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Caracterização e Ficha Técnica do Luciole 
©

 

Nome Luciole 

Tipo de ferramenta Software Livre 

Autores e/ou Criadores GPLv3 

Versão 0.8.6 (mas a versão 0.9.2 já está disponível) 

Tipo de versão Software Livre - Open Source para Linux 

URL’s Grupo http://identi.ca/group/luciole 

Download https://launchpad.net/luciole/+download  

Apoio http://festival.inattendu.org/Luciole-Linux 

Língua(s) Nesta versão actual, disponível em Inglês, Francês, Italiano, 
Húngaro, Russo e também Português. 

Tipo de funções Programa de Animação (captura de imagens em Stop-Motion) 

Recursos necessários Computador com uma distribuição do sistema operativo Linux 

  

Breve descrição O Luciole é um software livre para sistemas operativos Linux. É 
um programa para animação de imagens, mais específicamente 
para captura de imagens em Stop-Motion (imagem a imagem). 
Tem uma interface extremamente simples e funciona com uma 
câmara digital. Muito fácil de utilizar, apenas com limitações no 
campo da montagem e edição final. A versão 0.8.6 já tem 
tradução para Português. 

Na web, devem visitar os seguintes espaços para descarregarem 
o software, como instalar e perceberem compilações para Ubuntu 
e outras distribuições.  

Grupo http://identi.ca/group/luciole 

Download https://launchpad.net/luciole/+download  

Apoio http://festival.inattendu.org/Luciole-Linux (Foi a partir deste 
que o presente manual foi traduzido e adaptado para o EVTdigital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://identi.ca/group/luciole
https://launchpad.net/luciole/+download
http://festival.inattendu.org/Luciole-Linux
http://identi.ca/group/luciole
https://launchpad.net/luciole/+download
http://festival.inattendu.org/Luciole-Linux


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 

 

 
2 

 

Manual e Guia de Utilização e Exploração do Luciole 
©

 

1. Tal como descrito na caracterização e ficha técnica, o Luciole é um software livre para 

sistema operativo Linux. Existem distribuições para Ubuntu e outras. Para acedermos a 

um grupo que vai informando das actualizações deste software, um site de apoio e a 

própria página para download do programa, devemos visitar os sites abaixo indicados. 

Referimos que este programa já vai na sua versão 0.9.2 mas, tenho conhecimento que 

é a versão 0.8.6 que tem suporte e tradução para Português. 

Grupo http://identi.ca/group/luciole 

Download https://launchpad.net/luciole/+download  

Apoio http://festival.inattendu.org/Luciole-Linux 

2. Para este manual, teremos como referência a adaptação e tradução que foi feita a 

partir do site http://festival.inattendu.org/Luciole-Linux, portanto, não devem estranhar 

algumas indicações e nomes de ferramentas (nas imagens apresentadas) estarem em 

francês. De facto, o Inattendu é um espaço de referência sobre software para 

animação de imagens. 

3. Quando instalado no nosso computador, a interface do Luciole é similar à apresentada 

na Figura 1. É uma interface bastante simples, com as ferramentas básicas para a 

captura de imagens para a nossa animação. Temos apenas um ecrã para pré-

visualização das imagens que são captadas pela câmara ligada ao computador, um 

botão para activação/desactivação da câmara, o número de imagens por segundo e 

duas colunas – uma para as imagens capturadas e outra para a montagem. 

 

Figura 1. Interface e ferramentas do Luciole 

 

4. Nunca é demais salientar que este programa é um software livre especialmente 

dedicado à criação de filmes de animação, tendo sido criado originalmente para 

resolver as necessidades de utilização de software livre nas escolas, sendo utilizado 

Activar/Desactivar a 

câmara 
Número de imagens 

por segundo 

Coluna de captura 

de imagens 
Coluna de 

montagem Captura de imagem e pré-

visualização 
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desde o ensino pré-escolar até ao ensino básico. Dado que o Luciole apresenta 

lacunas na montagem, edição e sonorização, preve-se que os desenvolvimentos 

futuros permitam integrar uma pista de som para ajudar na pré-montagem vídeo. De 

qualquer forma, para finalização e edição final das animações, aconselha-se sempre o 

uso de outra ferramenta/software pois o Luciole não permite realizar essas tarefas. 

5. Tal como referido anteriormente e como se constata na Figura 1, a interface é pensada 

para uma boa capacidade de visualização da imagem que é capturada para o 

computador através da câmara de vídeo digital ou webcam. Temos ainda uma coluna 

para as imagens capturadas e outra onde fazemos a edição. Salienta-se ainda a 

possibilidade deste software permitir a importação de imagens a partir de um 

dispositivo (pen, fotografias da câmara digital ou outro) e inseri-las na coluna de 

montagem. 

6. No Luciole, todas as imagens capturadas não podem ser eliminadas. Ou seja, se 

eventualmente fizermos a captura de uma imagem que não nos sirva para a animação 

final, será depois na montagem que eliminamos esse fotograma. Isto permite promover 

uma maior autonomia dos alunos ao trabalhar com o software sem que se percam 

dados devidos a uma utilização incorrecta. De qualquer forma, esta opção pode ser 

sempre activada/desactivada nas preferênciasdo programa. A interface do Luciole e o 

seu design podem também ser alteradas com o Skin “Tropical”, tornando o Luciole 

quase um objecto pessoal.  

