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01 - CONHECENDO O PROGRAMA 

● Conhecendo o Programa 

● O Premiere Pro é um editor de vídeo avançado, personalizável, que 
permite que você edite vídeos como desejar, é um dos principais softwares 
utilizados na edição de vídeos para cinema, TV e outras plataformas na 
Web 

● Para abrir o programa Premiere Pro, pressione a tecla Windows: 

 

● Digite “Premiere” e clique sobre o programa para abrir: 

 

● O programa irá exibir a tela de boas vindas 

● Ao iniciar o programa você poderá iniciar um novo projeto ou então abrir 
um projeto anterior em que já está em andamento 

 

● Clicando sobre o botão “Novo projeto”, você precisará definir o nome do 
seu projeto a ser trabalhado e a localização que é basicamente onde ele 
irá ficar armazenado em seu computador. Exemplo: 
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● Ao definir as informações, clique em OK 

● Clicando em OK o programa irá abrir vários painéis de configuração de 
acordo com a área de trabalho em que o programa estiver ativo. 

● As áreas de trabalho, são as descrições no topo do programa: 

 

● Cada área de trabalho tem funções diferentes para suas edições, e você 
poderá mudar a qualquer momento para outra de sua preferência. 

● Essa mudança auxilia na flexibilidade das suas edições, pois se estiver 
trabalhando com “Áudio” você poderá usar a área de trabalho “Áudio” se 
estiver trabalhando com “Efeitos” você poderá usar a área “Efeitos” e 
assim por diante. 

● Para sair do programa Premiere, clique sobre o “X” no canto direito da tela 

 

● Importando Um Arquivo 

● Ao abrir o programa usando a opção “Novo projeto” por exemplo ele não 
oferece nenhum conteúdo de edição, pois nenhum arquivo foi ainda 
importado no projeto, você pode importar projetos de três formas 

1. Clique no menu Arquivo e clique na opção Importar 
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Será aberta a janela “Importar” 

 

2. Use as teclas de atalho “Ctrl+I” 

 

3. Usando o painel “Projeto”, dê um clique duplo sobre o local indicado: 

 

● O painel “Projeto” está presente em todas as áreas de trabalho 
praticamente, sendo assim cabe a você analisar qual das três opções é 
melhor para importar seu arquivo 

● Ao importar um vídeo, áudio ou imagem por exemplo eles ficam 
disponíveis dentro do painel, assim: 
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● Existem também outras formas de visualização destas miniaturas, você 
pode visualizar em lista ou como no modelo acima (ícone) 

● Conhecendo Os Painéis Do Modo Edição 

● Mantenha o painel “Edição” ativo para entender as explicações deste 
painel 

 

● O painel “Projeto” tem a função de exibir os vídeos recém importados e 
então enviar o vídeo para o local desejado. Ele também permite a criação 
de novos itens como sequência de filme, camadas de ajuste e cor fosca 

● Dando um clique duplo sobre o ícone do arquivo presente no painel 
“Projeto”, é aberto uma pré-visualização do vídeo sobre o painel “Origem” 

● Exemplo: 

 

● Essa pré-visualização também pode ser recortada ou fatiada para que seja 
enviado apenas trechos do vídeo para o painel “Linha do tempo”. 

● O painel “Linha do tempo” é onde é controlado todo o filme principal, o 
conteúdo da linha do tempo é exibido diretamente sobre o painel 
“Programa” então quando o vídeo for ser exportado e publicado ele deverá 
ter o processo de edição dentro da linha do tempo, pois como dito o painel 
“Origem” é apenas uma pré-visualização do que está sendo reproduzido. 
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● O conteúdo enviado para a linha do tempo é representado por barras, 
elas ocupam espaços entre o tempo, podendo identificar quanto tempo de 
reprodução tem aquele arquivo. 

