Neste tutorial será abordado em relação a como realizar transmissões ao vivo para o Facebook
e para o YouTube compartilhando a tela do computador, janela, câmera, textos, encontros ou
reuniões (Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, RNP conferência entre outros) usando o
codificador OBS Studio.
•

Principais vantagens em realizar transmissões com codificador OBS Studio para
Facebook e para YouTube

•

Programa gratuito.

•

Visibilidade da transmissão ao vivo, abrangendo e atingindo um grande número de
pessoas.

•

É possível realizar o compartilhamento da tela, câmera, áudio, fotografias, textos,
vídeos, mostrar programas, sites entre outras opções.

•

É compatível computador Windows, Mac e Linux.

•

Sem limite de tempo para transmitir para o YouTube, já no Facebook limite de 5 horas
por transmissão realizada.

•

Pode personalizar o fundo, adicionar banner e logo.

•

Principais limitações em realizar transmissões OBS Studio.

•

Não é possível instalar no Smartphone.

•

Para transmitir aulas ou reuniões é precisa abrir um encontro no site ou programa de
sua preferência e adicionar dentro do OBS Studio para poder ser transmitido.

•

Tem que estar conectado na internet.

•

Não é possível transmitir simultaneamente para o Facebook e YouTube, podendo
realizar com adição de plugin.

•

Não realiza edição do vídeo após transmissão.

Tutorial como transmitir para o YouTube. O tutorial para o
Facebook inicia na página 20.
1º Antes de iniciar as configurações a seguir, certifique que sua conta do YouTube está ativada.
Se ainda não está, clique aqui para seguir as etapas de ativação.
2º Nos precisamos configurar nossa conta do YouTube para realizar uma transmissão, depois
vamos ver o OBS e por último abrir uma janela no navegador do RNP, Google Meet ou outro
site de videoconferência para ser adicionado no OBS.

➢ 3º Abra o site do YouTube

Clique aqui
Vamos configurar a Transmissão no YouTube. Clique no
botão transmitir ao vivo.

Vamos agendar uma
transmissão.
Caso não abra essa
janela, você pode clicar
no botão (programar
transmissão)

Nós vamos usar essa
modalidade. O
software adicionou
exigido é o OBS.

Clique aqui para
agendar.
Sua agenda de
programação está
vazia.

Nessa janela vamos
preencher os dados
que vão aparecer no
YouTube como título,
descrição do que é o
vídeo, data e hora da
transmissão.

Se a sua intenção é
que todos possam ver
sua transmissão é só
deixar em Pública. Se
você quer que somente
aqueles que você
enviar o link possam
ver, modifique para
modo Não Listada.

Aqui você pode adicionar
uma imagem (CARD)
contendo título, dia e
horário para convidar o
público. Você pode fazer
no power point e salvar no
formato jpge.
Exemplo

No final aperte em
Criar Stream.

Agora sua transmissão
(live) já está agendada.
Vamos entrar no ícone. Dê
um clique na figura.

Agora vamos
copiar a chave
de transmissão.
Clique no botão
copiar. Essa
chave, nós
vamos colar no
OBS studio.

Para localizar no dia da
transmissão sua agenda.
Procure o botão gerenciar.

Aqui é o chat do YouTube
para comunicar com as
pessoas que estão
assistindo.

Seu YouTube está quase
pronto para iniciar a
transmissão.

➢ 4º O YouTube está quase pronto para iniciar a transmissão, ele está
aguardando os dados enviados pelo OBS. Agora vamos para o OBS Studio, as
suas configurações serão necessárias na primeira transmissão.

Clique em Arquivo, depois
em configurações.
Abra seu OBS Studio

Na aba transmissão

Cole a chave de
ativação que copiamos
do YouTube.

Selecione as mesmas
configurações.

Na aba saída

Para descobrir sua taxa (upload) Clique aqui.
Devido as oscilações no sinal, utilize 75% do
valor encontrado. Exemplo 4 MB, vamos digitar 3
MB, mas precisamos multiplicar por 1000 para
transformar em Kbps e adicionar o valor.

Esse valor poderá
ser diferente para
você. Não precisa
alterar.

Coloque as mesmas
configurações.

Na aba vídeo

\

Essa é a resolução do vídeo
transmitido para o YouTube,
conhecida como 720p em
Alta definição HP. Caso
você tenha uma internet
com upload maior que 6MB
sem muitas oscilações, você
pode modificar para
1920x1080 conhecida como
FULL HD. Caso contrário,
mantenha 1280x720.

Clique em aplicar e
ok para fechar as
configurações.

Nossas
configurações estão
prontas.

