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Adobe After Effects é um programa de criação de gráficos com 
movimento e efeitos visuais da empresa Adobe Systems. É 
extensamente usado em pós-produção de vídeo, filmes e DVDs. After 
Effects usa um sistema de camadas dispostas em uma linha do tempo 
(timeline) para criar composição de vídeo e animações como arquivos 
de vídeo. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_After_Effects 
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01 – Conhecendo o Programa 
● Abrindo o After Effects 

● Pressione a tecla Windows  

● Digite “After Effects”  

● Clique no programa para abrir 

 
● O programa irá exibir seu layout com a tela de boas-vindas e 

algumas opções de acesso 
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● Caso você não possua um projeto, será preciso clicar no botão 
“Novo projeto” e assim você poderá criar também uma nova 
composição 

● O programa oferece alguns espaços de trabalho que facilitam o 
acesso aos painéis do programa, entre estes espaços de trabalho 
existe o padrão 

 
● Além dos espaços de trabalho, existem também os painéis que 

foram os espaços de trabalho, eles são uma composição de vários 
painéis 

● Entre os painéis do espaço padrão, existe o “Projeto” a “Linha do 
tempo”, “Composição” e outros painéis à direita do programa que 
ficam minimizados e prontos para uso 

● Organizando o Espaço de Trabalho 

● Cada painel presente num espaço de trabalho pode ser ajustado, 
para isto, basta clicar em suas bordas e mantendo o clique, 
arrastar para a posição desejada, assim ele poderá ser ampliado 
ou reduzindo 

 
● Outra forma de personalizar os painéis é colocar um painel dentro 

de outro, assim você pode trabalhar com o painel alterado numa 
nova posição 

● Neste caso ao invés de usar as bordas do painel, clique na barra 
de título dele e mova para cima de outro painel, ao formar um 
quadro de posições, escolha a posição desejada e solte o clique, 
neste caso arrastamos para  parte inferior deste painel 
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● Salvando Novos Espaços de Trabalho 

● Clique nas três linhas ao lado do nome do espaço de trabalho e 
clique na opção “Salvar como novo espaço de trabalho” 

 
● Defina o nome desejado e clique em OK para confirmar 

● O espaço de trabalho salvo será exibido no topo do programa junto 
com os outros espaços de trabalho 

● Removendo Espaços de Trabalho 

● Clique nas três setas no final dos espaços de trabalho, no canto do 
programa e clique na opção “Editar espaços de trabalho” 

 
● Você terá acesso a todos os espaços de trabalho do programa, 

clique no espaço desejado e clique sobre o botão “Excluir” 

 
 

● Clique em OK para confirmar a exclusão 
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● Conhecendo as Ferramentas Básicas 

● As ferramentas de edição do After Effects são localizadas na parte 
superior do programa 

 
● As ferramentas são ativas assim que uma nova composição é 

criada no projeto 

02 – Nova Composição 
● Organizando os Arquivos 

● Antes de iniciar seu projeto, certifique-se de criar uma pasta com 
o nome do seu projeto em seu computador, assim os arquivos 
usados no projeto e o projeto em si poderão ser salvos dentro dela 

● Compreendendo a Nova Composição 

● Clique no botão “Nova composição” 

 
● O primeiro campo exibido na composição é o “Nome da 

composição”, sempre ao criar uma nova é preciso definir um nome 
para ela 

● Escolha o nome desejado e digite: 
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● Mais abaixo a composição oferece as configurações “Básico” que 
permitem que você defina a largura, altura e outras informações 
como duração e taxa de pixels do seu projeto 

 
● Após definir suas configurações, clique no botão OK 

● Será criado uma composição em sua tela, ela poderá ser preta ou 
transparente de acordo com o modo de exibição que estiver 
selecionado (Obs. Ambas são transparentes, porém a exibição de 
uma é preta e a outra não) 

 
● Com uma composição criada, você poderá criar novas formas, 

textos e outros elementos com auxílio das camadas e ferramentas 

● O que estiver sendo exibido dentro da composição ficará na 
exibição do projeto final, o que estiver fora, não 

● Removendo Uma Composição 

● Clique com o botão direito no título da sua composição e clique na 
opção “Fechar.... (nome da sua composição)” 
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● Ao fechar uma composição se não houver outra de fundo, o 
programa irá exibir novamente os botões de criação de uma nova 
composição 

 
● Quando uma composição é fechada, a composição também 

remove as informações da linha do tempo 

● Porém, desta maneira a composição ainda continua sendo exibida 
no painel “Projeto”, ela só irá ser removida se você clicar no ícone 
indicado e teclar “Delete”, por exemplo 

 
● Após confirmar a exclusão, todas as informações da composição 

serão retiradas do programa 

 

03 – Importando Arquivos 
● Praticando Importação de Arquivos 

● Existem várias maneiras para se importar um arquivo no After 
Effects, sua flexibilidade garante até 5 maneiras diferentes 

● Maneira 01 

o Clique no menu Arquivo, clique na opção Importar e 
clique em Arquivo 

o Selecione o arquivo desejado e clique em “Importar” 



After Effects 2019 13 

 

● Maneira 02 

o Clique com o botão direito do mouse no local indicado e 
clique nas opções “Importar” e “Arquivo” 

 
o Selecione o arquivo desejado e clique em “Importar” 

● Maneira 03 

o Clique duplo sobre a área vazia do painel “Projeto” 

 
o Selecione o arquivo desejado e clique em “Importar” 

● 4. Pressione o atalho de teclas “Ctrl+I” 

 
● Selecione o arquivo desejado e clique em “Importar” 

● 5. O quinto método é fora do programa After Effects, você pode 
localizar o arquivo desejado entre as pastas do seu computador, 
clicar nele e mantendo o clique arrastar até o ícone do programa 
After Effects e em seguida arrastar para o painel “Projeto” 
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04 – Importando Arquivo do Illustrator 
● Arquivo do Illustrator 

● Clique duplo na área livre do painel “Projeto” 

 
● Selecione o arquivo do Illustrator em seu computador e clique em 

Importar 

● O arquivo poderá exibir o ícone do Illustrator ou não, dependendo 
se você possui ou não o Adobe Illustrator instalado em seu 
computador. Não é preciso ter o programa Illustrator para que seja 
possível importar um arquivo dentro do After Effects 

● Quando um projeto no Illustrator está divido em camadas, ele 
abrirá uma janela para controle da importação, onde será possível 
escolher se você importará a composição toda ou alguma camada 
específica 
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● Para escolher uma camada específica, por exemplo, clique na 

opção “Gravação” e marque a opção “Escolher camada”, depois 
selecione a camada desejada 

 
● Clique em OK para confirmar 

 

05 – Importando Arquivo do Photoshop 
● Arquivo do Photoshop 

● Assim como no Illustrator, no Photoshop também é possível criar 
projetos através de camadas 

● Cada camada pode conter um elemento diferente, seja uma forma, 
uma imagem ou um texto, e na importação deste arquivo para o 
After Effects você também pode decidir se os elementos serão 
importados juntos ou não 

● Pressione as teclas de atalho “Ctrl+I” 
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● Selecione o arquivo do Photoshop e clique em Importar 

● A janela de configurações da importação de um arquivo do 
Photoshop, será assim: 

 
● Para importar um arquivo único que contenha todas as camadas 

juntas, clique no tipo de importação “Gravação” e selecione a 
opção “Camadas mescladas” 

 
● Clique em OK 

● Após definir as configurações da importação, clique no seu arquivo 
importado presente no painel “Projeto” e arraste-o para o painel 
“Linha do tempo” 
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06 – Conhecendo as Camadas 
● Camada de Texto 

● Clique sobre o menu “Camada” 

 
● Clique sobre a opção “Novo” e clique em “Texto” 

 
● Digite o texto desejado sobre a tela de composição 

● Ao lado direito do programa, localize e clique no painel “Caractere” 
nesse painel você poderá definir as configurações da fonte 

 
● Após inserir o texto, será possível mover a posição dele com a 

ferramenta “Seleção” assim você poderá colocá-lo onde desejar ou 
usar também o painel “Alinhar” que permitirá que você alinhe o 
texto horizontalmente e verticalmente sobre a composição 
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● O ícone da camada de texto é facilmente identificado pelo sinal “T” 

 

● Camada Sólido 

● Clique com o botão direito dentro do painel “Projeto”  

 
● Clique na opção “Novo” e clique em “Sólido” 

 
● Defina o nome do seu sólido, a largura e altura que ele terá sobre 

a composição, esse tamanho é baseado na composição já criada 
em seu projeto, então se o sólido ocupar toda a composição não é 
preciso alterar os valores 