 

● O painel “Programa” além de exibir o conteúdo real da linha do tempo, 
possuí controles de reprodução, pausa, avanço e retorno do andamento 
do vídeo / áudio 

 

● É possível controlar o zoom da tela da forma que você desejar 

 

02 - CRIANDO UMA ÁREA DE TRABALHO 
(WORKSPACE) 

● Conhecendo As Áreas De Trabalho 

● Montagem: Essa área de trabalho é formada por três painéis maiores 
principais (Projeto, Programa e Linha do tempo), eles estão representados 
pela cor vermelho, e dois menores, secundários (Ferramentas e 
visualizador de áudio) que estão representados pela cor azul 

● A área de trabalho "Montagem" é bastante semelhante a área de trabalho 
Edição, porém ela não contém o painel "Origem" 

● Edição: Essa área de trabalho contém os quatro painéis mais utilizados 
nas edições: origem, programa, projeto e linha do tempo. Sua composição 
tem boas medidas entre os painéis então é altamente recomendada para 
iniciantes 

● Cor: Essa área de trabalho contém todos os painéis que possuem na área 
de trabalho “Edição”, porém ela contém um painel extra chamado de “Cor 
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de Lumetri” por conta de ter um painel extra o tamanho dos painéis são 
mais comprimidos na tela, embora seja a melhor área de trabalho para se 
trabalhar com efeitos de cores 

● Efeitos: Essa área de trabalho é bastante semelhante a área de trabalho 
“Cor”, principalmente na organização dos painéis em tela. A grande 
diferença é as trocas do painel “Cor de Lumetri” pelo painel “Efeitos” 
justamente por se tratar de uma área de trabalho voltada a todos os 
efeitos em geral 

● Áudio: Nesta área de trabalho as mudanças são mais visíveis, os painéis 
são organizados de maneiras diferentes das outras áreas de trabalho, 
ganhando também painéis voltados a edições de áudio 

● Gráficos: A área de trabalho Gráficos, volta a exibir aqueles padrões de 
layout semelhantes as áreas de trabalho “Edição”, “Cor” e “Efeitos”. Essa 
área contém um painel a direita chamado “Gráficos essenciais” 

● Criando Uma Área De Trabalho 

● Para criar uma área de trabalho personalizada você deverá estar com uma 
área qualquer selecionada a mais adequada para seu trabalho e então 
poderá realizar mudanças nessa área, algum painel que ele ache melhor 
um pouco menor outro que ele queira mudar de posição, enfim, poderá 
movimentar os painéis da forma que quiser. 

● Feito a movimentação e reorganização dos painéis, clique no menu 
“Janela”, clique na opção “Áreas de trabalho” e clique em “Salvar como 
Nova área de trabalho” 

 

● Defina o nome para a nova área de trabalho, exemplo:  

 

● Após definir o nome, basta clicar em OK 

● A área de trabalho, será acrescentada sobre o topo do programa junto 
com as demais 
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● Personalizando Uma Área De Trabalho 

● Para personalizar sua área de trabalho, é necessário mudar a posição ou 
tamanho dos painéis, adicionar ou remover informações dos painéis. 

● Você pode mudar o tamanho de um painel posicionando o mouse sobre a 
borda dele, clicando e mantendo o clique arrastar até o ponto desejado. 
Exemplo: 

 

● Clicando dentro do conteúdo do painel ou sobre seu título é possível alojar 
um painel sobre outro também, veja um exemplo: 

 

● Ao mover o painel dessa forma ele também exibe seu conteúdo: 
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● Para fechar um painel, clique nas três faixas ao lado do título dele ou 
dentro do conteúdo do painel e clique na opção “Fechar painel” 

 

● Para redefinir ao padrão o tamanho e posição dos painéis, clique sobre as 
três faixas ao lado do nome da área de trabalho e clique na opção 
“Redefinir para o layout salvo” 

 

● A organização das áreas de trabalho serve para facilitar o seu processo de 
edição, caberá a você analisar qual a melhor área para você trabalhar com 
seus projetos 

● Excluindo Áreas De Trabalho 

● Clique nas três faixas ao lado da área de trabalho e clique na opção “Editar 
áreas de trabalho” 
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● Será exibido uma lista com todas as áreas de trabalho, clique na área que 
deseja excluir. Exemplo: 

 

● Clique no botão “Excluir” 

03 - CONHECENDO OS PAINÉIS DE EFEITO E 
ÁUDIO 

● Painel de Áudio 

● Clique no painel Mixer de clipe de áudio: 

 

● Reproduza o vídeo e note que foram exibidos alguns mixers dentro do 
painel. O mixer utilizado é baseado na linha do tempo, o local onde o áudio 
estiver irá demonstrar no mixer 

● Por padrão a linha do tempo exibe três opções de áudio podendo exibir 
mais, entre elas existem o A1, A2 e A3. 

