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Em tempos de pandemia, uma das grandes dificuldades das igrejas é

encontrar a melhor forma de continuar os cultos e, ao mesmo tempo,

cumprir as determinações municipais e estaduais de isolamento social.

 

Uma das alternativas encontradas para reuniões de pequeno porte são

ferramentas de vídeo conferência como o Hangouts Meet (Google), Zoom

ou o próprio Whatsapp.

 

Entretanto, para a dinâmica de cultos estas plataformas não são muito

satisfatórias. Assim, muitos estão aderindo a transmissões ao vivo por meio

de Lives no Facebook, Instagram e YouTube.A
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Pensando na comodidade de assistir aos cultos na televisão e na facilidade

de acesso para pessoas que não utilizam as demais redes sociais, o

YouTube buscou facilitar a utilização de suas ferramentas para

transmissões ao vivo. 

 

Algumas igrejas, no entanto, têm encontrado algumas barreiras para

transmitir seus cultos. Por exemplo, para realizá-la, através do celular, é

necessário ter 1.000 inscritos no canal. Contudo, o YouTube não traz esta

limitação para transmissões feitas por meio do computador.

 

Com o fim de auxiliar as igrejas, a ANAJURE preparou este tutorial 

 apresentando o meio permitido pelo YouTube - via computador - para

transmissões quando o número de 1.000 inscritos não foi atingido.
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Ele será utilizado como servidor, de

forma que melhores configurações

significarão melhor desempenho.

 

É recomendável que a máquina possua

uma placa de vídeo e processador core

i5.

EQUIPAMENTOS
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Para melhor qualidade, é recomendável  

que o aparelho possa realizar as

gravações em resolução HD ou

superior. 

 

O uso da câmera do celular é possível.

Nesta hipótese, deve se utilizar a

câmera traseira, pois é a que detém

qualidade maior.
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Não é estritamente necessário, mas é

importante que haja alguma forma de

realizar a captação de áudio, por um

gravador ou placa de captura, ou cabo

do microfone ou mesa de som,

conectado ao aparelho de transmissão

(no computador).
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Ele será utilizado para configurar tudo

que irá ao ar na transmissão.

 

O programa apresentado neste tutorial

é o OBS Studio. Ele possui licença

gratuita e certa facilidade de uso. 
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4 Link para Download

https://obsproject.com/pt-br/download


Também é possível fazer a transmissão sem o

programa, usando apenas o computador, desde

que o Youtube reconheça alguma Webcam.
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Independente da quantidade de

inscritos no canal é preciso solicitar a

ativação das transmissões no YouTube.

Essa ativação só precisará ser realizada

na primeira vez. Após isso, funcionará

automaticamente.

 

ATENÇÃO: Essa ativação demora 24h,

então, realize a solicitação com

antecedência.



Clique no ícone:

Em seguida, clique em

"Transmitir ao vivo"

ATIVAÇÃO DO YOUTUBE



Você será redirecionado para uma verificação de

sua conta, para que se verifique  que é você

mesmo que está solicitando.

 

Digite seu telefone e escolha a forma de

verificação que desejar: por chamada telefônica

ou por mensagem.

 

Na página seguinte, digite o código que

recebeu.

ATIVAÇÃO DO YOUTUBE



ATIVAÇÃO DO YOUTUBE

Pronto, agora basta aguardar 24

horas e, depois disso, você estará

habilitado para realizar sua

primeira transmissão.



Para iniciar qualquer transmissão,

seguimos os mesmos passos que

fizemos anteriormente para liberar o

acesso.

 

Clique no ícone:

Em seguida, clique em:

"TRANSMITIR AO VIVO"

TRANSMISSÃO COM WEBCAM



TRANSMISSÃO COM WEBCAM

Essa configuração de

Webcam varia conforme

a marca e modelo. Há

tutoriais disponíveis na

internet sobre isso.

Para utilizar essa opção é

preciso configurar uma

câmera fotográfica (DSLR)

como Webcam ou utilizar

uma Webcam já conectada  

no computador.



TRANSMISSÃO COM WEBCAM

A próxima etapa será

apenas escolher uma

imagem que ficará como

capa do vídeo e, em

seguida, já é possível

iniciar o vídeo clicando

em "TRANSMITIR AO

VIVO".



