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Dual head: 2 monitores no seu desktop

Augusto Campos
Usar um monitor adicional pode ser uma forma barata de aumentar 
sua produtividade e seu bem-estar no trabalho.
por Augusto Campos

Um dos investimentos que mais gerou aumento 
da minha produtividade foi a aquisição de 
um monitor externo para uso com o note-

book quando estou no escritório. Ter um desktop dual 
head, composto por dois monitores (o do notebook e 
o externo) simultâneos, vale a pena não apenas pelo 
conforto extra do monitor maior e livremente posicio-
nado, mas também pela independência entre eles: 
posso ter meu material de referência aberto no monitor 
do laptop, por exemplo, enquanto o editor de texto 
fica aberto no monitor externo. E como é um único 

desktop, o ponteiro do mouse salta com naturalidade 
entre os monitores, sem qualquer mistério.

Com a popularização crescente dos notebooks 
e dos monitores LCD, é cada vez mais freqüente 
a existência de um monitor sobrando em alguma 
prateleira. Se você tem um, que tal experimentar ati-
vá-lo como monitor secundário em seu notebook?

Esta configuração já foi bastante complicada, 
com modificações arcanas no xorg.conf, que preci-
savam ser mantidas ou atualizadas a cada upgrade 
do sistema operacional, e às vezes completamente 
refeitas, após exaustiva pesquisa, a uma eventual 
troca de monitor. Mas a infra-estrutura de suporte 
ao ambiente gráfico é uma das áreas do desktop que 
mais tem se desenvolvido recentemente, e agora em 
muitos casos a configuração do monitor externo é 
bastante simples, contando até mesmo com ferra-
mentas visuais para facilitá-la.

Se você nunca fez esse tipo de configuração, e sua 
distribuição não inclui esse tipo de ferramenta visual, 

é provável que você consiga avançar usando o utili-
tário xrandr, que faz parte do sistema gráfico X.org. 
Mas certifique-se de que sua distribuição é recente!

Claro que não posso lhe oferecer um tutorial 
completo no espaço desta coluna, mas um exemplo 
pode lhe dar idéia da complexidade envolvida. O 
comando abaixo é tudo o que eu preciso para ativar 
o meu monitor externo (VGA), quando coloco o no-
tebook (cuja tela é identificada como LVDS) à direita 
dele, cada um com sua resolução máxima:

xrandr --output VGA --auto --output LVDS --auto 
➥--right-of VGA

Se você já fez esse tipo de configuração usando 
outras ferramentas no passado, talvez esteja sentin-
do falta de parâmetros esotéricos, como freqüências 
horizontais, nomes de drivers, identificação de por-
tas etc. Mas é isso mesmo; com o xrandr, a opção 
--auto faz o que o nome indica.

Mas nem tudo é perfeito: dependendo da resolu-
ção dos monitores, ou de alterações que já tenham 
sido feitas antes, pode ser necessário alterar o xorg.
conf, em especial o parâmetro Virtual. Se precisar 
de apoio, recomendo consultar o wiki [1].

Mas lembre-se de desligar quando não estiver 
usando o monitor extra: a conta de energia e a eco-
logia agradecem! ■
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[1]  Wiki do X RandR: http://www.
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