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Caracterização e Ficha Técnica do AnimPixels 
©

 

Nome AnimPixels 

Tipo de ferramenta Software gratuito 

Autores e/ou Criadores AnimPixels.com
 ©

 

Versão 1.03 

Tipo de versão Gratuita, sem necessidade de qualquer registo. É possível adquirir 

uma licença deste software por apenas 9,99 USD para que as 

criações dos filmes fiquem como nosso registo. 

URL’s http://www.animpixels.com/ 

Língua Inglês  

Tipo de funções AnimPixels é um software para criar filmes de animação em Pixel 
Art. 

Recursos necessários Computador pessoal com sistema operativo Windows. 

  

Breve descrição O AnimPixels é um software para criar filmes de animação em 

Pixel Art. O utilizador pode usar os próprios componentes do 
software para criar os seus filmes ou utilizar os do programa. A 
interface é bastante simples de utilizar e permite total liberdade 
criativa, tanto de personagens como de cenários e animações. 

Esta ferramenta está apenas disponível em ambiente Windows. 

 

http://www.animpixels.com/
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do AnimPixels 
©

 

1. Para fazermos o download desta ferramenta, devemos no browser, digitar o seguinte 

endereço: http://www.animpixels.com/download.html. Iremos então visualizar uma 

página como a da Figura 1. Salienta-se o facto, de este software ser compatível 

apenas com sistemas operativos Windows. 

 

Figura 1. Página inicial download AnimPixels 

 

2. Para iniciarmos AnimPixels devemos abrir o ficheiro AnimPixels_v-03.msi como se 

visualiza e na figura 2. 

 

 

Figura 2. Ficheiro AnimPixels_v-03.msi para instalação em sistemas operativos Windows 

 

3. Para o utilizador instalar o software deve seguir os passos conforme se visualiza nas figuras 

2,3,4 e 5. 

 

 

 

 

 

 

http://www.animpixels.com/download.html
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Figura 2. Next                                                                                        Figura 3. Next 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Install                                                                                        Figura 5. Finish 

  

4. Quando iniciamos o software vai aparecer a caixa de diálogo para definirmos qual vai ser a 

pasta do local de trabalho. Esta pasta irá conter todos os vídeos produzidos assim como os 

componentes. 

 

Figura 6. Definições iniciais 

 

5. Executado o ficheiro, irá parecer no monitor a Interface referente à Figura 7, onde podemos 

iniciar o nosso processo criativo. 
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Figura 7. A interface inicial do AnimPixels 

 

Descrição da Interface Principal 

Create Movie – Acesso ao local de criação de filmes, precedido por um formulário onde vamos 

definir as propriedades dos filmes; 

Edit Movie – Acesso ao local de criação de filmes, precedido por uma listagem de filmes 

criados pelo utilizador; 

Create Component – Acesso ao local de criação de filmes, precedido por uma listagem de 

componentes criados pelo utilizador, descarregados da Web ou que acompanhem o software; 

Download from Web – Listagem de componentes disponíveis na Web para fazer download. 

 

6. Se pretender registar o software adquirindo uma licença deve aceder 

http://www.animpixels.com/reg.html. Este mesmo link é acessível também na Interface. O 

software ainda que não registado, funciona sem quaisquer restrições. Adquirir a sua licença 

permite que todos os componentes criados nesse software fiquem automaticamente 

autenticados com os dados pessoais do seu criador. Desta forma, os mesmos componentes 

criados no software registado, “imprimem” os dados pessoais do seu criador nos créditos dos 

vídeos em que sejam utilizados. 

 

http://www.animpixels.com/reg.html
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Figura 8. Registo de licença 

 

7. Para iniciarmos a criação dos componentes que vão integrar o nosso filme devemos clicar 

em Create Component na Interface principal, surgem então a janela com os 4 tipos de 

componentes que podemos encontrar e uma breve descrição dos mesmos (Figura 9). 

 

Figura 9. Selecção dos tipos de componentes 
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Descrição dos Tipos de componentes 

 

Map Tile – Este tipo de componente serve como “azulejo” que vai cobrir todo terreno, 

no qual todos os outros componentes como: personagens, adereços e cenografia vão 

estar a interagir sobre. 

  Isometric Scenery – Este tipo de componente engloba todos objectos possuam 

volume, ainda que simulado através do desenho isométrico. Esta componente tem 

ainda uma propriedade especial, que permite às restantes personagens 

movimentarem-se pela frente dele ou por trás 

 

 Flat Imagem – Este tipo de componente destaca-se dos restantes porque tem como 

características principal manter-se à frente dos restantes componentes. 

 

Animated Sprite – Este tipo de componente é mais indicado para a criação de 

elementos que tenham de circular no espaço. Permite-nos criar para o mesmo 

elemento várias vistas do mesmo. 