● Escolha a cor do sólido e clique em OK 

● A camada do sólido diferente da camada do texto não possui um 
ícone específico, porém, ela apresenta a mesma cor escolhida para 
criar o sólido o que facilita a percepção dela 
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● Analise esta lista, ela contém as camadas disponíveis no After 
Effects e também as teclas de atalho usadas para adicionar a 
camada ao projeto 

 

● Camada Objeto Nulo 

● Use o atalho de teclas “Ctrl+Alt+Shift+Y” para criar uma camada 
de objeto nulo 

● O objeto criado não conterá um traçado ou preenchimento ele é 
nulo, transparente 

● O objeto nulo é feito exclusivamente para armazenar informações 
de outras camadas, assim ele pode atrelar essas informações a 
outros objetos, criando movimentos por exemplo 

● Assim como uma forma comum, o objeto nulo pode ter seu 
tamanho modificado e também sua posição 

● Camada de Forma 

● A maneira mais simples para criar uma camada de forma é usando 
a ferramenta de forma desejada, “Retângulo”, “Elipse” ou qualquer 
outra 

 
● Ao criar a forma sobre sua composição é importante que nenhuma 

outra camada da linha do tempo esteja selecionada, se estiver, ao 
criar a forma será criado uma máscara e não uma forma sólida 
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● Criando a forma, você pode antes ou depois ajustar suas 
configurações como preenchimento e traçado, assim a forma 
poderá ter cores de preenchimento e traçado além de ajustar 
também a espessura do traçado 

 
● É possível criar a forma sobre a composição, clicando num ponto 

dela, e mantendo o clique, arrastar até outro ponto e soltar o clique 

● As camadas de forma são representadas por uma estrela 

 

● Camada de Ajuste 

● Use o atalho de teclas “Ctrl+Alt +Y” para criar a camada de ajuste 

● A camada de ajuste também não possui um ícone específico. A 
indentificação mais clara dela é seu nome que vem com a descrição 
“Camada de ajuste” 

 
● Essa camada tem a função de criar uma película invisível sobre o 

projeto, permitindo que sejam aplicados efeitos sobre essa película 
que refletem nas camadas abaixo dela 
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07 – Praticando Efeitos Com Sólidos 
● Efeitos e Predefinições 

● Primeiro crie o sólido em seu projeto 

● Clique com o botão direito dentro do painel “Projeto”  

 
● Clique na opção “Novo” e clique em “Sólido” 

 
● Defina o nome do seu sólido, a largura e altura que ele terá sobre 

a composição e sua cor 

● Dentro do painel “Efeitos e predefinições” você encontra a maior 
parte dos efeitos do programa, se não todos, e com a camada do 
seu sólido selecionado, basta localizar o efeito no painel, clicar nele 
e arrastar até a camada ou ao sólido na tela da composição 

● Dentro do painel “Efeitos e predefinições” é possível navegar entre 
os grupos de efeitos usando as setas aos seus lados 

 
● Esse processo é ideal para quem não sabe pesquisar uma palavra 

chave ou o nome do próprio efeito sobre o campo de busca que o 
painel oferece 
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● Por exemplo, localize o efeito “Abertura radial”, clique nele e sem 
soltar o clique arraste até o sólido na composição 

 
● Quando um efeito é adicionado sobre um elemento, é aberto no 

After Effects um painel no canto esquerdo que permite ajustar os 
valores das configurações do efeito 

● Cada efeito proporciona uma ação diferente, assim com os ajustes 
deles é possível criar uma infinidade de opções com diferentes 
efeitos 

● Se não for mais necessário utilizar o efeito uo resultado não for 
como esperado, clique sobre o título do efeito dentro do painel e 
tecle “Delete” 

 

● Ajustando Controles de Efeitos 

● É possível ajustar os controles dos efeitos de duas formas, clicando 
no valor com o mouse, e mantendo o clique, arrastar para os lados, 
de um lado para aumentar o valor e o outro para reduzir, esse 
processo é gradual então ele aumenta a % ou valor do efeito 
conforme você arrasta o mouse 
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● A outra forma é clicar uma vez no valor e digitar o valor desejado 

● Alguns efeitos trabalham também com valores negativos então 
basta digitar “-“ e inserir o valor, ou se for clicar e arrastar, arraste 
para trás até o valor reduzir de 0 ao valor negativo desejado 

● Os controles de efeitos não são só de valores também, alguns 
possuem opções de múltipla escolha que oferecem efeitos 
diferentes a sua aplicação 

● Se você não gostar dos resultados que você aplicar, é possível 
voltar atrás de diferentes formas. Uma delas é clicando na opção 
“Redefinir”, assim o valor será reajustado ao padrão 

 
● Você pode também usar as teclas “Ctrl+Z” que permitem retornar 

sua última ação, assim, basta teclar elas até que os valores voltem 
à forma desejada 

● Conhecendo Quadros-chave (Keyframe) 

● Quadros-chave são quadros que possuem um registro de 
informação, cada unidade da linha do tempo é um quadro e para 
criar as animações é preciso dizer ao After Effects em qual ponto 
sua imagem irá fazer uma determinada ação. Quando você insere 
um quadro-chave na linha do tempo você registra essa informação 
de ação 

● Crie um quadro-chave através dos relógios que cada efeito 
proporciona, toda camada possui um efeito padrão que é o 
“Transformar”, dentro dele você pode controlar escala, posição, 
opacidade e etc. Cada um deles possui um relógio de controle para 
quadros-chave 
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● Exemplo: Se você tem uma animação em que uma bola irá 

começar totalmente transparente na composição e ao chegar em 
2 segundos ela irá aparecer completamente. Assim, você precisar 
criar um quadro-chave com a opção “Opacidade” em 0% em 0 
segundos na linha do tempo e outro quadro-chave em 2 segundos 
com 100% de opacidade 

 
● Quando o quadro-chave é criado pela primeira vez não é preciso 

criá-lo novamente na definição do segundo valor. No exemplo da 
bola novamente, você cria para definir o valor de 0% em 0 
segundos e depois apenas modifica a posição da agulha para 2 
segundos e ajusta o valor para 100%, assim o quadro-chave será 
criado automaticamente com o valor registrado de 100% 
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08 – Tipos de Frames 
● Efeito Transformar 

● O efeito “Transformar” é um efeito padrão presente em todas as 
camadas criadas na linha do tempo 

● É possível localizar esse efeito clicando na seta de uma camada 
qualquer 

 
● O efeito irá exibir todas suas configurações 

 
● Cada opção oferece valores que podem ser ajustados e então eles 

irão refletir em seu componente diretamente na composição 

● Se você mudar os valores da escala por exemplo, o tamanho do 
seu elemento será aumentado ou reduzido 
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● Animação de Texto 

● Clique no relógio para criar um quadro-chave inicial com os valores 
do efeito escolhido 

 
● Será criado um quadro-chave dentro da linha do tempo 

● Ajuste a agulha na linha do tempo para um ponto mais à frente, 
alguns segundos além 

 
● Altere os valores da opção que você ativou o relógio 

 
● Ao modificar o valor será criado um quadro-chave 

automaticamente 

● A mudança de posição entre um ponto e outro criará uma linha 
chamada de “Caminho do movimento” ela demonstra o trajeto do 
objeto de um ponto para outro 

● Para visualizar a animação pressione a barra de espaço em seu 
teclado, pressione-a novamente para parar a animação 
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● Tipos de Keyframe (Quadros-chave) 

● Quadros-chave tradicionais são chamados de quadro-chave linear, 
eles têm como característica criar a animação de maneira rígida 
sem suavidade 

 
● Quadro-chave “Bézier automático”, ele tem como característica 

um quadro em formato de esfera e representa uma suavização na 
animação 

 
● Quadro-chave com atenuação simples para fora 

 
● Quadro-chave com atenuação simples para dentro 

 
 

09 – Conhecendo os Princípios de Animação 
● Princípio de Animação Easy Ease 

● O Easy Ease é um princípio que tem como objetivo suavizar a 
entrada e/ou saída da animação 

● O princípio pode ser aplicado em qualquer elemento, seja uma 
imagem, forma, sólido ou até mesmo um texto 

● Um elemento sem esse princípio se torna mais robótico em sua 
animação 

 

 

 



28 After Effects 2019 

● Veja o exemplo de quadros-chave numa animação simples, sem o 
princípio 

 
● Agora veja a mesma estrutura com os quadros-chave com as 

atenuações, criando o princípio 

 
 

● Princípio de Animação Estica e Esmaga 

● No princípio “Estica e Esmaga” existe o princípio “Easy Ease”, 
porém, com algumas alterações 

● O objetivo desse princípio é dar fluidez na animação, essa fluidez 
é aplicada alterando a escala do objeto quando ele se mover 

