar (Mapa 
de profundidade, 
tira de filme) 

Exemplo: filtros > 
combinar > Tira de 
filme

● Sombra e Luz (cintilância, clarão de 
lente e clarão degradê, efeitos de 
iluminação, supernova, efeito 3D, 
perspectiva, sombra projetada, aplicar 
lente e pastilhas de vidro)

Veja ao lado exemplo de filtro > sombra e 
luz > supernova

• Renderizar: (nuvens, natureza, padrão, 
circuito, design de esfera, espirogimp, 
explorador de fractais, explosão de linhas, 
formas geométricas, lava).

Ao lado temos um exemplo de explosão de 
linhas > com opção de 150 linhas.



  

CORES

Equilíbrio de cores 

Original                                      > luminosidade 30                        > matiz de 115

Colorizar

Original                                      > matiz 100 e saturação 50        > matiz de 200 saturação 50  

Brilho / Contraste

Original                                     > brilho 75                            > contraste 127  

Matiz-saturação 

> Original                                 >  magenta/verde (+75)        > Amarelo/azul (-100)



  

Limite – bom  recurso 
para criar máscaras 
de estencil/grafite

Exemplo: 
do original em tons de 
cinza para limite de 
125

Níveis e curvas  - clareia/escurece

> Original                              > Níveis automático                 > curvas  mão livre            

Posterizar (reduzir o 
número de cores e tons) 

No caso ao lado, foram  
reduzidos do original  os 
tons de cinza em  
posterização de nível 6

Além das opções apresentadas nos exemplos temos ainda:

Dessaturar : transformar imagens coloridas em tons de cinza;

Inverter: inverte as cores das imagens tendo como base o disco de cores  
complementares. Por exemplo: preto/branco; vermelho/verde, laranja/violeta...)

Automáticos: equalização, equilíbrio de cores, esticar contraste, realçar a cor...)



  

Coisas importante de lembrar

SELEÇÃO

As imagens a serem transformadas, sejam parcial ou integralmente devem sempre estar 
selecionadas. Se precisar interferir em apenas partes da imagem, use as ferramentas 
de seleção apresentadas na primeira parte da apostila. Se for a imagem toda, selecione 
a camada ou através dos comandos na barra de opções/tarefas:  seleção > tudo. 
Desfazer as seleções e também inverter, editar, enevoar, encolher, aumentar, criar 
borda, distorcer e transformar em vetor.

IMAGEM 

Uma coisa importante é trabalhar com as imagens em tamanho pequeno pra agilizar os 
comandos, ainda mais se a finalidade delas é a circulação na internet. Lembre sempre 
de redimensionar as imagens de acordo com o tipo de trabalho que pretende 
desenvolver. Por exemplo, um cabeçalho de blog ou site tem em média 770 X 220 pixels 
( ou 20 X 15 cm). A resolução das imagens para internet  é de 72 pixels/in. Um layout 
pra fundo de página deve ter a largura aproximada de 770 mas a altura aumenta 
consideravelmente. Para a impressão, a resolução deve ser bem maior (acima de 300 
normalmente) para melhor qualidade da impressão. 

Além da importante função de redimensionar, através da janela imagem é possível: 
Duplicar a imagem, definir o modo de cor (o GIMP ainda não possui a configuração 
CMYK para impressão, as opções são RGB ou tons de cinza), pode-se transformar 
(espelhar, girar), alterar tamanho da tela de pintura, cortar para a seleção, combinar as 
camadas, achatar imagem e inserir  linhas guias.

CAMADA

Nesta janela é possível definir a transparência da camada, questão muito importante 
quando se trabalha com sobreposição de camadas. È possível acionar também com 
clique duplo na janela camadas, assim abrirá uma caixa de diálogo com opções de 
transformação das camadas.  Ao criar uma nova camada, haverá também a opção de 
definí-la transparente ou não. Se ela já estiver ativa pode clicar em camada > 
transparência > canal para alfa, cor para alfa ou alfa para seleção. Para salvar com 
transparência é preciso salvar em formato png. 
Na janela das camadas aparece do lado esquerdo um olho; ele serve para deixar a 
camada visível ou invisível, facilitando a manipulação individual das mesmas. Ao lado do 
olho aparece um quadrado em branco que ao clicarmos mostra elos de corrente; esta 
opção serve para aplicar uma mesma ação a diversas camadas. Por exemplo, se você 
precisa deslocar partes de imagens de várias camadas, todas as que tiverem com elo 
ativo serão movidas ao mesmo tempo, economizando tempo e trabalho. 
È possível ainda: criar nova, duplicar ou copiar, remover, definir a posição  da camada 
(acima ou abaixo), transformar, redimensionar ou cortar a camada.

Créditos:  este material foi elaborado por Vania  Pierozan em fevereiro de 2010; sua 
reprodução é autorizada (preferencialmente citando-se a fonte).

Referẽncias: http://www.fotografarvenderviajar.com/gimp/tutorial-gimp-parte-i 
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