
Download do Gimp: 

https://www.gimp.org/downloads/ 

Instalar o Gimp no Windows, Mac, Linux 

Como Formatar o DPI de uma imagem no Gimp: 

Uma das tarefas essenciais para quem mexe em editores, como o  Gimp, é alterar tamanho e resolução de 

uma imagem. Neste tutorial, ensinamos não só a realizar o procedimento, mas também explicamos a 

finalidade de cada campo da janela “Redimensionar Imagem”. Veja as dicas e coloque sua foto com a 

qualidade que você quiser. 

Passo 1. Ao abrir o editor, dê um Ctrl+O para localizar a imagem. Selecione-a e clique em “Abrir”; 

Passo 2. Abra o menu “Imagem” e escolha “Redimensionar Imagem”; 

 

Passo 3. Na janela que será aberta, defina as dimensões de largura e altura nos campos correspondentes. 

Lembre-se de dar um clique no ícone de corrente, localizado ao lado dos campos, para manter a proporção 

(caso contrário, a imagem será deformada). À direita da corrente encontram-se as opções de unidades de 

medida. O padrão é o pixel, mas você pode alterar para qualquer outro (milímetro, centímetro, polegada etc). 

https://www.gimp.org/downloads/
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/gimp.html


 

 

Passo 4. Nos campos resolução, você poderá definir a qualidade de impressão da sua foto. A configuração 

mais comum é 300 dpi (pontos por polegada), que é a selecionada no exemplo abaixo. Mas, assim como nas 

dimensões, é possível alterar a unidade de medida e escolher pontos por centímetro, por milímetro etc. 



 

 

Passo 5. O último campo dessa janela é o “Interpolação”, que diz respeito ao método de adição ou redução 

de pixels quando você altera a resolução. Há quatro formas de o Gimp fazer esta alteração: selecionando 

“Nenhum”, os pixels são apenas ampliados ou retirados, como quando você dá um zoom na imagem – o 

processo é o mais rápido, porém com menor qualidade; em “Bi-linear”, são adicionados pixels a cada duas 

linhas, fazendo com que este método seja bom e relativamente rápido; a interpolação “Cúbica” é o que 

proporciona a melhor qualidade, mas em contrapartida é mais lento; disponível a partir do Gimp 2.4, o “Sinc 

(Lanczos 3)” dá menos desfocagem nas imagens que sofrem grandes redimensionamentos. 



 

 

Passo 6. Ao terminar de configurar a janela, clique em “Redimensionar” e salve seu projeto. 

Como Salvar a imagem em JPG, PNG, TIFF 

Passo 1. Vá no menu Arquivo e clique em Exportar como. 

 

 



Passo 2. Escolha o formato do arquivo da imagem, após isso escolha o local e o nome do arquivo, 

lembrando de informar a extensão escolhida do arquivo a ser salvo. Ex: figura.png. 

 

Passo 3. Clique em Exportar e pronto. 

 

Obs: para verificar se imagem está com o DPI correto, basta clicar no arquivo da imagem com o botão 

direito do mouse, e ir em Propriedade e Detalhes 



The following steps will guide you on how to increase the DPI of an image using the GIMP 
image editor: 
 
1 – Download in your computer the software GIMP from this page  
(Windows: http://www.baixaki.com.br/site/dwnld2602.htm). 
 
2 – Run the installer and complete the installation.  
 

 
 

3 – After completing the installation, execute the program and open the image you want to 
increase the resolution, click on the "Open" menu item; 
 

  

http://www.baixaki.com.br/site/dwnld2602.htm


 

 
 

 
3 – Increase the resolution of the image by clicking on the "Scale Image ..." menu item into the 

"Image", then change the resolution to 300 and click on the "Scale" button; 
 

 
 



 
 

 
4 – Finally, you should export the updated image by clicking on "Export" menu item into the 
"File"; 
 

 
 

5 – In the “Export Image” popup select the format you want to save the image, it could be 
"JPG". Then click on "Export". 
 



 
 

 
Repeat these steps for each image you are just to upload within SGP, now the updated images 
are in accordance with the standards of the journal, and the system will accept the upload. 
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