Este programa nos permitirá criar várias

cenas, personalizar a transmissão, 

 adicionar o celular como câmera,

adicionar imagens, vídeos, além de

várias outras  funcionalidades.

OBS Studio
Link para Download

Transmissão
utilizando o OBS

Studio

https://obsproject.com/pt-br/download


CONFIGURAÇÃO DO OBS

Nas opções de Controle, na

parte inferior direita, temos o

painel de configurações.

 

O primeiro item a definir será a

resolução do vídeo. 1920x1080,

para uma internet melhor, ou

1280x720, caso a internet não

seja tão boa.



CONFIGURAÇÃO DO OBS
Também devemos adicionar as

fontes de áudio.

 

No áudio da Área de Trabalho,

selecione: Alto-falantes.

 

No Dispositivo de Áudio

Mic/Auxiliar, selecione  a sua

fonte de alimentação: Microfone

ou Auxiliar.



CONFIGURAÇÃO DO OBS

No Mixer de Áudio você poderá controlar o volume

ou deixar em "Mudo".

 

Cuidado para que o áudio não permaneça sempre

na zona vermelha, isso pode prejudicar a

qualidade do som, deixando com ruídos. O Ideal é

que permaneça entre a zona amarela e vermelha.



CONFIGURAÇÃO DO OBS
Nas configurações de Vídeo,

podemos ajustar a taxa de bits

do vídeo.

 

Quanto maior a taxa, melhor a

qualidade, entretanto exigirá

mais da internet.

 

Uma boa taxa é  a de 4.000 Kbps.



CONFIGURAÇÃO DO OBS

Temos também as configurações de

TRANSMISSÃO, mas falaremos mais à

frente sobre essa aba.

 

Após concluir todas as configurações,

clique em APLICAR e  feche o painel

de CONFIGURAÇÕES.



CRIANDO NOVAS CENAS

No canto inferior esquerdo, começamos a

adicionar as cenas da nossa transmissão.

Clique no + e nomeie cada uma das cenas

criadas.



CRIANDO NOVAS CENAS
Ao lado da área de Cenas, temos as Fontes

de mídia que podemos utilizar.

 

- Apresentação de Slides: permite

selecionar um conjunto de imagens e

colocar transição automática.

- Captura de Entrada de Áudio: Permite

adicionar uma nova entrada de áudio

específica apenas para a cena criada.



CRIANDO NOVAS CENAS
- Captura de Janela: permite adicionar a tela de algum programa aberto, por exemplo:

Apresentação de PowerPoint; Navegador de internet; 

- Captura de Tela: é semelhante à captura de janela, mas, nesse caso, é exibida a tela do

computador sem restrições, e não somente a de um programa específico aberto.

- Dispositivo de Captura de Vídeo: permite adicionar um dispositivo de Vídeo: Webcam,

câmera ou outra fonte.

- Fonte de Mídia: permite adicionar um vídeo.

- Imagem: permite adicionar uma imagem ou foto.

- Navegador: permite adicionar a imagem de página da internet.

- Texto: permite adicionar textos, como: nome do pastor ou da igreja.



Para utilizar o Celular como câmera,

iremos usar um aplicativo chamado: IP

Webcam, através dele transmitiremos o

vídeo através da WiFi 

Obs.: tanto o celular quanto o

computador devem estar conectados

na mesma rede de internet.

Link para Download

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pas.webcam&hl=pt_BR


Ao abrir o Aplicativo IP Webcam procure o

menu: Vídeo Preference. 

CELULAR COMO CÂMERA

Main Camera - Será a "Primary Camera" por

ela possuir melhor qualidade na imagem.

Vídeo Resoluction  - 1920x 1080 ou 1280x720

Quality - 50%

 

Você pode aumentar ou diminuir a resolução

e a qualidade, a depender da sua internet.

Maior resolução exigirá melhor conexão de

internet.



CELULAR COMO CÂMERA

Retorne ao menu principal e procure a opção:

Start Server para começar a enviar a imagem.