● Veja um exemplo da estrutura na linha do tempo deste princípio 

 
● Na parte superior se tem os quadros-chave do princípio “Easy 

Ease” e na parte de baixo se tem novos quadros-chave com 
alterações na escala 

● Os quadros-chave de escala indicados referem-se ao tamanho 
original da imagem 
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● Já os outros quadros-chave possuem alterações na escala da 
imagem 

 
● Veja um outro exemplo do princípio sendo aplicado numa imagem 

 
 

● Princípio de Animação Antecipação 

● Assim como os outros arquivos este também possui duas 
animações onde a "Easy Ease" foi descartada, permanecendo a 
"Estica e Esmaga" e uma nova com a descrição "Antecipação" 

● O princípio "Antecipação" parte da regra de que nenhum objeto 
parte da inércia direto para o movimento, ele precisa antes tomar 
um impulso para se mover e alcançar o ponto B 

● Esse princípio é uma união dos outros dois princípios, pois ele tem 
como característica o "Easy Ease" e também o "Esticar e Esmagar" 
em sua composição 

● O que diferencia este princípio dos outros é a forma em que a 
escala é ajustada, neste tipo de efeito o objeto precisa se contrair 
antes de iniciar a animação, como se fosse um impulso mesmo 

● E ao atingir o topo do salto na animação a imagem recebe um leve 
ajuste na largura, aumentando-a para criar uma percepção mais 
clara de que imagem passou por aquela etapa do estica e esmaga 
e em seguida ela desce novamente com o efeito 
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10 – Princípio de Animação – Easy Ease 
● Iniciando a Animação Easy Ease 

● Para iniciar uma animação, você precisará de uma forma, imagem, 
sólido ou texto para animá-lo. Exemplo: 

 
● O primeiro passo após ter um elemento para animar é definir a 

posição inicial dele, no After Effects essa definição pode ser feita 
através dos quadros-chave, registre a posição atual dele clicando 
no relógio da opção “Posição” 

 
● Para que o princípio funcione é importante ajustar o ponto de 

ancoragem do objeto animado 
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● Ative a ferramenta “Ponto de ancoragem”, clique no ponto de 
ancoragem (geralmente fica no centro da composição) e arraste-o 
para o centro do objeto 

 
● Depois de criar a forma e definir o seu ponto inicial e ajustar o 

ponto de ancoragem, ajuste uma nova posição da agulha na linha 
do tempo e realize um ajuste na “Posição” da forma, assim será 
criado um novo quadro-chave de forma automática, que irá criar 
uma animação básica entre o ponto A que você definiu 
manualmente e o ponto B que foi criado automaticamente quando 
você modificou a agulha e ajustou o valor da posição novamente 

● Quando você terminar de ajustar todas as posições que sua forma 
irá ter ao decorrer da animação, é fundamental adicionar 
atenuações nos quadros-chave criados na linha do tempo, eles 
farão com que a animação não fique robótica, suavizando seu 
trajeto 

● Clique com o botão direito no quadro-chave e clique na opção 
“Assistente de quadro-chave 

 
● Logo em seguida escolha a opção de atenuação desejada. 

Exemplo: 
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11 – Princípio de Animação – Estica e Esmaga 
● Estica e Esmaga 

● O princípio “Estica e Esmaga” usará a base do princípio “Easy Ease” 
com algumas modificações na “Escala”, defina, por exemplo, um 
ponto inicial para escala que registre a posição normal da sua 
forma 

 
● Mova a agulha para uma posição mais à frente, de forma que fique 

no meio dos pontos do Easy Ease, entre o ponto A e o ponto B de 
posição 

● Depois ajuste a escala para que a forma seja esticada e esmagada. 
É importante que esse ajuste siga a posição, por exempo, se a 
forma se move do ponto A ao ponto B na horizontal o ajuste deverá 
ser assim: 

 
Se a movimentação dos pontos A e B forem na vertical basta seguir 

uma ideia contrária. Exemplo:  
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● Esse ajuste precisa ser feito na volta da animação também, por 
exemplo, se a animação faz com que a forma se mova do ponto A 
ao B e depois do B para o A ela está indo e vindo de um ponto para 
outro, então tanto nessa ida quanto na volta o princípio deverá ser 
aplicado 

● Após definir os quadros-chave, clique neles e tecle “F9” para criar 
as atenuações simples e dar suavidade a animação 

● Para conferir o resultado da animação use a barra de espaço para 
reproduzir e também parar a animação 

 

12 – Princípio de Animação – Antecipação 
● Preparando o Princípio de Animação Antecipação 

● O princípio de antecipação vai partir do princípio "Easy Ease", terá 
também o "Estica e Esmaga", e através de ambos será 
desenvolvimento o princípio "Antecipação" 

● No princípio de animação “Antecipação” existe uma importante 
diferença entre os outros princípios, o seu ponto de ancoragem 
deve ser definido sobre a base do objeto ao invés do centro 

 
● Defina os ajustes na posição do objeto para que ele se mova do 

ponto A ao ponto B 

● Coloque as atenuações nos quadros-chave de posição que criará 
esses movimentos 

● Aplique o princípio “Estica e Esmaga” criando quadros-chave na 
escala e colocando também atenuações sobre eles 
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● Princípio Antecipação 

● O princípio "Antecipação" parte da regra que um componente 
precisa tomar um impulso antes de saltar 

● Clique no quadro-chave de posição o qual foi definido para a 
criação do Easy Ease e arraste um pouco para frente. Exemplo: 

 
● O intuito disso será fazer com que o objeto fique parado até a linha 

do tempo chegar nesse quadro-chave 

● Neste mesmo ponto onde ficou o quadro-chave movido, crie um 
novo quadro-chave na escala que esmague um pouco seu objeto. 
Exemplo: 

  
● Avance um pouco a linha do tempo e retorne a escala à posição 

inicial, esse avanço precisa ser feito um pouco antes de iniciar os 
quadros-chave do princípio estica e esmaga 

● Quando o objeto chegar ao ponto B, se ele estiver sendo animado 
na vertical, aumente sutilmente os lados do objeto para criar um 
efeito de descanço do objeto ao atingir o topo 
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13 – Ferramenta Texto 
● Digitando e Formatando um Texto 

● Para iniciar a digitação de um texto, use a ferramenta “Texto” 

 
● Clicando e segurando nessa ferramenta é possível perceber que 

existem duas opções, o texto horizontal e o vertical, basicamente 
eles oferecem as mesmas configurações de edição da fonte, porém 
eles são descritos de maneira diferente, um “deitado” na horizontal 
e outro em “pé” na vertical 

● Ao ativar essa ferramenta, será ativado o painel “Caractere” que 
perimitirá que você configure a fonte do seu texto da forma que 
preferir 

● Para alterar a fonte, por exemplo, clique no campo com o nome 
atual da fonte e em seguida clique na fonte desejada 

 
● Além do tamanho e estilo da fonte é possível também ajustar a cor 

do preenchimento e traçado do seu texto, use o quadro de cor 
indicado para alterar o preenchimento. Exemplo: 

 
 

 

 

 



36 After Effects 2019 

● Para alterar o traçado, use a opção abaixo. Exemplo: 

 
● Escolha a cor desejada e clique em OK 

● O texto, assim como uma forma, imagem ou sólido, pode ser 
animado de todas as formas 

● Caixa de Texto 

● O processo de edição de texto dentro de uma caixa de texto é 
exatamente igual ao modo que você aprendeu, porém, uma caixa 
de texto proporciona um limite de espaço em que o seu texto 
poderá atingir, além de poder mover todo o texto de uma única 
vez 

● Para criar a caixa de texto, ative a ferramenta “Texto” 

 
● Clique num trecho da composição e mantendo o clique, arraste até 

um outro ponto oposto, criando uma caixa de texto assim: 
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● A vantagem de se usar uma caixa de texto é que você pode 
controlar o espaço que o seu texto irá ocupar na composição, além 
dele permitir quebra de linha automática quando atingi o limite da 
caixa 

● Para deletar a caixa de texto, basta manter ela selecionada e teclar 
“Delete”, assim todo conteúdo escrito dentro dela será removido 

● Tanto uma caixa de texto, quanto um texto criado normalmente 
podem ser alinhados na composição usando o painel “Alinhar”, 
para alinhar um texto no centro da composição, por exemplo, use 
os botões indicados: 

 
 

14 – Animação de Texto Com Efeitos e 
Predefinições 
● Animando Texto com Efeitos e Predefinições 

● Ative a ferramenta “Texto” 

 
● Digite o conteúdo desejado sobre a composição, configure a fonte 

conforme sua preferência 

● Mantenha seu texto selecionado na composição (Este fator é 
importante para que o efeito seja aplicado nele) 
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● Clique sobre o painel “Efeitos e predefinições”, localizado à direita 
do programa 

