
TUTORIAL 4 Pje 

PDFSam (Split) 



 O PDFSam é um utilitário gratuito; 

 Possibilita dividir um arquivo existente PDF 
por: tamanho, páginas pares ou ímpares, 
juntar outros documentos pdf, girar as 
páginas, etc. 

 Também é necessário ter o Java instalado no 
computador. 

 

 



 Em qualquer navegador Web, acesse 
www.pdfsam.org/downloads e selecione 
DOWNLOAD 
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 Clique no botão verde Download Now e 
aguarde o executável de instalação ser 
baixado para sua máquina. 

 

 



 Após o término do download, execute o 
arquivo pdfsam-v2_2_4.msi para iniciar a 
instalação. 

 Será apresentada a tela abaixo, clique em 
executar. 



 Logo após, clique em Next. 



 Logo após, clique para aceitar os termos da 
licença de uso da aplicação e depois no botão 
Next. 



 Em seguida, é apresentada uma verificação 
dos pré-requisitos para o funcionamento do 
aplicação, neste caso o Java, clique em Next 
para prosseguir. 



 Clique em Next para prosseguir. 



 Selecione o idioma Brazilian Portuguese e 
clique para instalar, logo após a instalação 
será finalizada, clique em Finish. 



 Para iniciar o programa, acesse o menu 
conforme a imagem. 



 Em seguida o programa será executado e a 
tela principal do sistema será exibida. 



 No menu do lado esquerdo, clique em configurações, iremos 
alterar o caminho do diretório padrão de armazenamento. 

 Em “Diretório padrão” clique em Navegar e selecione a pasta 
onde deseja armazenar os arquivos processados. 

 

 

 



 Para DIVIDIR o arquivo PDF que tem mais de 1 Megabyte a ser 
anexado ao PJe, clique em “Dividir” no menu à esquerda. 

 Clique no botão  

 

 



 Selecione o documento desejado e clique em Abrir  

 



 Selecione a opção “Dividir neste Tamanho” e digite até “3 MB” 
na caixa de seleção conforme figura abaixo que é o tamanho 
máximo de um arquivo a ser anexado ao Pje. 



 Selecione as opções “Mesmo que Original” na “Pasta Destino” para que o 
programa gere o arquivo dividido no mesmo local em que se encontra o 
arquivo que está dividindo;  

 Em “Opções de Saída” apague o prefixo “pdfsam_” para que ele gere o 
arquivo com o número de página inicial em que se encontra o “pedaço” do 
arquivo pdf e seu nome que iremos exemplificar na sequencia. E clique em 
executar. 



 Aguarde a barra de progresso completar 100% para concluir o processo e 
pode fechar o programa. 



 Abra o “Meu Computador” ou o “Windows Explorer” e navegue até onde 
estava localizado o arquivo que selecionou para ser dividido. 

 Lá irá encontrar o arquivo original e os arquivos que foram divididos. No 
exemplo abaixo, observará que o arquivo dividido contém um número antes 
informando em que página inicia este arquivo. 