Essa é área que
será exibida na
transmissão do
YouTube.
Precisamos
adicionar a janela do
RNP, Google Meet
ou outro site de
videoconferência.

As etapas a seguir, você poderá estar realizando para os sites de videoconferência.
5º Agora você pode abrir seu Google Meet ou RNP, para o OBS possa encontrar
quando adicionarmos a janela dele.
Dica
Não abra outras
janelas no mesmo
navegador do
Google Meet, pois
poderá aparecer na
transmissão.

Caso precise abrir
outras janelas, abra
outro navegador.

JANELA DO RNP

Dica
Não abra outras
janelas no mesmo
navegador do RNP,
pois poderá aparecer
na transmissão.

Vamos adicionar a
janela do Google
Meet ou RNP. Clique
no botão +.

Vamos escolher a
aba captura de
janela.

Clique em ok

Procure aqui o link do
Google Meet ou RNP

exemplo

Clique em
ok

Caso a imagem não
ocupe a área total
como no exemplo.

Segure a tecla Shift e o botão
esquerdo do mouse em cima do
quadrado vermelho e arraste para
baixo.

Na aba mixer de áudio já vem
automático no volume máximo.
Caso sua voz esteja com volume
baixo da sua webcam, use fones
de smarphone ou microfone
apropriado para seu computador
ou notebook.

Está tudo pronto para iniciarmos a
transmissão do OBS para o
YouTube. Vamos clicar no botão
iniciar transmissão.

Compare esses dados com os
dados da imagem seguinte.

Agora aparece o tempo percorrido de transmissão
para o YouTube e a quantidade de dados enviados
em Kb/s. Pronta vamos para o site do YouTube.

Clique em Transmitir ao vivo. Pronto sua
transmissão para o YouTube iniciou.

No site do YouTube, no local que aparecia sem
dados, agora aparece conexão excelente.

Agora você já pode ir para a janela do Google Meet ou RNP e iniciar seu encontro.
Depois que terminar o seu encontro. Segue os passos seguintes.

Para encerrar transmissão clique aqui.

Clique em parar.

Clique em
dispensar edição.

➢ 6º Pronto seu vídeo está armazenado no seu canal do YouTube.

Clique em interromper transmissão. Depois
é só fechar o OBS Studio (suas
configurações ficam salvas). Na próxima
transmissão você só precisa atualizar a
nova janela do Google Meet ou RNP (repetir
os passos de como adicionar a janela) e
depois clicar em transmitir.

➢ Dica: No YouTube quando vamos criar uma nova transmissão no botão
programar transmissão, clique em reutilizar as configurações anteriores. Assim

você não vai precisar atualizar a chave de transmissão do YouTube para o OBS
novamente.

➢ Onde ficam seus vídeos no YouTube?

Clique no seu
símbolo.
Depois em seu
canal.

➢

Clique em Vídeos

Ao vivo

Aqui fica as listas dos vídeos
gravados.

Tutorial como transmitir para o Facebook com OBS Studio
Você pode transmitir para seu perfil, página ou grupo do Facebook.

Clique em Vídeo ao vivo.

Clique aqui.

Você pode programar as
transmissões.
Escolha o público
que pode assistir.
Adicione o título

Adicione a
descrição.

Clique nessa
opção para usar
sempre a mesma
chave para
transmitir pra o
Facebook.

Copie o URL e a
Chave para colar
no OBS Studio.

Abra o OBS Studio

Clique em
configurações.

2° Selecione
Personalizado...
1° Clique aqui.
4° Cole a chave
do Facebook no
espaço chave de
transmissão.

3° Cole o URL do
Facebook no
espaço servidor.

5° Clique em ok
para Salvar.

- As demais configurações e como adicionar as fontes que serão transmitidas
para o Facebook, siga os passos das páginas 10 a 15 desse tutorial.

Após adicionar as fontes:

Clique em iniciar
transmissão

Retornamos a página do Facebook.

Resolução de
vídeo enviado. A
taxa de upload
depende da sua
internet e da
configuração
realizada no
OBS.

Facebook já está
recebendo os
dados do
codificador OBS.
Clique em iniciar
transmissão ao
vivo.

Agora você já
está transmitindo.

Aqui você acompanha lê os comentários
dos participantes e envia recados.
Quando quiser encerrar transmissão,
clique aqui.

Clique em
encerrar.

Você pode fazer
recortes.

Aqui você pode
visualizar vídeo
produzido.

Deletar o vídeo
transmitido.

Aqui o resultado da
transmissão realizada
na opção ver
publicação.

No OBS, clique em
interromper
transmissão. Pronto
sua transmissão de
dados foi encerrada.