● Quando um áudio está em reprodução o mixer demostra uma 
movimentação similar a esta: 
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● Quando o vídeo é encerrado as barras de reprodução do áudio são 
pausadas 

 

● Todo mixer, possuí um controle de volume, arrastando-o para cima você 
aumenta o volume do áudio e arrastando para baixo você o reduz 

 

● Além do controle de volume possuí também uma caixa com valores, é 
possível arrastar esse valor para a direita onde o valor será aumentado e 
ao contrário para a esquerda 
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● Além de arrastar, você pode clicar no valor e digitar o valor desejado para 
substituir 

● Painel de Efeito 

● Clique sobre o painel “Controles de efeitos” 

 

● Ao clicar no painel, é exibido os controles de efeitos da sua barra 
selecionada, se ela for uma barra de áudio, exibirá então os efeitos de 
áudio 

● Ao mudar a seleção da barra, por exemplo se você possuir uma barra de 
áudio e outra de vídeo, ao mudar a seleção dela irá mudar também os 
controles de efeitos, pois ambas possuem propriedades de edição 
diferentes 

● Além dos controles de efeitos, existe o próprio painel “Efeitos” no qual 
você pode buscar por qualquer efeito e então aplicá-lo a barra de conteúdo 
que você desejar, seja um vídeo, imagem ou áudio 

● Se você estiver numa área de trabalho que não exiba o painel “Efeitos”, 
será possível exibi-lo clicando sobre as setas do painel “Controles de 
efeitos” por exemplo e clicando na opção “Efeitos”. Exemplo: 
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● Ao abrir o painel “Efeitos” ele irá exibir grupos de efeitos no qual será 
possível navegar clicando nas setas ao lado dos nomes dos grupos e 
através do campo de pesquisa 

● Quando um efeito é aplicado sobre a barra do conteúdo (num vídeo por 
exemplo), o efeito é exibido sobre o painel “Controles de efeitos”, veja um 
exemplo de exibição do efeito “Níveis” 

 

● Cada ajuste do efeito trará um resultado diferente para seu vídeo, então 
basta ir alterando os valores e analisando o comportamento na tela do 
painel “Programa” 

● Com o tempo, você aprenderá o nome dos efeitos, os principais ou os que 
você mais utiliza e então poderá buscar pelo nome deles no campo de 
pesquisa, isto irá facilitar o processo de localização de um efeito 

● Se as alterações dentro de um efeito derem errado e o seu vídeo seja 
alterado de uma forma ruim, basta clicar no botão “Redefinir parâmetro” 
em todos os efeitos que receberam alterações 

 

● Outro ponto bastante interessante é a possibilidade de se retirar o efeito 
temporariamente apenas para comparar com o projeto original, como se 
você um antes e um depois da sua aplicação, para fazer essa comparação, 
clique nos botões para desativar os efeitos, depois clique novamente sobre 
eles para ativar novamente 
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04 - ENCONTRANDO E BAIXANDO ARQUIVOS DE 
VÍDEO 

● Conhecendo Sites Para Download Gratuíto – Vídeos 

● Neste curso, foi utilizado o navegador de internet “Google Chorme” 

● Pressione a tecla Windows  

● Digite “Chrome” e clique no programa para abrir 

 

● Na internet você pode encontrar diversos sites para downloads de vídeos 
gratuitos 

● Clique na barra de endereços e acesse o site: 

 

 

 

 



20 Excel 2019 

● Criando Uma Conta no Pixabay 

● A direita do site, localize e clique no botão “Sign up” 

 

● O site irá te fornecer opções de escolha para vincular sua conta ao 
Facebook ou no Gmail, caso você deseja não utilizar uma destas opções, 
você poderá também usar um outro e-mail. 

