
PASSOS PARA PUBLICAÇÃO DE APLICATIVO 

 

• Definir textos para NOME DO APP, BREVE DESCRIÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA 

• Criar Prints de telas 

• Criar imagem de ícone da aplicação – resolução de 512px x 512px 

• Criar gráfico de recurso (banner do aplicativo) – resolução de 1024px x 500px 

• Categorizar APP: tipo e categoria 

 

PARA ATUALIZAÇÕES: 

• Acessar o Gradle e trocar o Version Code : Exemplo: 2, 3, 4... 

 

PREPARAR VERSÃO DO APP NO ANDROID STUDIO 

 

1. Na barra de menus, clique em Build > Generate Signed APK. 

2. Selecione o módulo que você quer lançar no menu suspenso e clique em Next. 

3. Se você já tem um repositório de chaves, vá para a etapa 5. Se você quiser criar um 
novo repositório de chaves, clique em Create new. 

4. Na janela New Key Store, forneça as informações a seguir para o repositório de 
chaves e a chave, como mostrado na figura 1. 



 
Figura 1. Criação de um novo repositório de chaves no Android Studio. 

Keystore 

o Key store path: selecione o local onde o repositório de chaves deve ser criado. 

o Password: crie e confirme uma senha segura para o repositório de chaves. 

Key 

o Alias: insira um nome de identificação para a chave. 

o Password: crie e confirme uma senha segura para a chave. Essa senha deve ser 
diferente da senha escolhida para o repositório de chaves 

o Validity (years): defina o período de validade da chave, em anos. A chave precisa 
ser válida por 25 anos ou mais para que seja possível assinar atualizações de 
aplicativos com a mesma chave durante a vida útil do aplicativo. 

o Certificate: insira algumas informações pessoais para o certificado. Essas 
informações não são exibidas no aplicativo, mas são incluídas no certificado como 
parte do APK. 

Após preencher o formulário, clique em OK. 

5. Na janela Generate Signed APK Wizard, selecione um repositório de chaves, uma 
chave privada e insira suas senhas. (Se você criou o repositório de chaves na última 
etapa, esses campos já estarão preenchidos.) Clique em Next. 



 
Figura 2. Seleção de uma chave privada no Android Studio. 

6. Na próxima janela, selecione um destino para os APKs assinados, selecione o tipo de 
compilação, escolha as variações do produto (se for o caso) e clique em Finish. 

 
Figura 3. Geração de APKs assinados para as variações de produto selecionadas. 

Observação: se o projeto usar variações de produto, é possível selecionar mais de 
uma variação de produto mantendo pressionada a tecla Ctrlno Windown/Linux ou a 
tecla Command no Mac OSX. O Android Studio gerará um APK separado para cada 
variação de produto selecionada. 

Após a conclusão do processo, o APK estará assinado na pasta de destinos selecionada 
acima. Você pode distribuir o APK assinado por meio de uma loja de aplicativos como o 
Google Play Store ou usando seu mecanismo preferido. Para saber mais sobre como 
publicar um APK assinado no Google Play Store, consulte Primeiros passos com 
publicações. Para saber mais sobre outras opções de distribuição, leia Opções de 
distribuição alternativas. 

Para que os usuários instalem atualizações do aplicativo, será necessário assinar os APKs 
com o mesmo certificado durante a vida útil do aplicativo. Para saber mais sobre esse e 

https://developer.android.com/distribute/googleplay/start.html?hl=pt-br
https://developer.android.com/distribute/googleplay/start.html?hl=pt-br
https://developer.android.com/distribute/tools/open-distribution.html?hl=pt-br
https://developer.android.com/distribute/tools/open-distribution.html?hl=pt-br


outros benefícios de assinar todos os aplicativos com a mesma chave, 
consulte Considerações sobre assinaturas abaixo. Para obter mais informações sobre a 
proteção da chave privada e do repositório de chaves, consulte Proteção da chave 
privada. 

