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COMO CRIAR UM GIF ANIMADO EM POUCOS MINUTOS 
 
 
Como criar um gif animado em poucos minutos? Utilizando a ferramenta gratuita de criação de 
gifs do Picasion. 
 
Gifs animados são arquivos formados por duas ou mais imagens diferentes que se intercalam, 
simulando um filme ou de maneira aleatória. 
 
O Mundo Escrito entende que as imagens se associam bem com textos, podendo dar mais ênfase, 
ilustrando, despertando a imaginação, ornamentando, gracejando e assim por diante. 
 
Grande parte das pessoas que escreve, hoje, utiliza blogs e outros ambientes da web para publicar; e 
o gif pode ser um bom recurso para incrementar os textos, quando utilizado com bom senso. 
 
Há gifs bem criativos. Tecnicamente, um bom gif é aquele que transmite uma boa mensagem em 
poucas telas, despertando a admiração do leitor e deixando o arquivo mais leve. 
 
Fique tranquilo! Após a leitura deste artigo – e/ou assistindo ao vídeo abaixo – você vai pegar essas 
manhas, rapidinho. Você saberá, de fato, como criar um gif animado em poucos minutos. 
 

Link do Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=nJ6BxgCyHP0 

 
 
Para começar a criar seu gif animado acesse http://picasion.com/ 
 
 
Configuração do idioma 
 
Pode acontecer de a página ser aberta em inglês. A seta alaranjada aponta onde podemos clicar 
escolher o idioma. 
 
  

 
 
 

Cada gif pode conter de duas a dez imagens. Por padrão, o Picasion sugere um gif com três 
imagens. Vamos acatar esta sugestão. Entretanto, se você precisar inserir mais de três imagens, 
simplesmente clique onde em “Adicionar mais”. 
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Escolha das imagens para criar um gif animado 
 
A imagens podem ser escolhidas de várias fontes: do próprio HD, importadas do Flickr, do Picasa, 
de outras urls e até da sua webcam. Essas opções estão todas no nível da seta, abaixo. 
 

 
 
Neste tutorial, vamos escolher as imagens a partir do HD. Para isso, basta clicar no botão 
“Selecionar arquivo” e escolher o arquivo desejado. 
 

 
 
Para escolher as outras duas imagens, clique no próximo botão “Selecionar arquivo” e repita o 
mesmo procedimento. 
 

Configurações do gif animado 
 

Após a escolha das imagens, precisamos configurar o tamanho que deverá ficar o nosso gif e a 
velocidade que o gif deverá ter. 
 
Tamanho: por padrão, o tamanho do arquivo vem com a largura de 300 pixels. Mas você pode 
escolher um dos outros tamanhos (maior ou menor) ou configurar um de acordo com a sua 
necessidade.  
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Velocidade: também por padrão, a velocidade “Normal” é pré-configurada. Há uma caixinha 
piscante, do lado direito da seleção da velocidade, que exibirá o ritmo da transição da imagem, após 
a sua criação. 
 
Para finalizar, basta clicar no botão “Criar animação”. 
 

 
 
Clicando nesse botão, em um instante o seu gif animado será criado. 
 
Você poderá salvá-lo no seu HD ou utilizá-lo de uma das formas sugeridas pelo Picasion: em sites, 
blogs e fóruns de discussão. 
 
Se você desejar, também pode salvar este tutorial em seu HD, em formato PDF! Clique no botão 
abaixo para baixá-lo: 
 
Somos gratos por você ter lido nosso artigo até o final. Se você deseja receber mais dicas como 
essa, gratuitamente, basta cadastrar o seu e-mail em nossa lista. Dessa forma, você será avisado 
sempre que um novo artigo for publicado aqui em nosso Blog. Fazemos isso pelo menos uma vez 
por mês. Cadastrar e-mail. 