● Veja um exemplo de preenchimento: 

 

● Após escolher seus dados, lembre-se de guardar sua senha num local 
seguro e clique no botão “Sign up” 

● O site poderá apresentar verificações de segurança para ter certeza que 
você não é um robô criando usuários, apenas siga as instruções solicitadas 
na tela de verificação e clique em "Verificar" 

● Se o nome de usuário que você escolher já estiver sendo usado por outra 
pessoa, o site irá demonstrar alguma mensagem em vermelho, onde você 
precisará trocar seus dados 

● Procure adicionar números ou outras descrições a mais em seu nome de 
usuário para que possa diferenciá-lo de outros (É importante anotar suas 
alterações) 

● Após conseguir inscrever-se no site com seus dados liberados, você será 
alertado a checar seu e-mail, nele haverá instruções para que você 
confirme sua inscrição no site 

● Abra uma nova guia em seu navegador e acesse seu e-mail (O mesmo 
utilizado no cadastro do site) 

● Faça o login em seu e-mail, abra o e-mail do site Pixabay e clique no link 
de confirmação da inscrição 
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05 - BAIXANDO ARQUIVOS DE ÁUDIO 

● Site YTMP3 

● Pressione a tecla Windows  

● Digite “Chrome” e clique no programa para abrir 

 

● Acesse por exemplo o site “YouTube” 

 

● No campo de busca, pesquise pelo canal “Audio Library” 

 

● Clique no canal indicado: 

 

● Este é um canal que contém músicas sem direitos autorais, e algumas 
com direitos para saber qual é permitido baixar e usar em seus trabalhos 
é interessante usar a frase “No Copyright Music” essa frase em 
português significa “Músicas sem direitos autorais” 
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● Busque pela palavra assim: 

 

● Clique em algum vídeo de sua escolha que contenha a identificação, 
exemplo: 

 

● O vídeo será reproduzido com a música, além deste canal existem várias 
outras opções para se baixar um conteúdo de áudio ou vídeo sem direitos, 
basta pesquisar na internet sobre o assunto 

● Enquanto o vídeo está sendo reproduzido, pressione a barra de espaço em 
seu teclado para parar a música 

● Com o seu vídeo / áudio escolhido, abra uma nova guia em seu navegador 
de internet e acesse o endereço https://ytmp3.cc: 

 

● Este site oferece a possibilidade de baixar o conteúdo em áudio (MP3) ou 
vídeo (MP4) usando o endereço do vídeo do YouTube, como o vídeo não 
possuí direitos autorais, não há nenhum problema 

● Copie o endereço do vídeo no YouTube, selecione o link: 

 

● Tecle:  
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● Clique sobre a guia do site ytmp3 

 

● Clique no campo livre do site e cole o conteúdo 

 

● Escolha a opção desejada (MP3 áudio ou MP4 vídeo) e clique no botão 
“Convert” 

● Após concluir a conversão, clique no botão “Download” 

● O site poderá abrir uma nova janela com algum tipo de anúncio, se isto 
acontecer, apenas feche-a 

● A música / vídeo será baixado em seu computador automaticamente, cada 
computador é configurado de uma forma, mas o padrão de um 
computador é que os arquivos sejam baixados na pasta “Downloads” 

● Se for preciso baixar outros conteúdos, use o botão “Convert next” 
(Converter próxima) e repita o processo colando um novo link 

● Se você tiver dificuldade em lembrar da frase “No Copyright Music” para 
realizar suas pesquisas de conteúdos sem direitos, use as siglas NCM que 
é uma abreviação da frase. 

● Lembre-se: Usar conteúdos com direitos autorais em seus projetos 
profissionais e levar o crédito, seja divulgando ou vendendo o conteúdo 
você poderá ter problemas como: indenizar o criador da obra, ou num 
caso mais simples adicionar o nome do autor em sua divulgação como 
fonte ou crédito ou até mesmo poderá ter seu conteúdo removido de onde 
ele foi publicado. 

