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4.2. Trocar o tamanho da imagem para a tela

Você tem uma imagem enorme, possivelmente de uma câmera digital, e você quer redimensioná-la para que ela seja exibida bem em uma
página web, num quadro online ou em uma mensagem de e-mail.

Figura 3.17. Imagem de exemplo para redimensionamento

A primeira coisa que você pode notar depois de abrir a imagem, é que o GIMP abre a imagem em um tamanho lógico para visualização. Se
sua imagem for muito grande, como a imagem de amostra, o GIMP define o zoom de modo que ele exibe bem na tela. O nível de zoom é
mostrado na área de estado na parte inferior da janela de imagem. Isso não muda a imagem real.
A outra coisa para olhar na barra de título é o modo. Se o modo é mostrado como RGB na barra de título, você está bem. Se o modo diz
Indexado  ou em Tons de cinza , leia o Seção 4.7, “Trocar o Modo”.

Figura 3.18. GIMP usado para redimensionamento de imagem

Use Imagem → Redimensionar imagem para abrir o diálogo “Redimensionar imagem”. Você pode clicar com o botão da direita para abrir o
menu, ou usar o menu no topo da janela de imagem. Observe que o item de menu “Redimensionar imagem” contém três pontos, que é um
indício de que uma caixa de diálogo será aberta.

Figura 3.19. Dialogo para redimensionamento de imagem em pixels
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A unidade de tamanho para o propósito de exibir uma imagem na tela é o pixel. Você pode ver que a caixa de diálogo tem duas seções: uma
para largura  e altura  e outro para resolução . Resolução se aplica apenas a impressão e não tem nenhum efeito sobre o tamanho da
imagem, quando ele é exibido em um monitor ou um dispositivo móvel. A razão é que diferentes dispositivos têm diferentes tamanhos de
pixels e assim, uma imagem que é exibida em um dispositivo (tal como um smartphone) com um certo tamanho físico, pode ser exibida em
outros dispositivos (tal como um projetor LCD) em um outro tamanho. Para o propósito de exibir uma imagem em uma tela, você pode
ignorar o parâmetro de resolução. Pela mesma razão, não use qualquer unidade de tamanho que não seja o pixel nos campos de altura /
largura.
Se você sabe a largura desejada, digite-a na caixa de diálogo no topo onde diz Largura . Isto é mostrado na figura acima. Se você não tem
tal número em mente, escolha uma largura adequada para o uso desejado. Tamanhos de tela comuns variam entre 320 pixels para telefones
mais simples, 1024 pixels para um netbook, 1440 para um monitor widescreen de PC e 1920 pixels para uma tela de alta-definição (HD).
Com a finalidade de mostrar uma imagem na rede, uma largura de 600 a 800 pixels oferece um bom ajuste.
Quando você altera uma das dimensões da imagem, o GIMP muda a outra dimensão proporcionalmente. Para alterar a outra dimensão, veja
Seção 4.5, “Cortar uma imagem”. Tenha em mente que quando você altera as duas dimensões arbitrariamente, a imagem pode ficar
esticada ou comprimida.
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Crie um relato de erro no Bugzilla
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