Logo abaixo você encontrará

um endereço http://, neste

nosso exemplo:

http://192.168.9.102:8070

 

Copie esse endereço, pois

vamos precisar dele no OBS

Studio

CELULAR COMO CÂMERA



No OBS Studio, adicione uma

fonte de Navegador e cole na

URL o endereço que você

copiou do celular adicionando

/video no final:

 

http://192.168.9.102:8070/video

CELULAR COMO CÂMERA



IMPORTANTE: Cuidado ao manusear

o celular. Sempre que retornar às

configurações do aplicativo, será

necessário retirar a fonte de

Navegador no OBS Studio e colocá-la

novamente.

CELULAR COMO CÂMERA

Pronto, o celular já está enviando sinal

para o seu computador.

 

No computador, você pode dar Zoom

e mexer em algumas configurações

de imagem abrindo a URL (sem o

/video) no seu navegador de internet

(Chrome, Mozilla, Internet Explorer...)



EXEMPLOS DE CENAS

Fonte de Imagem



EXEMPLOS DE CENAS

Fonte de Dispositivo de
Captura de Vídeo
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Fonte de Texto



EXEMPLOS DE CENAS

Fonte de Imagem no
formato PNG da legenda

+ fontes de texto com
nome  e instituição
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Fonte de Dispositivo de captura de Vídeo



Para iniciar qualquer transmissão,

seguimos os mesmos passos que

fizemos anteriormente para liberar o

acesso.

 

Clique no ícone:

Em seguida, clique em:

TRANSMITIR AO VIVO

Agora que já temos tudo

configurado, podemos ir para o

Youtube e iniciar a transmissão.



PRONTOS PARA TRANSMITIR
Aqui podemos definir se o vídeo

será aberto para todos assistirem  

(Público), apenas para quem tiver

o link de acesso (Não Listado) ou

se somente o dono do canal

poderá visualizar (Privado).

 

Neste momento, já é possível 

 colocar uma miniatura

personalizada como capa do

vídeo.

Procure a opção:

FAZER TRANSMISSÃO



PRONTOS PARA TRANSMITIR

Ao clicar em CRIAR STREAM,

Você será direcionado para esta

página, já com o chat de

mensagens ativado com quem

estiver aguardando o início da

transmissão.

 

Copie a Chave de Transmissão

 



PRONTOS PARA TRANSMITIR

No OBS Studio, retorne para  

as opções de Controle, na

parte inferior direita, no

painel de CONFIGURAÇÕES.

 

Na Aba TRANSMISSÃO, cole

a Chave de Transmissão que

copiou no YouTube e clique

em APLICAR.



PRONTOS PARA TRANSMITIR

No MODO ESTÚDIO,

podemos ter um

melhor controle do que

está sendo transmitido

e do que aparecerá

logo em seguida.

 

Clique em TRANSIÇÃO

para mudar de cena.

Tela Ao Vivo
Prévia do que

vai entrar



PRONTOS PARA TRANSMITIR

Com tudo pronto, podemos dar início à transmissão.  Ao

clicar em INICIAR TRANSMISSÃO começamos a enviar

sinal para o YouTube. 

 

Podemos também usar a opção INICIAR GRAVAÇÃO,

para deixar o vídeo armazenado também no

computador. Assim, temos um arquivo de segurança

caso haja perda de sinal.



PRONTOS PARA TRANSMITIR

O nosso último passo é

retornar ao Youtube,

conferir a qualidade da

conexão e, estando tudo

certo, iniciar em

TRANSMITIR AO VIVO

 

Ao concluir, clique em

ENCERRAR TRANSMISSÇAO



- Faça testes antes da transmissão, pois eles serão responsáveis por lhe

garantir uma boa produção.

 

- Cuidado com o eco. Caso o local esteja vazio, uma possibilidade para

reduzir o eco é através de cortinas, cadeiras, carpete ou alguma "barreira"

que possa impedir o som de ir para o ambiente total da gravação.

 

- Nos vídeos do YouTube podem ser colocados marcadores (TAGs), com

isso a possibilidade do seu vídeo ser encontrado é muito grande. Sempre

que possível, adicione marcadores.
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@ANAJUREoficial

Site Oficial

Tutorial elaborado por Werden Pinheiro
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