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4.5. Cortar uma imagem

Figura 3.27. Imagem de exemplo para o corte

Imagem fonte

Imagem após o corte

Há muitas razões para cortar uma imagem, por exemplo, montar uma imagem para preencher uma moldura, a remoção de uma parte de

fundo para enfatizar o assunto, etc; Existem dois métodos para ativar a ferramenta de corte. Clique no botão na caixa de ferramentas,
ou use Ferramentas  → Ferramentas de transformação  → Cortar na janela da imagem. Isso muda o cursor e permite que você clique e
arraste uma forma retangular. O botão na caixa de ferramentas é a maneira mais fácil para chegar a qualquer das ferramentas.

Figura 3.28. Selecionar uma região para corte

Clique em um canto da área de corte desejada e arraste o mouse para criar o retângulo de corte. Você não tem que ser exato como você
pode mudar a forma exata do retângulo mais tarde.

Figura 3.29. Caixa de diálogo para o corte
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Depois de completar o movimento de clicar e arrastar, um retângulo com regiões especiais é mostrado na tela. Conforme o cursor é movido
sobre as diferentes áreas da região de corte selecionada, o cursor muda. Você pode, então, arrastar cantos do retângulo ou bordas para
alterar as dimensões da área selecionada. Como mostrado na figura acima, visto que a área de corte é redimensionada, as dimensões e
proporções são mostradas na barra de estado. Veja Seção 4.4, “Cortar” para mais informações sobre corte no GIMP. Se você quiser cortar a
imagem em uma proporção específica, como um quadrado, verifique se as opções de ferramentas estão visíveis ( Janelas  → Diálogos de
encaixe  → Opções de ferramentas). Nas opções de ferramentas encaixáveis, verifique a marca ao lado Corrigido  e verifique se a caixa de
menu suspenso ao lado dele está definida para Proporção . Agora você pode digitar a proporção desejada na caixa de texto abaixo, como
“1:1”. Você também tem controles para mudar o aspecto de paisagem para retrato. Depois de definir a proporção, arraste um dos cantos do
retângulo de corte para atualizá-lo. O retângulo é modificado para a proporção escolhida, e quando você arrastá-lo deve manter essa
proporção.
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Crie um relato de erro no Bugzilla
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