Configurar o processo de compilação para 

assinatura automática do APK 
No Android Studio, é possível configurar o projeto para assinar automaticamente o APK de 
lançamento durante o processo de compilação criando uma configuração de assinatura e 
atribuindo-a ao tipo de compilação de lançamento. A configuração de assinatura consiste 
em um local do repositório de chaves, uma senha do repositório de chaves, um alias da 
chave e uma senha da chave. Para criar uma configuração de assinatura e atribuí-la ao 
tipo de compilação de lançamento usando o Android Studio, siga estas etapas: 

1. Na janela Project, clique com o botão direito no aplicativo e clique em Open Module 
Settings. 

2. Na janela Project Structure, em Modules no painel esquerdo, clique no módulo que 
quer assinar. 

3. Clique na guia Signing e clique em Add . 

4. Selecione o arquivo do repositório de chaves, insira um nome para essa configuração 
de assinatura (pois é possível criar mais de uma) e insira as informações necessárias. 

 
Figura 4. Janela de criação de uma nova configuração de assinatura. 

5. Clique na guia Build Types. 

https://developer.android.com/studio/publish/app-signing.html?hl=pt-br#considerations
https://developer.android.com/studio/publish/app-signing.html?hl=pt-br#secure-key
https://developer.android.com/studio/publish/app-signing.html?hl=pt-br#secure-key


6. Clique na compilação release. 

7. Em Signing Config, selecione a configuração de assinatura recém-criada. 

 
Figura 5. Seleção de uma configuração de assinatura no Android Studio. 

8. Clique em OK. 

Agora, em todas as compilações do tipo de compilação de lançamento usando o Android 
Studio, o IDE assinará o APK automaticamente usando a configuração de assinatura 
especificada. Os APKs assinados estarão na pasta build/outputs/apk/ dentro do 
diretório de projeto do módulo compilado. 

Ao criar uma configuração de assinatura, as informações de assinatura são criadas em 
texto simples nos arquivos de compilação do Gradle. Se você trabalha em equipe ou 
compartilha publicamente o código, remova as informações dos arquivos de compilação e 
armazene-as separadamente para manter a segurança. Para mais informações sobre 
remoção de informações de assinatura dos arquivos de compilação, veja Remover 
informações de assinatura dos arquivos de compilação. Para saber mais sobre como 
manter as informações de assinatura seguras, leia Proteger a chave privada. 

Assinar cada variação de produto de forma diferente 
Se o aplicativo usar variações de produto e você quiser assinar cada variação de forma 
diferente, será possível criar configurações de assinatura adicionais e atribuí-las a cada 
variação: 

https://developer.android.com/studio/publish/app-signing.html?hl=pt-br#secure-shared-keystore
https://developer.android.com/studio/publish/app-signing.html?hl=pt-br#secure-shared-keystore
https://developer.android.com/studio/publish/app-signing.html?hl=pt-br#secure-key


1. Na janela Project, clique com o botão direito no aplicativo e clique em Open Module 
Settings. 

2. Na janela Project Structure, em Modules no painel esquerdo, clique no módulo que 
quer assinar. 

3. Clique na guia Signing e clique em Add . 

4. Selecione o arquivo do repositório de chaves, insira um nome para essa configuração 
de assinatura (pois é possível criar mais de uma) e insira as informações necessárias. 

 
Figura 6. Janela de criação de uma nova configuração de assinatura. 

5. Repita as etapas 3 e 4 conforme a necessidade até criar todas as configurações de 
assinatura. 

6. Clique na guia Flavors. 

7. Clique na variação que quer configurar e selecione a configuração de assinatura 
adequada no menu suspenso Signing 



Config. 

 

Figura 7. Definição de configurações de assinatura por variação de produto. 

Repita para configurar todas as outras variações de produto. 

8. Clique em OK. 

 

       

 


