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Vítor Ângelo Magalhães Marinho 

vamm@fe.up.pt QuickTime™ and a
None decompressor

are needed to see this picture.

Projeto financiado por: 

2013.05.31 

CamStudio 
Tutorial para o software de screencast – gravação da saída do vídeo 
gerado por computador em atividade – CamStudio (versão 2.6) no 

Windows. 

Clicar neste botão para 

efetuar o download do 

software CamStudio 

Clicar neste botão para 

efetuar o download do 

software CamStudio 

Recomenda-se igualmente que 

se faça o download do Codec 

lossless do CamStudio 

Recomenda-se igualmente que 

se faça o download do Codec 

lossless do CamStudio 

Após concluir o download, o próximo passo será instalar a aplicação e de seguida o Codec (clicando 

nos respetivos ficheiros). 
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Clicar neste botão para 

iniciar a gravação 

Clicar neste botão para 

iniciar a gravação 

Clicar neste botão para 

colocar em pausa a gravação 

Clicar neste botão para 

colocar em pausa a gravação 

Clicar neste botão para parar 

totalmente a gravação 

Clicar neste botão para parar 

totalmente a gravação 

Alternar entre gravação em 

SWF ou AVI 

Alternar entre gravação em 

SWF ou AVI 

O tipo de gravação  

escolhida aparecerá aqui. 

(Neste caso, gravará em 

AVI) 

O tipo de gravação  

escolhida aparecerá aqui. 

(Neste caso, gravará em 

AVI) 

No item “File” do Menu poderá colocar a 

gravar, em pausa ou parar a gravação.  

 

Ou seja, os mesmas funções é o mesmo 

que os icons 

 

No item “File” do Menu poderá colocar a 

gravar, em pausa ou parar a gravação.  

 

Ou seja, os mesmas funções é o mesmo 

que os icons 
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No item “Region” do Menu poderá 

escolher a região que pretende captar. 

 

Tipo: 

- Região (Region) 

- Região Fixa (Fixed Region) 

- Janela (Windows) 

- Ecrã Completo (Full Screen) 

No item “Region” do Menu poderá 

escolher a região que pretende captar. 

 

Tipo: 

- Região (Region) 

- Região Fixa (Fixed Region) 

- Janela (Windows) 

- Ecrã Completo (Full Screen) 

Neste caso a opção 

Selecionada é a “Fixed 

Region” que gravará o 

ecrã numa área fixa a 

definir 

Neste caso a opção 

Selecionada é a “Fixed 

Region” que gravará o 

ecrã numa área fixa a 

definir 

opções para escolher no ecrã o 

espaço que quer captar 

opções para escolher no ecrã o 

espaço que quer captar 

Clicar aqui para configurar as 

opções do cursor (veremos 

mais a frente as suas 

configurações) 

Clicar aqui para configurar as 

opções do cursor (veremos 

mais a frente as suas 

configurações) 

Se ativar esta opção, a região a 

captar irá seguir o cursor ao se 

aproximar dos cantos da região 

definida a captar. 

 

(apenas funciona quando não 

escolhe a área total do ecrã) 

Se ativar esta opção, a região a 

captar irá seguir o cursor ao se 

aproximar dos cantos da região 

definida a captar. 

 

(apenas funciona quando não 

escolhe a área total do ecrã) 

Clicar aqui para configurar as 

opções do vídeo (veremos mais a 

frente as suas configurações) 

Clicar aqui para configurar as 

opções do vídeo (veremos mais a 

frente as suas configurações) 

Clicar aqui para configurar as 

opções do áudio 

Clicar aqui para configurar as 

opções do áudio 

para utilizar o microfone nas 

suas gravação de ecrã e captar 

o aúdio ative esta opção (por 

defeito está em “Do not 

record audio”) 

para utilizar o microfone nas 

suas gravação de ecrã e captar 

o aúdio ative esta opção (por 

defeito está em “Do not 

record audio”) 
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Ao clicar na opção “Vídeo 

Options…” abrirá a 

seguinte janela 

Ao clicar na opção “Vídeo 

Options…” abrirá a 

seguinte janela 

retirar este visto, para poder 

alterar manualmente os 

parâmetros: Key Frames, 

Playback Rate, … 

retirar este visto, para poder 

alterar manualmente os 

parâmetros: Key Frames, 

Playback Rate, … 

Porém recomenda-se utilizar esta 

barra lateral (slide bar) para 

automaticamente alterar os 

parâmetros 

Porém recomenda-se utilizar esta 

barra lateral (slide bar) para 

automaticamente alterar os 

parâmetros 

Colocar a seta nesta posição será o suficiente para 

um playback a 25 frames /segundo 

Colocar a seta nesta posição será o suficiente para 

um playback a 25 frames /segundo 

Parâmetros Parâmetros 
Recomenda utilizar o 

“CamStudio Lossless 

Codec v1.5“(necessário 

instalar à parte) 

Recomenda utilizar o 

“CamStudio Lossless 

Codec v1.5“(necessário 

instalar à parte) 

ative esta opção para destacar o 

cursor (por exemplo com o 

circulo a volta do cursor) 

ative esta opção para destacar o 

cursor (por exemplo com o 

circulo a volta do cursor) 

caixa de seleção para ativar ou 

desativar a gravação do 

ponteiro 

caixa de seleção para ativar ou 

desativar a gravação do 

ponteiro 

Opções para captar os cliques no rato 

/ caneta (adicionar representação / 

retorno visual dos cliques) 

Opções para captar os cliques no rato 

/ caneta (adicionar representação / 

retorno visual dos cliques) 
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poderá activar esta opção para 

minimizar o camStudio 

quando iniciar a gravação 

poderá activar esta opção para 

minimizar o camStudio 

quando iniciar a gravação 

poderá clicar aqui para definir as teclas 

de atalho por exemplo para gravar, 

colocar em pausa, parar a gravação, 

mostrar e mudar a notas. 

poderá clicar aqui para definir as teclas 

de atalho por exemplo para gravar, 

colocar em pausa, parar a gravação, 

mostrar e mudar a notas. 

exemplo de marca de água no 

canto superior direito por 

cima da sua gravação. 

exemplo de marca de água no 

canto superior direito por 

cima da sua gravação. 

exemplo de título no canto superior 

esquerdo por cima da sua gravação. 

exemplo de título no canto superior 

esquerdo por cima da sua gravação. 

Exemplo 
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Nota:  

No final aparece o local onde pretende guardar o vídeo. 

 

Escolher o nome e local onde pretende 

gravar o ficheiro vídeo capturado e clicar 

em “Guardar” 

Escolher o nome e local onde pretende 

gravar o ficheiro vídeo capturado e clicar 

em “Guardar” 


