
Preparar a imagem para colocar na Internet 

Para esta parte, irá precisar de um programa de edição de imagem. Se não tiver um 

software de edição profissional, existem alternativas gratuitas. Recomendamos que 

descarregue o software GIMP. Vá ao website do GIMP e instale o software.

Para utilizar as imagens na Internet, não precisamos dos documentos na resolução 

máxima. Reduzir o tamanho dos ficheiros ajuda as páginas web a carregar mais rápido. 

No entanto, não queremos reduzir muito a qualidade.

Para começar a preparar o ficheiro para publicar na Internet, abra o GIMP.

Na barra superior, clique em Ficheiro - Nova e escolha a resolução 1920-1080. Vá às 

opções avançadas e coloque 72 nos campos de resolução X e resolução Y. Clique em Ok.

Esta é uma boa resolução para vários dispositivos.

Abra a pasta onde colocou os seus ficheiros. Arreste o ficheiro para o GIMP. Quando for 

solicitado, clique em Converter.

Vai reparar que a sua imagem é maior que o ficheiro que criou no GIMP. Deve agora 

redimensionar a imagem para a resolução que pretender.

Marque a Camada na qual quer que a sua imagem fique. Na barra superior, clique em 

Camada - Escalar Camada, o que irá abrir uma pequena janela. No campo Largura, 

coloque 1920 e clique em Escala.

Agora que redimensionou a imagem para a resolução pretendida, está pronta a ser 

exportada.

Na barra, clique em Ficheiro - Exportar como. Dê ao seu ficheiro um nome para o 

identificar.



Utilize a coluna Locais à esquerda para navegar mais rapidamente para a pasta onde 

quer gravar a sua imagem.

No canto inferior esquerdo, clique em Selecionar tipo de ficheiro (Por extensão) e 

assegure-se que escolhe Imagem JPEG. Clique então em Exportar no canto inferior 

direito.

Irá aparecer uma janela. No campo Qualidade, mude o valor para 85 e clique em 

Exportar.

Parabéns, a sua imagem está pronta a ser publicada.