 
● O painel de efeitos e predefinições oferece uma grande quantidade 

de efeitos para aplicação 

 
● Além delas, ele também possui uma opção dentro do botão de 

configurações do painel, clique no botão indicado e clique na opção 
“Procurar predefinições” 

 
● Deverá ser aberto a janela do programa Adobe Bridge 

● O Bridge de uma maneira básica é responsável pelo gerenciamento 
de mídia entre alguns programas da Adobe, ele permite organizar 
seus projetos e distribuir estes arquivos entre um local e outro 
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● Além disso, o Brigde também organiza os efeitos e predefinições 
do After Effects permitindo visualizar uma prévia do efeito antes 
dele ser aplicado sobre o projeto 

● Clique duplo sobre a pasta “Text” 

  
● Para criar um efeito de entrada abra a pasta “Animate In” 

  
● Escolha a animação que mais lhe agrada e dê um clique duplo 

sobre ela, assim a animação será aplicada sobre o seu texto 

● Feche o programa Adobe Bridge 

● Será criado quadros-chave automáticos em sua linha do tempo, 
eles são referentes à animação que você aplicou dentro do Bridge 

● Pressione a barra de espaço em seu teclado e confira a animação 

● Em alguns casos a animação poderá ser maior que o tempo da sua 
composição, neste caso você pode aumentar o tamanho de sua 
composição clicando no menu “Composição” e “Configurações da 
composição” 

● Aumentando o tempo da duração da composição você poderá 
decidir se ela de fato terá um tempo maior ou você poderá 
visualizar os quadros-chave do efeito aplicado no texto e poderá 
reduzir se desejar, assim poderá reduzir posteriormente a duração 
de sua composição novamente 
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● O fato do efeito ser uma predefinição não quer dizer que ele não 
pode ser ajustado, ou seja, você pode reduzir sua duração, ou 
mudar qualquer outra propriedade como a sua opacidade, escala 
e etc 

 

15 – Criando Uma Vinheta – Etapa 1 
● Animando Sólidos 

● Uma vinheta pode ser feita de várias formas, basta que você 
entenda os princípios básicos de uma animação simples, aplicar 
efeitos e predefinições num texto e importar novos elementos, por 
exemplo. A sua criatividade será sua maior ferramenta nessa 
situação. No curso, a criação da vinheta foi realizada através de 
sólidos na primeira etapa, sendo assim, será mantida essa ideia 

● Para criar o sólido, clique com o botão direito sobre o painel “Linha 
do tempo” e clique na opção “Novo” 

 
● Clique na opção “Sólido” 

 
● Mantenha os ajustes de largura e altura do sólido, pois eles serão 

os mesmos da sua composição, a menos é claro, que você queira 
criar um sólido menor que o tamanho da composição 

● Escolha a cor do seu sólido e clique em OK 
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● Usando o painel “Efeitos e predefinições” à direita do programa, 
clique no campo de busca e pesquise pelo efeito desejado. 
Exemplo: “Íris” 

 
● Clique no efeito e arraste até seu sólido dentro da composição 

 
● O efeito que você escolher irá oferecer diferentes opções, à 

esquerda, no painel “Controles do efeito”. No caso do “Abertura da 
Íris” você poderá controlar o “Raio externo”, é importante clicar no 
relógio para o efeito registrar o ponto de partida e depois você 
mover a agulha na linha do tempo e ajustar outro valor de raio 
externo 

● Assim o sólido ganhará uma animação entre estes pontos. 
Exemplo: 
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● Além do painel controles de efeitos, será possível alterar as 
configurações do efeito dentro da camada do sólido, abra as 
opções do seu efeito clicando na seta ao lado dele. Exemplo: 

 
● Assim, você poderá também visualizar os quadros-chave que 

foram criados 

● Brinque com as opções “Rotação” e “Escala” e veja como irá ficar 
sua animação usando a barra de espaço em seu teclado 

● Depois de definir os ajustes dentro do efeito, clique com o botão 
direito do mouse sobre os quadros-chave, clique em “Assistente 
de quadro-chave” e escolha uma atenuação para aplicar nele, isto 
trará suavidade a animação 

● Para criar um efeito tridimensional, você poderá duplicar o sólido 
criado e realizar outros ajustes dentro da camada dele, outra ideia 
bacana é mudar a cor do sólido duplicado, assim, ambos farão 
efeitos diferentes com cores diferentes 

● Para alterar a cor do sólido, entre nas opções da camada, clique 
na opção “Preenchimento”, clique na cor e escolha a cor desejada 

 
● Lembre-se: ao duplicar ou criar várias camadas em seu projeto é 

importante renomear elas, assim você saberá exatamente qual 
camada se refere ao sólido que está sendo editado 
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16 – Criando Uma Vinheta – Etapa 2 
● Praticando 

● Nesta aula será continuado o projeto de criação da vinheta 

● Ative a ferramenta “Texto” 

 
● Configure as opções do painel “Caractere” conforme o estilo do 

texto que você deseja 

● Digite o texto sobre a composição 

● Ative a ferramenta “Seleção” e posicione o seu texto na 
composição. Se desejar que ele fique centralizado perfeitamente, 
você pode também usar o painel “Alinhar” e clicar sobre os botões 
indicados: 

 
● Com o texto na posição certa da composição, alinhado com seus 

sólidos, o próximo passo é animá-lo para que não entre na 
reprodução de maneira grosseira 

● Clique no painel “Efeitos e predefinições” e pesquise pelo nome de 
algum efeito, por exemplo “CC Light Wipe” 

 
● Clique no efeito e sem soltar o clique arraste sobre o texto 
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● Ajuste o valor da opção “Completion” de forma que o texto fique 
totalmente oculto e inicie a gravação do quadro-chave 

 
● Avance sua agulha na linha do tempo para um tempo mais adiante 

e ajuste o valor da opção “Completion” novamente, desta vez para 
exibir todo o seu texto 

 
● Pressione a barra de espaço e confira o resultado 

● A animação é livre, você pode duplicar suas camadas e dar um 
efeito de sombra sobre o texto e até mesmo aplicar um segundo 
efeito nessa sombra, use sua criativade para criar uma vinheta de 
sua preferência 
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17 – Criando Uma Vinheta – Etapa 3 
● Praticando 

● Nesta aula será continuado o projeto de criação da vinheta 

● Além dos efeitos do painel “Efeitos e predefinições”, pode-se 
trabalhar também com os efeitos que já se têm presentes nas 
camadas como o “Transformar” que contém ajustes de posição, 
escala e opacidade por exemplo 

● Durante a criação da vinheta na etapa 3 é utiizado o efeito em 
escala que cria um efeito de “pulsar” no texto bastante 
interessante, se lembre de como ele foi feito 

● Abra a cascata de opções da camada do texto e clique na seta da 
opção “Transformar” 

 
● Clique no relógio da opção “Escala” para adicionar o quadro-chave 

 
● Leve a agulha um pouco mais à frente (menos de um segundo por 

exemplo) 
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● Ajuste o valor da escala para 70% 

 
● Mova a agulha um pouco mais à frente na mesma proporção que 

foi movida do ponto inicial 

● Retorne o valor da escala para 100% 

● Mova a agulha um pouco mais à frente na mesma proporção que 
as outras posições 

● Clique no quadro-chave inicial e copie ele usando o atalho “Ctrl+C” 

● Cole o quadro-chave, e assim repita o processo criando quadros-
chave intercalados, um com 100% (tamanho original) e outro com 
70% (30% menor), assim, ao avançar na animação, o texto irá 
reduzir e aumentar de 100 a 70% diversas vezes criando a 
animação “pulsando” 

 

18 – Animação com Efeitos Múltiplos 
● Ajustando a Posição da Predefinição 

● Aplique um efeito predefinido sobre um texto, por exemplo, use o 
Adobe Bridge para selecionar o efeito e em seguida mantenha o 
texto com o efeito selecionado 

● Clique na seta da camada deste texto 

 
● Clique na seta da opção “Texto” 
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● Clique na seta da opção “Animador 1”, que é o nome do efeito que 

foi aplicado usando o programa Adobe Bridge 

 
● Dentro dos controles da opção “Animador 1”, localize a opção 

“Posição” e ajuste da forma desejada. Exemplo: 

 
● Desta forma você altera a posição de inicialização do efeito 

● Adicionando um Novo Efeito Predefinido 

● Aplicar efeitos e predefinições num texto, por exemplo, não se tem 
limite, você pode aplicar quantas vezes e quantos efeitos desejar, 
porém, é claro que quanto mais efeitos um único objeto tiver, mais 
difícil será de criar uma animação que funcione, já que cada efeito 
tem uma duração e uma ação diferente 
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● Com um texto que já tenha um efeito aplicado, mantenha sua 
camada selecionada e clique nas opções indicadas: 

