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TUTORIAL RSS FEEDS 
 

O que é RSS Feeds, e como acessá-los? 

RSS é um formato de distribuição de conteúdo / informação através de sites e/ou  

programas especializados que captam esses conteúdos e disponibilizam em um único 

lugar, para que o leitor disponha apenas do conteúdo desejado de maneira rápida e 

eficaz. 

O tutorial a seguir mostrará de maneira fácil, clara e objetiva de como acessar as 

notícias através de RSS e Feeds citando os três exemplos mais conhecidos. 

Podemos acessar Feeds através do Blog, disponibilizando conteúdo não só para o 

usuário do blog, mas para toda a comunidade que o acessa, transformando-o  também 

numa fonte de informação; através de um Browser (navegador de internet), no qual o 

procedimento é bem simples, basta clicar no símbolo do RSS  e o canal / site vai para 

a lista de Feeds favoritos; e também através de Programas agregadores, que estão 

disponíveis para download, como é o caso do FEEDREADER que ao ser instalado 

importa da internet  assuntos relacionados ao seu interesse. 
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PASSO A PASSO 

1º passo 

Como adicionar RSS Feeds no blog 

Fazer o login no Blog e clicar no link de “Design” conforme a figura 01. 

Figura 01 
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2º passo 

No ícone Design clicar em “Adicionar um Gadget” conforme figura 02. 

Figura 02 

3º passo 

Em adicionar gadget, abrirá uma lista de gadget chamada de noções básicas, nessa 
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lista clicar no ícone “Feed” localizado no fim da lista, conforme figuras 03 e 04 

respectivamente. 

 

Figura 04 

4º passo 

 Após clicar no ícone Feed, abrirá uma janela “Configurar Feed”, nessa janela tem um 
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espaço para colar a URL do Feed escolhido, conforme figura 05. 

Figura 05 

5º passo 

Para colocar a URL de um Feed na configuração do Blog é necessário copiar uma 

URL do site. Se preferir procure o site num site de busca seus feeds preferidos, 

conforme figuras 06 e 07. 

Figura 06 
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Figura 07 

6º passo 

Ao encontrar o endereço eletrônico do site que contem feeds, selecionar o endereço e 

clica, irá aparecer a URL com o xml para ser copiado e conforme figuras 08 e 09. 

Figura 08 
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7º passo 

Ao copiar o endereço URL do Feed escolhido, colar no espaço de configuração do gadget no 

blog, conforme figura 10. 

Figura 10 

8º passo 

Ao inserir a URL e abrir, deverá ser escolhido a quantidade de atualizações por feed, a 

data das atualizações e fontes e autores do item, conforme figura 11. 
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Figura 11 

9º passo 

Depois de configurar todos os itens, clica em “salvar”, e o “elemento de página será 

adicionado”, conforme figura 12. 

Figura 12 
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10º passo 

Após completado o processo,  o feed aparecerá no local determinado para a gadget, 

conforme figura 13. 

Figura 13 
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Existem também outras formas de acessar RSS Feeds e manter-se atualizados. 

 Através de um Browser (navegador da Internet)  

1º passo 

 Na barra de ferramentas do próprio  navegador existe o símbolo do RSS, se o site 

disponibilizar feeds esse símbolo estará ativado. A figura 14 ilustra um site que não 

possui feeds , na figura 15 o ícone se encontra ativado. 

Figura 14 
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Figura 15 

2º passo 

– Ao clicar no símbolo do RSS do site, irá abrir uma caixa de texto que indicará que o 

site realmente possui feeds, conforme figura 16, ao clicar nessa caixa de texto uma 

nova janela abrirá informando os procedimentos  para assinar o feed do site conforme 

figura 17. 
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Figura 16 

Figura 17 

3º passo 

Ao clicar em “Assinar Feed”, abrirá uma pequena janela solicitando confirmação para 

assinar, conforme figura 18. 

Figura 18 
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4º passo 

Ao confirmar a assinatura, uma mensagem informando o êxito da ação aparecerá na 

janela seguinte conforme figura 19.  

Figura 19 

8º passo 

Ao clicar em “Exibir meus feeds” a barra de favoritos abrirá na aba feeds mostrando que a 

ação teve êxito e que sua lista de feeds já foi iniciada conforme figura 20. 

Figura 20 
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 Através de programas agregadores: 

1 – O primeiro passo é fazer o download de algum programa que  agregue esses 

feeds através de algum site de downloads, conforme figuras 21, 22 e 23. 

Figura 21 

Figura 22 
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Figura 23 

2 – Um dos programas escolhidos pra essa demonstração foi o FEEDREADER, após fazer o 

download do programa, deve-se instalá-lo, clicando sempre em  “avançar” conforme a 

sequencia de figuras 24, 25, 26 Obs: É imprescindível ler o Termo de Contrato. 
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Ainda no procedimento “Instalar”, tem-se a opção “Selecionar idioma”, conforme figura 

 

3º passo 

O próximo passo é selecionar os canais que se quer importar, ou seja, os assuntos 

relacionados ao seu interesse,  conforme figura 32 
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  Figura 32 

4º passo 

Após clicar nos canais a serem importados, os feeds irão aparecer separados por 

assuntos na coluna da esquerda e de forma geral no espaço central, conforme figura 

33. 

Figura 33 
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5º passo 

Após feito todo esse processo, ao clicar  em alguma das notícias destacadas em negrito, uma 

nova coluna a direita ira aparecer com a manchete, palavras-chave e um resumo da notícia.  

Uma pequena caixa de texto contendo as últimas atualizações também aparecem ao longo da 

navegação, conforme figura 34 

Figura 34 


