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TUTORIAL PICASA 

 

PASSO A PASSO 

1º passo 

 
OBS: Para quem não tem conta Google 

Digite o endereço eletrônico picasaweb.google.com na sua barra de endereços 

(primeira seta) para web sites e pressione o botão Enter. Assim será carregada a 

pagina do Picasa (segunda seta): 

 

2º passo 

Uma vez na pagina principal do Picasa, aperte no botão criar uma conta: 
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3º passo 

Depois de clicar, serão solicitados dados de cadastramento. Para a conta Google 

coloque um e-mail existente e uma senha (seta vermelha). Para começar um álbum no 

Picasa Escreva nome, sobrenome, local, concorde com os termos  e aperte no botão 

“Aceito. Criar minha conta” (seta verde).  
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4º passo 

Para ter acesso aos álbuns on-line do Picasa é preciso ter um perfil do Google. Para 

seguir em frente basta clicar em “sim, criar meu perfil do Google”. 

 

 
 

5º passo 

Depois de criado o perfil você será direcionado a pagina inicial do Picasa, onde irá 

oferecer o download do software para computador (seta vermelha) e algumas fotos em 

destaque. Para começar a postar fotos, clique no botão “Fazer Upload” (seta verde): 
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6º passo 

 Depois que clicar aparecerá um quadrinho (seta vermelha) para digitar o nome do 

Álbum. Na opção abaixo escolha se deseja que se álbum seja visível a todos, visível 

para amigos ou particular (seta verde): 
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7º passo 

Se quer que todos vejam suas fotos, deve escolher a opção “Publico na web” e logo 

em seguida clicar em “continuar”.  
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8º passo 

Aparecerão duas escolhas de upload de fotografias. A primeira pede para que você 

arraste fotos para a área pontilhada (seta vermelha) o segundo sugere escolher as 

fotos do modo normal. Aperte no botão “Selecionar fotos do seu computador” (seta 

verde): 
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9º passo 

Quando clicar no botão aparecerá uma janela com as pastas do seu computador para 

escolher as fotos que irá compor o álbum. Selecione as fotos (seta vermelha) e clique 

em “Abrir” (seta verde): 
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10º passo 

Espere as fotos carregarem (seta vermelha) e preste atenção do espaço que o Picasa 

disponibiliza para upload de fotos gratuitos, ele sempre apresenta o espaço que está 

em uso.  
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11º passo 

 Depois que as fotos estiverem todas carregadas clique no botão “OK”.  
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12º passo 

Pronto. Essa será a aparência do seu álbum com fotografias públicas carregadas, para 

construir novos álbuns siga o mesmo procedimento clicando em “fazer upload” como 

no passo 5:  

 

 
 

13º passo 

Para voltar ao inicio, clique em “Página Inicial” (seta vermelha). Esse será a pagina 

exibida. Você poderá ver todos os álbuns que fizer nessa pagina inicial (seta verde). 
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OBS: (PARTE 2) Para quem tem conta Google 

 

1º passo 

Digite o endereço eletrônico picasaweb.google.com na sua barra de endereços (seta 

vermelha) para web sites e pressione o botão Enter. Assim será carregada a pagina 

do Picasa. Faça o login com o mesmo e-mail e senha usado para acessar o Orkut e o 

Gmail e aperte no botão “Login” (seta verde): 
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2º passo 

Se você costuma colocar fotos nos anunciados do Orkut como “quem sou eu” ou 

pagina de recados de outras pessoas, ou mesmo tem imagens baixadas em alguma 

conta no blogger você já terá álbuns no Picasa que podem ser vistos apenas por você 

e a quem tiver o link. 
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3º passo 

Antes do nome do Album o Picassa apresenta um pequeno símbolo de onde as fotos 

do álbuns estão sendo vistas. A seta vermelha mostra o símbolo de fotos baixada para 

o Orkut. A seta verde mostra as fotos baixadas para o Blogger. Fotos que estiverem 

apenas no picasa são isentas de símbolos.  

 

 
 

Para fazer upload de fotos e novos álbuns, basta seguir a instruções do tutorial Parte1. 