 
● Ao abrir o programa Adobe Bridge, abra as pastas “Text” e 

“Animate In” ou “Animate Out” a sua preferência e aplique outro 
efeito de sua preferência, basta usar um clique duplo sobre ele 

● Feche o programa Adobe Bridge 

● Confira o resultado da animação teclando a barra de espaço 

● Se o efeito estiver bagunçado abra suas configurações na camada 
do texto usando a opção do efeito “Animador 2” 

 
● Assim, você deve ajustar as configurações do “Animador 2” de 

forma que fique uma animação fácil de se visualizar e não 
desordenada 

 

19 – Ajustando O Texto A Um Caminho 
● Ajustando Texto Ao Caminho 

● Ative a ferramenta “Texto” 
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● Ajuste as configurações do painel “Caractere” conforme sua 
preferência. Exemplo: 

 
● Digite o seu texto na composição 

● O primeiro passo após criar o texto é criar uma máscara, é possível 
utilizar as ferramentas de forma, como a “Retângulo”, para criar 
uma máscara 

● Para que a ferramenta de formas permita a criação de uma 
máscara, é preciso que a camada do texto esteja selecionada, 
assim, ao invés de criar um retângulo simples, será criado a 
máscara no formato de um retângulo 

● Ative a ferramenta “Retângulo” 

 
● Com a camada do texto selecionada, clique próximo ao seu texto 

e mantendo o clique crie a forma da máscara assim: 
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● Se essa máscara for criada longe do texto então o texto irá sumir, 
porque a máscara exibe apenas o que está dentro do seu conteúdo, 
agora se a forma da máscara foi criada acima do texto ele estará 
sendo exibido 

● Para criar o caminho do texto sobre a máscara, é preciso utilizar a 
máscara como base, para isto, é preciso ajustá-la para que não 
oculte o conteúdo além dela (Leia o próximo tópico que fala sobre 
máscaras, antes de continuar neste) 

● Clique na seta da opção “Texto” 

 
● Clique na seta da opção “Opções de caminho” 

 
● Clique no campo ao lado da opção “Caminho” e selecione a opção 

“Máscara 1” 
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● O texto deverá se adaptar ao caminho da máscara 

● É importante que você controle o tamanho do texto para que não 
fique distorcido dentro do caminho, esse ajuste do tamanho da 
fonte pode ser feito após a aplicação do texto ao caminho também 

● Conhecendo Uma Máscara 

● Clique na seta da camada do texto, clique na seta da opção 
“Máscara” e clique na seta da opção “Máscara 1” 

 
● Ao lado da opção “Máscara 1”, localize e clique sobre o campo 

“Adicionar” 

 
● Em seguida, selecione a opção “Nenhum” 

 
● A máscara deverá exibir o conteúdo do texto que está dentro e 

também fora dela, pois não há mais restrições 
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● O objetivo da máscara será apenas usar sua estrutra para 

adicionar o texto nela, portanto, a opção "Nenhum" é ideal para 
essa situação, pois anula a ação padrão da máscara que limita a 
exibição do texto 

● Toda forma de máscara que contém vértices agudas como num 
quadrado, retângulo ou até mesmo num triângulo, a animação 
tende a ficar grosseira, diferente da animação aplicada sobre a 
forma de máscara de uma elipse (círculo) 

 

● Alterando o Caminho da Máscara 

● Mantenha seu texto selecionado sobre a máscara 

 
● Clique sobre a ferramenta “Caneta” e mantenha o clique 
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● Clique na opção de ferramenta “Converter vértice” 

 
● Clique em uma das vértices da sua máscara e mantendo o clique 

arraste sutilmente para a diagonal para criar a curva 

 
● Usando o mesmo processo arredonde todas as vértices da sua 

máscara 

● Com as alterações nas vértices a animação flui de uma forma mais 
suave 

● Outro recurso interessante de se trabalhar com uma animação 
deste tipo, vinculada a uma máscara, é que você pode ter outras 
máscaras na composição e apontá-las para o texto, assim o texto 
irá se basear na nova máscara escolhida 

● Para isto, é claro, você precisará de uma nova máscara. Após criar 
uma, clique no campo “Máscara 1” e selecione a outra máscara, 
assim: 
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20 – Detalhes da Camada de Forma 
● Camada de Forma Opções em Cascata 

● Clique com o botão direito dentro do painel “Linha do tempo” 

 
● Clique na opção “Novo” 

 
● Clique na opção “Camada de forma” 

 
● Desta maneira a forma não é criada na composição, porém, é 

criada uma camada de forma 

● Clique na seta da camada de forma 

 
● Clique no botão “Adicionar” 
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● Escolha a opção de forma desejada. Exemplo: 

 
● Assim será adicionado a identificação da forma dentro da camada. 

Junto a essa identificação será exibido também o formato de uma 
estrela ou da forma que você escolher sobre a composição 

 
● Para adicionar um traçado a essa forma, clique no botão 

“Adicionar” novamente e selecione a opção “Traçado” 

 
● Clique na seta da opção “Traçado” 

● Escolha a cor desejado para seu traçado, largura e outros ajustes 
do seu interesse 

● Camada de Forma Opções das Ferramentas 

● É importante ressaltar que a criação de uma forma pode ser 
realizada não só através das camadas, mas também usando as 
ferramentas de formas 

● Com o uso das ferramentas, as alterações manuais da camada se 
tornam automáticas ao ajustar a posição, tamanho, 
preenchimento e traçado por exemplo 

● De certa maneira é indicado dizer que, criando uma forma através 
das ferramentas é um processo mais rápido e simples 
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● Clique na ferramenta “Retângulo” e mantendo o clique, aguarde 
até abrir a cascata de ferramentas e clique em “Ferramenta 
Estrela” 

 
● Com a ferramenta ativa você já pode definir o preenchimento e 

traçado da forma antes mesmo de criá-la 

● Clique no seletor de cores da opção “Preenchimento” e defina a cor 
desejada, exemplo: 

 
● O mesmo para o traçado, clique no local indicado e ajuste a cor 

desejada, exemplo: 

 
● Ao lado das cores, existe também o controle de largura do traçado, 

ajuste um valor de sua preferência, quanto maior o valor do 
traçado, mais grosso será o contorno. Exemplo: 
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● Para criar a forma, use a tecla “Shift”, clique e arraste (A tecla 
Shift irá manter as proporções da forma não a deixando ficar 
deformada, além de travar a rotação de algumas formas como a 
estrela por exemplo) 

 
● A forma é criada de acordo com a posição do seu clique, assim ela 

não será centralizada na composição 

● Para alinhar manualmente sua forma, mantenha-a selecionada e 
clique no painel “Alinhar”, clique nos botões “Alinhar 
horizontalmente” e “verticalmente” 

 
● Após criar a forma e alinhá-la na posição desejada, ajuste também 

seu ponto de ancoragem 

● Ative a ferramenta “Ponto de ancoragem” e posicione o ponto no 
centro da forma, assim: 
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21 – Opções de Animação da Camada de Forma 
● Adicionando Efeitos na Camada de Forma 

● Crie uma forma qualquer. Exemplo: 

 
● Ajuste o preenchimento e traçado conforme sua preferência 

● Usando a tecla “Shift”, crie uma forma dentro da composição 

● Abra a cascata de opções da camada de forma: 

 
● Clique na seta da opção “Traçado 1” 

● Clique na seta da opção “Traços” e clique sobre o botão “+” 

 
● Ajuste as configurações do traço conforme sua preferência 

● Clique nos relógios das opções “Traço” e “Deslocamento” 

● Mova a agulha para uma marca mais à frente 

● Ajuste os valores do traço e deslocamento de forma que criem um 
efeito do ponto inicial até o próximo ponto 



After Effects 2019 59 

● Assim como qualquer outra animação, para criar a animação na 
camada de forma, usa-se os relógios de cada uma das opções que 
você queira editar, ao clicar nos relógios são criados os quadros-
chave que registram os pontos iniciais, depois, ajustando a posição 
da agulha na linha do tempo e configurando outro valor é criado 
outro quadro-chave de forma automática 

● Depois que a animação estiver funcionando você poderá aplicar 
efeitos predefinidos sobre sua camada, clique no botão “Adicionar” 
dentro da camada e escolha uma das opções de efeitos 

 
● Escolha, por exemplo, a opção “Torcer” 

 
● Dentro do predefinição, existem também configurações que 

possibilitam animar através dos quadros-chave, clique nos relógios 
das opções “Ângulo” e “Centro” 
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● Mova a agulha na linha do tempo e ajuste os valores das opções 

