Dividir Arquivos PDF
com Software PDFSAM

Antes de dividir um PDF
•

Abra o pdf em um leitor de PDF e clique na opção salva como e
depois clique na opção SIM para substituir o PDF.

1. Dividir arquivos PDF com software pdfsam
Alguns sistemas limitam o tamanho do arquivo a serem anexados, sugerimos o uso do
software PDFsam, para dividir os arquivos maiores. Informações sobre como instalar e onde
encontrá-lo, estão disponíveis no item 6.3 em Anexos.
Ao abrir o PDFSam, observe à esquerda a pasta pdfsam 2.2.1, logo abaixo a pasta Plugins,
selecione “Dividir”. Caso a pasta Plugins não esteja mostrando seusitens, basta clicar no sinal
de “+” à esquerda da mesma.

Clique em “Adicionar” para selecionar o arquivo PDF que será dividido.

Na tela seguinte, selecione o arquivo desejado, clique em “Abrir”.

Pronto seu arquivo foi adicionado. Caso tenha adicionado o arquivo errado, basta
clicar em “Limpar” para excluí-lo.

Em “Opções de divisão”, você poderá escolher como deseja dividir o arquivo PDF.
Por exemplo, selecione a opção “Dividir neste tamanho” e escolha o tamanho de
1MB, se o limite do tamanho do arquivo é de 3 MB. Arquivos com muitas imagens
podem apresentar problemas na hora de dividir, então recomendamos olhar o
arquivo após a divisão.

Essa divisão poder ser também feita, por exemplo: Selecione a opção “Dividir a cada
“n” de paginas”.

No item “Pasta de destino”, temos as seguintes opções:

1- Mesmo que original – irá gravar o arquivo dividido na mesma pasta onde
você selecionou o arquivo original;
2- Selecione um diretório – clique em “Navegar” e selecione onde deseja
gravar o arquivo dividido;
3- Sobrescrever se já existir – Marque essa opção se desejar que, caso
tenha um arquivo com o mesmo nome ele seja substituido;
4- Compactar arquivo(s) de saída – Reduz o tamanho do arquivo de saída;
5- Versão pdf do documento de saída – Escolha a versão do programa que
será utilizado para ler o arquivo, no caso as opções são para o “Acrobat” ou
“Mesmo que documento de entrada”.
No item “Opções de saída”, podemos colocar o nome do prefixo para os arquivos,
o padrão do programa é “pdfsam”, mas pode-se alterar para o que achar melhor.
O sistema também coloca o número da página que inicia o arquivo.
Após escolher todas as opções, clique em “Executa”. Pronto, seu arquivo foi
dividido, basta olhar na pasta que escolheu como destino.

