
Este tutorial tem como objetivo ensinar a redimensionar imagens, existem diversos programas 
para esta tarefa, faremos este procedimento em três: 

Paint – Programa que já vem instalado de padrão no Windows, é simples e fácil de se utilizar. 

Photoshop – Programa da Adobe, é um software pago porém é extremamente completo. 

Gimp – Programa de edição de imagens utilizado no Linux, é gratuito e pode ser baixado e 
instalado no Windows também. 

Utilizando o Paint 

Primeiramente abra a imagem com o Paint e clique em “Redimensionar”. 

 

Na janela que abriu clique em “Pixels”, em seguida basta inserir o tamanho da imagem (pode 
ser horizontal ou vertical, sempre que um dos dois for alterado o outro vai mudar também para 
se adequar à imagem), feito isto clique em “Ok”. 

 

Para salvar a imagem basta clicar no Menu do Paint, passar o mouse sobre a opção “Salvar 
Como” e clicar em “Imagem [Formato]”, para imagens utilizadas na internet recomendamos 
salvar as imagens como jpeg que é o formato que gera a imagem mais compacta e por tanto 
melhor para ser utilizada na web. 



 

Utilizando o Photoshop 

Após abrir a imagem com o Photoshop basta clicar em “Imagem” e em “Tamanho da imagem...”. 

 

Na janela que abriu basta mudar a “Largura” ou a “Altura” da imagem para o valor desejado e 
em seguida clicar em “Ok”. 

 



Para salvar a imagem a imagem basta clicar em “Arquivo” e em seguida clicar em “Salvar para 
Web”. 

 

Na tela que abriu basta escolher o formato da imagem e clicar em “Salvar”. 

 

Utilizando o Gimp 

Para redimensionar imagens utilizando o Gimp basta com a imagem aberta clicar em 
“Imagem” e em seguida clicar em “Redimensionar Imagem...”. 

 



Na tela que abriu basta Inserir o tamanho desejado em “Largura” e “Altura” e clicar em 
“Redimensionar”. 

 

Para salvar a imagem basta clicar em “Arquivo” e em “Exportar Como...”. 

 

Na tela que apareceu basta selecionar o formato da imagem e clicar em “Exportar”. 

 



Links: 

Gimp 

Download:  

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

Tutoriais: 

https://www.gimp.org/tutorials/  

http://www.gimpbrasil.org/p/tutoriais-gimp_6.html 

 

Photoshop 

Comprar:  

http://www.adobe.com/products/photoshop.html  

Tutoriais: 

http://photoshopparainiciantes.com.br/ 

http://www.tutoriaisphotoshop.net/ 
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