● Mova a agulha novamente e ajuste novos valores conforme sua 
preferência, enquanto modifica o valor, acompanhe a mudança no 
objeto que está sendo animado na composição 

22 – Criando Uma Lower Third – Parte 1 
● Introdução a Lower Third 

● Lower Third é um nome simbólico dado para definir uma barra 
geralmente apresentada na parte inferior de um vídeo nela é 
registrado o nome do apresentador ou do entrevistado e também 
pode ser usada para divulgar redes sociais 

● Você certamente viu em um canal no Youtube ou na televisão 
algum entrevistador realizando perguntas a uma pessoa e na parte 
inferior do vídeo sendo exibido o nome dessa pessoa, às vezes 
acompanhado de uma profissão ou idade, por exemplo 

● Confira alguns exemplos de Lower Thir 

 
 

 
● A Lower Third é exibida geralmente no canto inferior esquerdo da 

tela, porém, isto não é exatamente uma regra, você poderá colocá-
la onde preferir em seu projeto 
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● Como você deve ter notado a Lower Third é criada geralmente com 
formas, porém isto também não é uma regra, você pode usar 
imagens e outros elementos que preferir 

● Organizando as Formas 

● Usando as ferramentas indicadas crie três formas assim (As cores, 
largura do traçado são de sua preferência): 

 
● Usando a ferramenta “Seleção” ajuste a posição das formas assim: 

 
● Se for preciso, clique nas camadas e mova suas posições para que 

uma fique sobre a outra igual na imagem acima, lembrando que a 
imagem acima é apenas um exemplo, você poderá criar a sua 
Lower Third da forma que preferir 

● Neste processo de organizar sua Lower Third, rotacione, ajuste a 
escala e a posição da maneira desejada. Em seguida, você poderá 
animar suas formas já organizadas na composição 

 

 

 

 

 

 



62 After Effects 2019 

● Renomeie suas camadas conforme suas formas, exemplo: 

 
 

23 – Criando Uma Lower Third – Parte 2 
● Animando os Objetos da Lower Third 

● É importante que a animação seja realizada por etapas, desta 
maneira basta ir habilitando a visualização das camadas conforme 
forem sendo usadas 

● Para priorizar uma camada específica, clique no local indicado, 
assim todas as outras camadas serão ocultas, ou seja, suas formas 
não irão aparecer na composição 

 

 
● Com a ferramenta “Seleção” ativa. Clique sobre sua forma, 

exemplo:  
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● Acesse o painel “Efeitos e predefinições” 

 
● Clique na seta da opção “Transição” 

 
● Clique no efeito desejado e sem soltar o clique arraste até a elipse. 

Exemplo com o efeito “Veneziana” 

 
● Com a agulha na marca de 0 segundo. Clique no relógio da opção 

“Conclusão da transição” e ajuste o valor para 100% 

 
● Ajuste a agulha na linha do tempo para a marca de 1 segundo 

● Ajuste o valor da “Conclusão da transição” para 5% 
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● Ajuste o valor da direção para um ângulo de 46º 

 
● Clique no local indicado para exibir novamente todas as formas na 

composição 

 
● Clique no local indicado para priorizar a exibição apenas da camada 

“Polígono laranja” 

 
● Oculte a cascata de outras camadas que não seja a do polígono 

● Selecione o polígono na composição 
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● Escolha outro efeito no painel “Efeitos e predefinições” e aplique 
sobre o polígono 

● Use o relógio para criar o quadro-chave com as configurações 
padrões do efeito que você escolheu 

● Mova a agulha na linha do tempo para 2 segundos e ajuste os 
valores do efeito que você escolheu para criar a animação 

● Usando o mesmo processo, exiba as camadas e priorize a exibição 
da camada “Retângulo verde claro” 

 
● Clique na forma do retângulo sobre a composição 

● Escolha o efeito desejado e clique no relógio para o criar o quadro-
chave com as configurações padrões 

● Depois, mova a agulha na linha do tempo para 3 segundos e ajuste 
os valores do efeito que você escolheu 

● Deixe o tamanho da barra de trabalho até os 3 segundos 

 
● Exiba as camadas novamente 

 
● Pressione a barra de espaço e confira o resultado da animação 

● Depois de pronta, basta exportar o projeto com a opção 
“RGB+Alfa” para o vídeo ser exportado com o fundo transparente, 
assim você poderá colocar a Lower Third sobre outro vídeo 
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24 – Chroma Key 
● Introdução ao Chroma Key 

● Chroma key é uma técnica de efeito visual que consiste em colocar 
uma imagem ou vídeo sobre outro através do anulamento de uma 
cor padrão, como por exemplo, o verde, o azul e, em casos raros, 
o vermelho. Exemplo de fundo Chroma Key: 

 
● Exemplo de fundo aplicado sobre o Chroma Key: 
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● Em gravações em fundo Chroma Key, é preciso sempre usar uma 
das cores primárias do sistema RGB, ou seja, vermelho, verde ou 
azul 

● O Chroma Key mais usado é o verde porque a tonalidade tem uma 
grande capacidade de absorção do brilho extra, ajudando a 
controlar a luminosidade e facilitando o processo de pós-produção 

● Uma curiosidade sobre o Chroma Key vermelho é que ele é o 
menos utilizado, pelo fato de poder se misturar a pele humana já 
que possuímos alguns traços avermelhados na coloração de nossa 
pele 

● Para trabalhar com o Chroma Key é preciso ter no mínimo dois 
arquivos um com o fundo no Chroma Key e outro fundo no qual 
você queria substituir o verde 

● Importe e envie seus arquivos para a linha do tempo 

 
● É importante que a camada do Chroma Key fique acima da camada 

do fundo que você deseja inserir 

● Exemplo: 

 
● Quando o Chroma Key for menor que o seu fundo, você poderá 

aumentar a escala do vídeo ou imagem que tenha o Chroma Key, 
porém isto fará com que a mídia perca qualidade 
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● Outra opção é usar um fundo menor que se adpate ao Chroma Key 
e até mesmo manter o Chroma Key menor mesmo, caso seja um 
objeto dentro do Chroma Key como um acessório que irá aparecer 
no próprio fundo por exemplo 

● Keylight 

● Keylight é um plug-in existente no After Effects, que proporcia uma 
facilidade maior na remoção de fundos Chroma Key 

● O Keylight não é um plug-in nativo da Adobe, a Adobe o comprou 
de uma empresa chamada "The Foundry" e por este motivo suas 
configurações apresentam informações dessa empresa 

 
● Assim como outros plugins de efeitos o Keylight é localizado 

também dentro do painel "Efeitos e predefinições" 

● Para ativar esse Plugin, clique no painel “Efeitos e predefinições” 

 
● Clique na seta da opção “Keying” 
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● Clique no efeito “Keylight (1.2)” e sem soltar o clique, arraste para 
cima da mídia com o Chroma Key. Exemplo: 

 
● Clique no conta-gotas presente dentro do efeito “Keylight” 

 
● Em seguida, clique no fundo que contém o Chroma Key. Exemplo: 

 
● Todo o fundo verde será removido da mídia, se for outra cor o 

conta-gotas também fará a ação, como o azul por exemplo 
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● Em alguns casos o Chroma Key precisa ser tratado, isto 
geralmente acontece quando a luz no Chroma Key não foi bem 
aplicada ou quando se tem detalhes, como divisão de estruturas, 
um chão e uma parede, mesmo que se tenha o Chroma Key em 
ambos ocorre diferença de luz entre eles 

● Exemplo: 

 
● Nesses casos o ideal é fazer um tratamento no Chroma Key, onde 

envolverá a opção “Screen Matte” 

● Dentro das configurações do efeito “Keylight”, clique no campo 
“Final Result” da opção View (Visualização) 
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● Selecione a opção “Screen Matte” 

 
● Mais abaixo nas configurações do efeito, clique na seta da opção 

“Screen Matte” 

 
● Neste local, você deve ajustar os valores das opções “Clip Black” 

que fará o controle de preto da visualização e a opção “Clip White” 
que fará o controle de branco. A ideia desses controles é aumentar 
ou reduzir seus valores de forma que a exibição elimine todas as 
“poeiras” de tons entre os contratos de preto e branco 

 
● Quando o resultado ficar bacana, clique novamente no campo da 

opção “View” (visualização) e altere para a opção “Final Result” 
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● Assim a remoção dos pontos que contêm o Chroma key foi mais 
efetiva, removendo todas as sobras (poeiras) que a primeira 
aplicação deixou 

 

25 – Introdução à Rotoscopia 
● Introdução 

● Rotoscopia é uma técnica de animação que tem como base uma 
performace real, essa performace pode ser usada para criar uma 
ilustração ou um recorte da própria performace para utilização em 
outro projeto 