7. Depois de executarmos o Luciole no nosso computador, aparece uma janela (a 

mesma da interface) com duas opções disponíveis no assistente de configuração: se 

queremos criar um novo projecto ou abrir um projecto já existente (Figura 2). 

 

Figura 2. Interface do Luciole para selecção de novo projecto ou abrir um já existente 

 

8. Ao criar um novo projecto, abre-se uma janela para escolher o nome do ficheiro do 

projecto a iniciar e em que localização ele será guardado (Figura 3). 
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Figura 3. Selecção do nome do ficheiro e localização para um novo projecto a criar no Luciole  

 

9. De seguida, numa nova janela (Figura 4) temos que seleccionar qual o tipo de 

dispositivo a utilizar para a captura de imagens: ou uma câmara de vídeo digital, 

Webcam ou câmara normal. Os dois primeiros permitem que seja retomada a captura 

de imagens vídeo. 

 

Figura 4. Selecção de câmara para captura de imagens no Luciole  

 

10. No caso de seleccionarmos uma captura por webcam, é iniciada uma pesquisa de 

software para webcam disponível (ou seja, instalado). Deve então seleccionar uma 

delas a partir das que são detectadas pelo programa uma vez que no caso de webcam 

podemos ter uma interna e outra externa (Figura 5).  
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Figura 5. Selecção da webcam no Luciole  

 

11. No final, após selcção do dispositivo para captura, o assistente mostra-lhe um resumo 

das escolhas feitas antes da aprovação final. Estas propriedades podem ser 

encontradas mais tarde na aba de propriedades (Figura 6). 

 

Figura 6. Resumo das opções para captura de imagens para um projecto no Luciole  

 

12. A aba de propriedades permite ao utilizador alterar a escolha/selecção da câmera a 

utilizar na captura e recarregá-la durante o projecto (Figura 7). 
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Figura 7. Propriedades de um projecto no Luciole  

 

13. Para a captura de imagens, o Luciole vai então iniciar a aquisição de imagens através 

da câmara ligada ao computador. Aparecerá uma pré-visualização do que a câmara 

está a transmitir de enquadramento para o computador para se iniciar a captura. 

Aparecem assim dois novos elementos na interface: um deles é o botão para capturar 

as imagens e o outro, à sua direita, para escolher o número de imagens a captura por 

cada clique no botão (normalmente dois fotogramas por cada imagem) (Figura 8). As 

imagens vão ficar guardadas e podem ser visualizadas na coluna da captura, do lado 

direito. 

 

Figura 8. Painel para captura de imagens para a animação no Luciole  

Botão para captura 

de imagens 
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14. Para a montagem do filme de animação, basta seleccionar e arrastar e largar as 

imagens da coluna de captura para a da montagem. O processo pode também ser 

realizado através da selecção das imagens e depois carregando na seta para a direita 

mesmo por baixo da coluna de captura (Figura 9). Note-se que no caso de existir 

alguma captura de fotograma que tenha ficado mal e se queira eliminar da montagem, 

a mesma não deve passar para a coluna da montagem. 

 

Figura 9. Passagem dos fotogramas capturados para a coluna de montagem no Luciole  

 

15. Uma ferramenta que pode ser muito útil nos nossos projectos (e que a é mesmo na 

animação) é a função de transparência. Esta funcionalidade permite que durante um 

determinado número de fotogramas o utilizador possa ver à transparência (ou quase) 

os fotogramas anteriores. Este processo vai permitir corrigir alguns movimentos tendo 

sempre como referência os últimos fotogramas capturados. É ainda útil quando 

qualquer elemento cai, se desloca acidentalmente ou temos ainda que reposicionar ou 

corrigir qualquer elemento no plateau. Isto permite que consigamos facilmente 

recolocar qualquer elemento na última posição de captura. Essa ferramenta é a que 

está identificado na interface como Mixer, podendo ser regulada a intensidade da 

sombra/transparência da imagem (Figura 10). 
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Figura 10. Função de transparência (Mixer) no Luciole  

 

16. Finalmente, recomenda-se aos utilizadores menos experientes (ou pouco 

familiarizados) em Linux que consultem os manuais e vários fóruns sobre este sistema 

operativo. Há vários espaços na Internet que explicam como compilar uma versão 

(apesar de existirem versões já compiladas e prontas a instalar) do Luciole ou para 

resolver determinados problemas técnicos. Neste caso específico, aconselho 

vivamente, em caso de qualquer dúvida, que contactem o Nélson Gonçalves e a sua 

equipa directamente através do espaço que ele administra chamado AnimaXion 

Studioz, de apoio à Animação Livre e Independente e que está alojada aqui: 

http://www.animaxionstudioz.com/  

 

Activar o “Mixer” para controlar o grau de 

transparência das imagens anteriormente capturadas 

http://www.animaxionstudioz.com/

