
01-instalacao-Windows-latex.txt 1 / 2

Ao pessoal que está tendo dificuldade em usar o Latex no Windows, 
seguem umas dicas:

-- instalar o Acrobat Reader se não tiver:
http://get.adobe.com/br/reader/download/

-- Miktex   (é o mais leve - 170 MB o básico)  - ver se seu sistema 
(seu Windows) é 32 ou 64 bits:

32 bits:
http://mirrors.ctan.org/systems/win32/miktex/setup/basic-
miktex-2.9.5721.exe

64 bits:
http://mirrors.ctan.org/systems/win32/miktex/setup/basic-
miktex-2.9.5721-x64.exe

-- instalar o Ghostscript (faz conversões de arquivos):

32bits:
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/files/GPL%
20Ghostscript/9.10/gs910w32.exe/download

64bits:
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/files/GPL%
20Ghostscript/9.10/gs910w64.exe/download

-- instalar o GSView  (para arquivos .ps e .eps)

32bits:
http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/download/gsv50w32.exe

64bits:
http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/download/gsv50w64.exe

-- instalar o TexMaker  (ou outro editor):

32 e 64 bits:
http://www.xm1math.net/texmaker/texmakerwin32_install.exe

Instale na ordem (Miktex, Ghostscript, GSView) e só após as outras 
instalações instale o TexMaker. Fiz isso aqui e funcionou (testei no 
windows 8.1). O TexMaker configurou-se automaticamente sem eu precisar 
fazer nada. 

Se o seu TexMaker não encontrar os caminhos para os programas a fim de 
compilar o visualizar os arquivos gerados, aí é necessário configurar o 
TekMaker:

- Configuração do TekMaker (se necessário):

Vá em opções >> Configurar Texmaker

Em "Leitor de DVI" abra a pasta à direita (clique na imagem da pasta) e 
procure o arquivo abaixo, selecionando-o:
C:>> Arquivos de Programas >> MiKTeX 2.9 >> miktex >> bin >> x32 >> yap 
(Para windows 32 bits)
C:>> Arquivos de Programas >> MiKTeX 2.9 >> miktex >> bin >> x64 >> yap 
(Para windows 64 bits)

Em "Leitor de PS" abra a pasta à direita e selecione o arquivo:
C:>> Arquivos de Programas >> Ghostgum >> gsview >> gsview32 (Para 
windows 32 bits)
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C:>> Arquivos de Programas >> Ghostgum >> gsview >> gsview64 (Para 
windows 64 bits)

Em leitor de pdf abra a pasta à direita e selecione o arquivo:

C: >> Arquivos de Programas >> Adobe >> Reader 9.0 (ou a sua versão) >> 
Reader >> AcroRd32 (Para windows 32 bits)
C: >> Arquivos de Programas (x86) >> Adobe >> Reader 9.0 (ou a sua 
versão) >> Reader >> AcroRd32 (Para windows 64 bits)

Crie um arquivo no TekMaker, salve-o e tente compilar. Se der certo, 
tente visualizar o arquivo via botão no TekMaker.

Se não funcionar, reinstale o TexMaker.

[Outra:  tem LyX  para Windows]

Se já tiver TexLive ou Miktex instalado:
- (38 MB)
ftp://ftp.lyx.org/pub/lyx/bin/2.1.4/LyX-2.1.4-Installer-2.exe

Ou a instalação completa (212 MB):
ftp://ftp.lyx.org/pub/lyx/bin/2.1.4/LyX-2.1.4-Bundle-2.exe