● Tanto a ilustração quanto a criação de um recorte que é feito 
através de máscaras, devem ser feitas quadro a quadro 

● Desta forma é possível criar uma animação baseada na seleção de 
cada um dos quadros 

● Essa é uma técnica antiga e pouca utilizada na produção de filmes 
atuais, a técnica foi de certa forma substituída pela atual captura 
de movimento, que embora tenha processos de produção 
diferentes, usam o mesmo princípio 

● O princípio, como dito anteriormente, é a criação de uma animação 
em cima de uma performace real 

● E de certa forma a utilização do Chroma Key traz resultados 
semelhantes com um tempo de produção mais rápido, pois utiliza-
se efeitos prontos para a remoção do fundo como o Keylight 

● Iniciando o Processo de Rotoscopia 

● O primeiro passo é abrir um vídeo, nesse vídeo deve conter um 
elemento que você pretende recortar sobre um cenário de fundo 
que você não quer trabalhar 

● Sendo assim, ative a ferramenta “Caneta” 

 
● Durante o processo você precisa ampliar e reduzir a visualização 

do seu projeto na composição, para fazer essa ampliação você 
poderá usar o scroll do mouse  
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● Mouses que contém um scroll oferecem três funções dentro do 
After Effects, entenda: 

 
● Desta maneira você poderá girar o scroll para cima para ampliar o 

zoom e realização a seleção do trecho desejado com a ferramenta 
“Caneta” e quando terminar a seleção pressione o scroll e arraste 
o mouse para mover até uma nova posição que ainda não foi 
selecionada 

● Usando a “Caneta”, clique sobre um ponto inicial em seu projeto, 
exemplo: 

 
● A ferramenta "Caneta" permite uma seleção de diferentes formas, 

seja com um clique simples ou outras técnicas como clicar, manter 
o clique e arrastar e etc 

● Clique sobre outro ponto do seu projeto, exemplo: 

 
● Criou um novo ponto de seleção e uniu com o primeiro ponto, 

criando uma linha reta entre eles 
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● Clique num trecho mais a diante de sua seleção, e mantendo o 
clique arraste sutilmente para uma direção na qual se crie uma 
curva, assim: 

 
● Usando este processo de clicar simples e clicar e arrastar para criar 

curvas, selecione todo o seu objeto, neste exemplo temos a 
seleção de uma garota 

 
● Quando você terminar a seleção, perceba que foi criado uma 

máscara que isolou sua seleção do fundo do projeto, assim tudo 
que está fora dessa máscara é oculto 

● O próximo passo é criar um quadro-chave dentro das 
configurações da máscara que registre esses pontos de seleção 
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● Clique na seta da camada do vídeo 

● Clique na seta da opção Máscaras 

● Clique na seta da opção Máscara 1 e clique no relógio da opção 
Caminho da máscara 

 
● Ao realizar este processo a máscara não irá acompanhar os 

movimentos da modelo, a máscara permanecerá em sua posição 
atual e a modelo poderá sair de sua seleção 

● A “Rotoscopia” envolve exatamente o ajuste dessa máscara sobre 
os movimentos da modelo quadro a quadro, então a cada quadro 
que a linha do tempo avançar você precisará ajustar a posição da 
sua máscara novamente 

● Um atalho bacana para avançar um quadro por vez é o atalho de 
teclas “Ctrl+Seta para a direita” 

 
● Ao usar essas teclas o vídeo irá avançar um quadro e então você 

poderá conferir a seleção sobre ele, se a modelo se mexer, ajuste 
sua máscara novamente de forma que cubra toda a modelo, basta 
clicar nos pontos e sem soltar o clique ir arrastando eles 
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26 – Correção de Cor Básico 
● Correção de Cor Básico 

● Na maior parte das vezes quando um vídeo ou imagem é utilizado 
em outro cenário vindo de um chroma key ou de uma seleção 
rotoscópica, por exemplo, eles precisam ser tratados com 
correções de cores 

● Isso acontece, porque o elemento externo vindo do chroma key, 
por exemplo, não foi gravado sobre aquele cenário, então acontece 
de fato alterações que mudam as cores de um elemento e outro, 
principalmente quando se há variações de luzes 

● O objetivo dessa correção de cor básica é tratar o elemento 
externo para que se adapte ao novo cenário, deixando ele mais 
realista 

● Importe seus arquivos sobre o After Effects e usando o efeito 
“Keylight” remova o fundo Chroma Key do vídeo, ajuste-o sobre o 
cenário desejado. Exemplo: 

 
● No painel “Efeitos e predefinições”, pesquise pelo efeito “Curvas” 

 
● Clique no efeito presente no painel e arraste sobre seu projeto que 

precisa da correção de cor 
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● O efeito "Curvas" utiliza como base os canais RGB que significam 
"Red, Green e Blue" (Vermelho, Verde e Azul no português) 

● O RGB é o padrão de cores utilizados em eletrônicos como por 
exemplo monitores de TV e computador, retroprojetores e câmeras 
digitais 

● Um dos passos mais importantes é entender o tom predominante 
em seu cenário, se for numa floresta, por exemplo, o tom 
predominante poderá ser o verde, num mar, poderá ser o azul e 
assim por diante 

● Após identificar o tom predominante em seu cenário, realize 
mudanças nos canais de vermelho, verde, azul e até no RGB para 
que a imagem também ganhe um pouco desse tom predominante 

● Essa mudança pode ser feita através das linhas do painel, clique 
num ponto delas e mantendo o clique arraste para criar uma curva 

 
● Cada canal, representa a cor de uma linha no painel, mude os 

canais e vá alterando as linhas conforme achar que teve um bom 
resultado 

● Canal RGB é representado pela linha branca 

 
● Canal Vermelho é representado pela linha vermelha 

● Canal Verde é representado pela linha verde 

● Canal Azul é representado pela linha azul 

● Canal Alfa é representado pela linha preta tracejada 
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● Quando a curva da linha é posicionada acima do centro do quadro 
o efeito traz um resultado mais forte do canal escolhido, ou seja, 
se você está alterando o canal vermelho, por exemplo, e arrastar 
sua curva para cima ele irá realçar os tons de vermelho sobre a 
imagem 

 
● Se você arrastar a linha para criar a curva abaixo do centro do 

painel os tons de vermelho serão ocultados, realçando mais os tons 
do próximo canal 

 
● O mesmo acontece para o azul e o verde, no caso do RGB é 

realçado os tons de branco se você arrastar para cima e os tons 
de preto se arrastar para baixo 
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27 – Ferramenta Marionete (Pino) 
● Ferramenta Marionete (Pino) 

● A ferramenta “Pino de reposição da marionente” permite criar 
pinos em uma imagem por exemplo onde será possível animar 
estes pinos criando então um movimento sobre uma imagem 
simples, sem nenhuma animação 

● Ative a ferramenta “Pino de reposição da marionete” 

 
● O cursor do mouse irá se transformar num pino 

 
● Ao criar os pinos é importante que você entenda que eles irão se 

mover e arrastar parte da imagem junto a eles, então os pinos 
precisam ser criados em locais chave da imagem, para que a 
animação não fique destorcida 

● Dando cliques simples sobre sua imagem, crie pontos sobre locais 
chave, exemplo: 
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● Imagine que você criou vários pinos em sua imagem em pontos 
chaves, alguns destes pinos precisarão ser usados apenas para 
travar o movimento dos outros, ou seja, o que estiver além dele 
não será animado 

● No exemplo da capa do herório, seria animado apenas os pinos 
destacados: 

 
● Os outros pinos seriam usados apenas para “travar” a animação, 

assim o pé do herói e partes da costa e começo da capa dele não 
seria puxados quando os outros pinos animados estivessem se 
movendo 

● É como se você criasse uma barreira de pinos para evitar que a 
imagem restante se mova também enquanto parte da capa se 
move 
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● Para movimentar os outros pinos, acesse a cascata da camada até 
encontrar a opção “Marionete” e “Malha 1” 

 
● Dentro da opção “Malha 1”, clique na seta da opção “Deformar” 

 
● Dentro da opção “Deformar” você encontra a opção de cada um 

dos pinos criados 

 
● É importante que você indentifique a função deles na imagem e 

renomeie eles para evitar que se perda durante a edição 

● A melhor forma de indentificá-los é abrir suas configurações em 
um deles e mexer no controle de posição, veja qual dos pinos reage 
a mudança de posição e depois retorne ao valor anterior 
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● Ao descobrir qual é o pino, renomeie ele clicando com o botão 
direito do mouse e clicando na opção “Renomear” 

 
● Quando organizar seus pinos com nomes diferentes, você já 

poderá começar a animá-los, clique no pino desejado e abra sua 
cascata de opções 

