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1. Introdução
ApowerREC é um programa para Windows de captura de tela com duas

versões, uma gratuita e outra paga. O programa permite que você grave vídeos na
tela do seu computador, e também inclui o áudio do computador e/ou de um
microfone.

O ApowerREC pode simplesmente gravar qualquer coisa na tela, incluindo
atividades na área de trabalho, transmissão ao vivo, jogos, webinars, etc. e
exportar vídeos para formato MP4, AVI, MOV, MKV, FLV, MPEG, VOB e ASF em
HD. Além disso, você também pode fazer edições em tempo real durante a
gravação.



ApowerRec 3

2. Download e Instalação

2.1 Download
Para fazer download do ApowerRec acesse a página do programa,

www.apowersoft.us/apowerrec e clique em “Baixar Agora”.

Figura 1 - Página de download

Fonte: Acervo da Unidade

2.2 Instalação
Após o download do programa, selecione o idioma e a pasta do diretório e
clique em “Instalar Agora”.

Figura 2 - Início da instalação

Fonte: Acervo da Unidade

Ao finalizar a instalação clique em “Abra agora” para iniciar o programa.

http://www.apowersoft.us/apowerrec
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Figura 3 - Programa instalado

Fonte: Acervo da Unidade
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3. Como usar

Ao iniciar o ApowerRec abrirá um menu inicial com 5 opções de ferramentas, são
elas: Gravar Tela, Record Windows, Gravar Webcam e Gravar jogo.
Figura 4 - Início do programa

Fonte: Acervo da Unidade

3.1 Gravar Tela
Na opção de gravar tela basta apenas determinar o tamanho da área ou a tela
cheia, tipo de som (sons do sistema, microfone e sem áudio) e a opção de gravar
com a webcam junto na tela. Após selecionar as opções é só clicar em “Rec” para
começar a gravar.

Figura 5 - Gravar Tela

Fonte: Acervo da Unidade
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3.2 Record Windows

Na opção Record windows tem como gravar apenas o programa que precisa ser
gravado, basta apenas clicar em “selecionar janela” para bloquear a janela do
programa e depois clicar em “Rec” para iniciar a gravação.

Figura 6 - Record Windows

Fonte: Acervo da Unidade
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3.3 Gravar áudio

A opção Gravar Áudio não grava a tela apenas o áudio, tem a opção de gravar o
áudio do sistema, áudio do microfone e áudio do sistema e microfone juntos.
Figura 7 - Gravar áudio

Fonte: Acervo da Unidade

3.4 Gravar Webcam

Na opção de Gravar Webcam, o ApowerRec detecta a Webcam instalada, para
começar a gravar clique em “Rec”.

3.5 Gravar Jogo

Na opção Gravar Jogo pode se definir o número de taxas de quadros, tipos de sons
(sons de sistemas , microfone e sons de sistemas junto com microfone) e
webcam, para iniciar a gravação  clique em “Rec”.

Figura 8 - Gravar jogo

Fonte: Acervo da Unidade
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3. Conclusão
O ApowerRec é um programa de gravação de tela com outras ferramentas

auxiliares muito boas, é um programa em portugues de fácil manuseio. Mesmo
na versão gratuita é um ótimo programa .
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