
A imagem digital 
• O que é uma imagem digital? 

o É uma representação bidimensional de uma imagem usando 

sistema binário (bits). 

 

 

 

• Características das imagens digitais 
o Resolução;  

o Número de cores; 

o Tamanho (em Mbytes). 





A Resolução - é expressa em pixels por polegada (PPI: pixels per inch (para tela 

ou monitor)) ou pontos por polegada (DPI: dots per inch (para impressão)) ; 



Sistemas de cores 
o RGB 

o CMYK 

 

• Uma cor no modelo RGB é formada através da 

indicação da quantidade de vermelho (Red), 

verde (Green) e azul (Blue) que esta contém. 

Modelo de cores usado nos ecrãs 
de computador e televisores 



A imagem digital 
• Uma cor no modelo CMYK é formada através da 

indicação da quantidade de  Ciano (Cyan), 

Magenta (Magenta), Amarelo (Yellow) e Preto (Key 

– Chave que é a base) que esta contém. 

 

Modelo de cores 
usado nas 
impressoras 



A imagem digital 
• Que tipos de imagens digitais existem? 

o Existem dois tipos diferentes de imagens digitais. As imagens 

digitais podem ser do tipo bitmap ou vectorial. 

 

• Imagem bitmap (raster) 
o É uma imagem formada por um conjunto de pontos definidos 

por valores numéricos, no qual cada ponto representa um píxel. 

A desvantagem deste tipo de imagem é que ao aumentarmos 

as dimensões, os pontos irão repartir-se por uma área maior, 

tornando a imagem mais indefinida. As imagens bitmap são 

geralmente imagens fotográficas. 

Imagem 
bitmap Imagem 

ampliada 



A imagem digital 
• As máquinas fotográficas digitais tiram fotografias 

que são do tipo bitmap, mas usam um sistema de 

compressão e geralmente gravam no formato JPG 

que torna as imagens mais pequenas em espaço 

que ocupam no disco.   

 

 

• Os scanners digitalizam documentos em imagens 

digitais do formato bitmap. 



A imagem digital 
• A utilização de imagens de grande resolução num 

documento (word, powerpoint, etc) torna-o muito 

pesado e em computadores mais antigos pode ser 

quase impossível trabalhar com esse documento 

devido à elevada requisição de memória RAM. 

 

• Será necessário colocar as imagens já 

redimensionadas nos documentos de forma a que 

estes não ocupem tanto espaço. 



A imagem digital 
• Exemplo: 

o A imagem seguinte tem resolução 3000x1936   5,8 Megapixéis 

Se encolher num 
documento ela continua 
a ocupar 744 KBytes 

Redimensionando para 
este tamanho ocupa 55,4 
Kbytes (ocupa 13X menos 
espaço) 



Formatos de imagens: 
- .jpg – não aceita transparência, uso de 

muitas cores. 
- .gif – imagens com animação, usa poucas 
cores. 
-.png – aceita transparência 

  

 



A imagem digital 
• Como copiar uma imagem da Internet. 

 

 

 

 

 

 

• Copiando desta forma vou obter a imagem com 

este tamanho 

 



A imagem digital 
• Caso se pretenda colocar a imagem num 

tamanho maior e esticarmos irá acontecer isto: 



A imagem digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efectuando o download da imagem com o tamanho 
real, obtemos uma imagem maior, que não será 
necessário ampliar, não perdendo qualidade. 



A imagem digital 
• Recortar uma imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 
o O objectivo é evidenciar apenas o elemento  

Imagem de grande resolução 

Imagem recortada 



Formatos de Videos: 
- MP4,WMV e AVI. 

Formatos de áudio: 
- MP3 (MPEG-2 Audio Layer III) e WAV. 

MP3 (MPEG-2 Audio Layer III) e WAV.  