 

8. Seccionado o tipo de componente que pretendemos criar. Podemos ainda pré-definir as 

dimensões do mesmo (em Pixels), depois de clicar em continuar, vai surgir a caixa de diálogo 

como ilustra a Figura 10. Aqui vamos definir várias propriedades do componente que passo a 

descrever: 

 

Figura 10. Propriedades dos componentes 
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Propriedades dos componentes: 

Type – O tipo de componente seleccionado; 

Name – Nome do componente que vamos criar, este será o nome que vai surgir na listagem de 

componentes que iremos posteriormente usar no nosso vídeo. Deve ter mais de 6 caracteres e 

deve ser escrito forçosamente em maiúsculas; 

Description – Breve descrição do componente; 

Image Scale – Dimensões em pixéis de um humano adulto que nos servirá apenas aquando a 

pré visualização do componente que estamos a criar; 

Category – Serve apenas para organização interna e pessoal dos elementos criados; 

Imagem Size – Dimensões em pixéis anteriormente configuradas; 

Last Modify – Data a última modificação do elemento, esta área é preenchida pelo software. 

 

9. Após definirmos as propriedades do componente, podemos iniciar a criação (Figura 11) 

utilizando as seguintes ferramentas: 

 

Figura 11. Criação de componente 

 

10. Na coluna lateral esquerda podemos encontrar as diversas ferramentas de desenho 

incluído a paleta de cores Figura 12. Cada uma das ferramentas de desenho tem mais do que 

uma funcionalidade bastando para isso clicar no seu ícone várias vezes. A paleta de cores é 

configurável podendo ser salva para uso de vários projectos. 
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Figura 12. Barra de ferramenta de desenho 

 

11. Na coluna central apresenta-se a área de trabalho e alguns comandos básicos gerais 

conforme ilustra a Figura 13. 

 

Figura 13. Área de trabalho 
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12. A coluna lateral direita difere conforme o tipo de componente que se está a trabalhar 

conforme a imagem da Figura 14. Alguns desses componentes são apenas imagens estática 

enquanto outros podem ser animados  

              

Figura 14. Sequência e Frames animados 

 

13. Depois de criarmos os componentes necessários ao filme, na interface principal clicamos 

Create Movie e é-nos apresentada a caixa diálogo correspondente à imagem da Figura 15, 

onde vamos configurar as propriedades do filme. 

 

Figura 15. Propriedades do filme 
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Propriedades do filme: 

Code Nome – Nome do vídeo que vamos criar, será o mesmo que vai surgir na listagem de 

vídeos; 

Title – Nome do filme que irá surgir no início do filme; 

Description – Breve descrição do projecto; 

Category – Serve apenas para organização interna e pessoal dos vídeos criados; 

Narration introduction – Texto introdutório do filme; 

Narration ending – Texto final do filme. 

 

14. Definidas as propriedades do nosso filme, podemos começar montagem do filme usando as 

ferramentas disponíveis na Figura 16.  

 

Figura 16. Propriedades do filme 

 

 

 

 

 

 

 



Ferramentas Web, Web 2.0 e Software Livre em EVT 

Estudo sobre a integração de ferramentas digitais no currículo da disciplina de Educação Visual e Tecnológica 

 

 
11 

 

Descrição das Ferramentas 

15. A ferramenta correspondente à Figura 17, prometi-nos criar, eliminar e navegar pelas 

diversas cenas do filme. 

 

Figura 17. Barra de navegação 

 

16. Na coluna lateral esquerda, correspondente à Figura 18, encontramos a nossa Biblioteca 

de componentes. Através dos comandos disponíveis podemos adicionar, remover ou pré – 

visualizar os componentes. 

 

Figura 18. Biblioteca dos componentes 

 

17. Na coluna central, correspondente à Figura 19 temos a nossa área de trabalho e a 

Timeline. 
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Figura 19. Área de trabalho e Timeline 

 

18. Na coluna lateral do lado direito, correspondente à Figura 20, encontramos comandos que 

nos permite configurar as propriedades do filme e de cada cena. Temos ainda ferramentas 

básicas para salvar, encerrar e exportar o filme.  

 

Figura 20. Barra dos comandos base 
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19. Criados todos os nossos componentes e terminada a montagem do nosso vídeo só nos 

falta exportar o nosso vídeo, e para tal, basta acedermos ao comando Produces Movie 

conforme se visualiza na Figura 20. Logo após, surgem três caixas de diálogo pela ordem que 

apresentamos a seguir com as Figuras 21, 22 e 23. Estas caixas de diálogo servem apenas 

para definir o formato do ficheiro final, avi ou gif; visualizarmos a licença de utilização do 

software e na última seleccionamos o compressor a usar para a criação do ficheiro. 

 

Figura 21. Formato do ficheiro 

 

Figura 22. Licença de utilização 

 

Figura 23. Compressor do vídeo 

 