 
● Por padrão, o pino já vem com o relógio ativado, então basta 

mover a agulha na linha do tempo para um tempo mais adiante e 
alterar a posição do pino da forma que você desejar 

● Se a modificação estiver muito grosseira, ajuste os controles de 
“Densidade” e “Expansão” para que suavize as mudanças 
realizadas na posição do pino. Exemplo: 

 
● Lembre-se se o intuito da animação com os pinos é ter movimentos 

repetitivos você poderá copiar e colar um quadro-chave para criar 
esse efeito, não é necessário alterar a posição do pino várias vezes 
para isso 
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28 – Renderizando Uma Composição 
● Renderizando 

● Renderização é o processo pelo qual se obtém o produto final, ou 
seja, você altera um projeto criado num programa de edição neste 
caso no After Effects para um arquivo que pode ser visualizado 
num simples reprodutor de vídeos ou na internet 

● De certa forma é correto dizer que a renderização também é uma 
exportação de arquivo, pois é basicamente o mesmo entendimento 

● Ao renderizar uma composição é importante que o painel "Linha 
do tempo" ou "Composição" estejam selecionados 

 
● Pressione o atalho de teclas “Ctrl+M” 

 
● Clique no link “Sem perdas” para abrir a janela de configurações 

da sua renderização 
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● Escolha seu formato desejado para renderização, exemplo: 

 
● Em saída de vídeo, você pode ajustar as configurações de cores do 

seu projeto, formato RGB, profundida e estilo da cor, para 
trabalhos com fundo alfa, por exemplo, (transparente) é 
recomendado o uso da opção “Pré-multipl.(fosqueado)” 

 
● Se o seu projeto não possui áudio, desative também a opção de 

áudio selecionando a opção “Saída de áudio desativada” 

● Após ajustar o formato do seu vídeo, é importante também definir 
o local onde ele será salvo após a renderização, para isto, clique 
no link com o nome da composição na frente da opção “Saída para” 

● O link te levará a janela de escolha de um local, escolha o local de 
salvamento, dê um nome ao seu arquivo e clique em salvar 

● Lembre-se: Ao renderizar um vídeo é importante desativar o 
Capslock caso você queira acompanhar o progresso da 
renderização 

● Clique no botão “Renderização” no canto direito do programa 

 
● Aguarde a renderização terminar 

● Acesse o caminho que você escolheu para salvar seu projeto e 
confira o resultado da renderização abrindo o projeto 
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● Ao exportar um vídeo, por exemplo, procure usar o formato “Quick 
Time”, este é um formato bastante utilizado em trabalhos 
profissionais pois sua renderização garante uma alta qualidade 
sem que o projeto fique muito pesado 

● Ao exportar um vídeo com fundo transparente, use também o tipo 
de canal “RGB + Alfa” além da opção de cor “Pré-multipl. 
(fosqueado), isto fará com que seu projeto tenha a transparência 
de fundo sem apresentar nenhum problema 

 
 

 

29 – Renderizando Em Fila Com o Adobe Media 
Encoder 
● Conhecendo o Adobe Media Encoder 

● O Adobe Media Encoder funciona indepente de outros programas, 
ele é um software utilizado para renderização/exportação de 
vídeos criados no After Effects e também no Premiere 

● A grande diferença da renderização ser feita no Media Encoder é 
que nele, se consegue renderizar os vídeos em massa, ou seja, 
vários de uma vez 

● Isso permite que você possa dar atenção a outros trabalhos 
enquanto o Media Encoder exporta seus vídeos de maneira 
automática 

● Para abrir o programa, pressione a tecla Windows 

 
 

 



86 After Effects 2019 

● Digite “Media Encoder” 

 
● Clique sobre o programa na tela inicial 

 
● Assim como no After Effects o programa Media Encoder é formado 

por painéis onde cada um deles têm uma função diferente 

● Use o painel “Navegador de mídia” para localizar e abrir seus 
projetos salvos em seu computador 

 
● Esse painel tem acesso a todas as pastas dos seu explorador de 

arquivos 

● Assim que localizar o arquivo que deseja renderizar, clique sobre 
ele e mantendo o clique arraste-o para o painel “Fila” 
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● Ao arrastar o arquivo para o painel “Fila” será aberto uma janela 
solicitando a seleção da composição a ser renderizada, clique sobre 
ela e clique no botão OK 

● Além de navegar no painel e arrastar os arquivos para o painel 
“Fila”, é possível também colocar os arquivos no painel “Fila” de 
outras maneiras, talvez até de uma forma mais simples 
dependendo de sua situação 

● Dê um clique duplo sobre uma área livre do painel “Fila” 

 
● Acesse o caminho em seu computador onde está o arquivo que 

deseja abrir e clique em “Abrir” 

● Clique na composição que deseja renderizar e clique em OK 

● Outra maneira bacana de se colocar um arquivo na “Fila” é 
deixando aberto, por exemplo, o programa Media Encoder e o 
Explorador de arquivos, ambos divindo a mesma tela, e então 
arrastar o arquivo do Explorador de arquivos diretamente para o 
painel “Fila” 

● Por fim, uma última maneira é transferindo diretamente do 
programa After Effects para o Media Encoder sem precisar fechar 
um dos programas. Clique sobre o menu “Composição” 

 
● Clique na opção “Adicionar à fila do Adobe Media Encoder” 

 
● Aguarde alguns segundos e então o programa Media Encoder será 

aberto automaticamente com o arquivo já adicionado a “Fila” 
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● Um detalhe interessante do Media Encoder é que ele possui 
também predefinições de ajuste para seus vídeos, ou seja, você 
pode organizar um formato, remover um áudio de um dos vídeos, 
ajustar a largura e etc, tudo antes da renderização em massa 

● Clique no link indicado para abrir a janela “Configurações de 
exportação” 

 
● Ajuste o formato H.264 para seu vídeo 

 
● Clique sobre o botão OK 

● O tipo do formato foi alterado na lista apenas para o vídeo 
selecionado, se outros precisam ser ajustados, é preciso repetir o 
processo para usar o mesmo formato nos demais 

● A próxima etapa é a definição do local onde será salvo os arquivos 
renderizados 
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● Clique no link da coluna “Arquivo de saída” 

 
● Selecione o local onde deseja salvar seu arquivo renderizado, 

lembre-se o local pode ser o mesmo para todos os arquivos ou 
você pode exportar um para cada pasta diferente, como preferir 

● Para renderizar, clique no botão “Iniciar fila” 

 
● O processo poderá ou não demorar, tudo dependerá do tamanho 

do seu projeto e da capacidade de processamento do seu 
computador. Assim que terminar o processo, os arquivos terão um 
sinal de “certo” com a descrição “Concluído” sobre a coluna 
“Status” 
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30 – Projeto Final 
● Praticando 

● Abra o programa After Effects 

● Crie um Novo projeto e crie uma nova composição: 

 
● Ajuste as configurações da sua composição assim: 

 
● Ajuste a duração para 10 segundos e clique em OK 

● Clique com o botão direito sobre uma área livre do painel “Linha 
do tempo”, clique na opção “Novo” e clique em “Sólido” 

● Apenas escolha a cor indicada e clique em OK 
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● Com o sólido criado sobre a composição, clique no painel “Efeitos 
e predefinições” 

 
● Pesquise pelo efeito “CC Jaws”, clique no efeito e arraste até o 

sólido criado 

 
● Clique no relógio da opção “Completion” e ajuste o valor da opção 

para 0% 

 
● Arraste a posição da agulha para 2 segundos e ajuste novamente 

a opção “Completion” para 100% 

● Retorne a posição da agulha para 0 segundos e crie um novo sólido 
sobre a composição, escolha a cor indicada: 

 
● Clique na camada do sólido recém criado, e mantendo o clique, 

arraste-a para debaixo do sólido criado anteriormente 
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● Ative a ferramenta “Texto” 

 
● Ajuste as configurações do painel “Caractere” assim: 

 
● Digite o texto sobre a composição e alinhe-o horizontalmente e 

verticalmente 

 
● Mantenha a camada do texto selecionada 
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● Retorne ao painel “Efeitos e predefinições”, clique no botão 
indicado e clique na opção “Procurar predefinições” 

 
● Abra a pasta “Text” e abra a pasta “Animate In” 

 
● Escolha um efeito de sua preferência e clique duplo sobre ele 

● O efeito será aplicado ao texto 

● Feche o programa Adobe Bridge 

● Pressione a barra de espaço e confira a animação, se for necessário 
ajuste o tempo do efeito e sua posição usando as opções 
“Animador 1” e ou “Animador 2” 

 
 

 

 
 
 

FIM DA APOSTILA 
Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 

Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
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Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 
autorização. 