 

 

 



24 Excel 2019 

06 - CRIANDO UM NOVO PROJETO 

● Organizando Pastas 

● Na criação de seus projetos, quando houver diferentes tipos de vídeos 
como com resoluções diferentes ou conteúdos diferentes, é importante 
que você crie pastas em seu computador e renomeie elas com seus 
devidos nomes, pois o Premiere Pro, sempre crie um novo projeto a partir 
de uma pasta existente em seu computador 

● Criando Novos Projetos 

● Abra o programa Premiere Pro 

● Clique sobre o botão “Novo projeto” 

 

● O programa irá exibir dois campos para inserir o nome do seu projeto e o 
local onde ele será salvo. Exemplo: 

 

● Ao criar o novo projeto o Premiere já armazena o arquivo direto na pasta 
e conforme você realizar suas edições bastará salvar as alterações se você 
desejar mantê-lo no caminho inicial 

● Na criação do novo projeto, pode-se definir também o formato da captura 
de será em DV (Digital Vídeo) ou HDV (High Digital Video - Vídeo de Alta 
Resolução)  

● Outra forma de se criar um novo projeto é usando o menu Arquivo, a 
opção Novo e a opção Projeto, essa opção é utilizada quando o programa 
Premiere Pro já está aberto por exemplo e você deseja criar um novo 
projeto 

● Uma terceira maneira de se abrir a janela para um novo projeto é 
utilizando a combinação de teclas “Ctrl+Alt+N” 
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● Os projetos que forem criados, serão abertos um ao lado do outro sobre 
o painel “Projeto”, veja um exemplo: 

 

 

07 - FORMATOS DE VÍDEO 

● Formato DV 

● Para iniciar um projeto no formato DV, pode-se criar um novo projeto e 
definir essa opção durante a criação, nesta opção: 

 

● Outra maneira é com um projeto já criado no Premiere Pro, então você 
poderia clicar com o botão direito do mouse sobre uma área livre do painel 
“Projetos”, clicar na opção “Novo item” e escolher a opção “Sequência” 
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● Desta forma o Premiere Pro irá exibir a janela “Nova sequência” que irá 
possuir todos os tipos de predefinições disponíveis 

 

● O modo DV, oferece três predefinições: 

 

● DV – 24P: Utiliza em sua reprodução 24 quadros (23,976) por segundo, 
ela apresenta uma menor qualidade de exibição de quadros, comparado 
as outras duas opções "NTSC" e "PAL" 

● DV – PAL: O formato "PAL" é utilizado em algumas regiões do mundo 
como Europa, China, Reino Unido, Brasil, Argentina e Uruguai  

(Cada região, país, possuí uma sigla diferente para identificar o formato 
"PAL", no Brasil a sigla é "PAL-M") 

● DV – NTSC: Esse formato é o mais utilizado para projetos no Premiere 
Pro pois oferece uma melhor taxa de quadros: 30 (29,97 quadros/s) 

● Dentro dos DVs possuem outras opções como estas: 
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● Essas opções basicamente controlam uma melhor apresentação no áudio 
e também ajustam a proporção da tela de exibição, a padrão por exemplo 
trabalha no formato (4:3), enquanto o widescreen usa o (16:9) 

● Formato HDV 

● Para iniciar um projeto no formato HDV, pode-se criar um novo projeto e 
definir essa opção durante a criação, nesta opção: 

 

● Outra maneira é com um projeto já criado no Premiere Pro, então você 
poderia clicar com o botão direito do mouse sobre uma área livre do painel 
“Projetos”, clicar na opção “Novo item” e escolher a opção “Sequência” 

 

● Clique na seta da opção HDV, e escolha a opção desejada, por exemplo:  

 

● A opção 1080p 30, oferece uma melhor taxa de quadros (30) além de 
possuir uma melhor resolução 1080p (HD) 

● Saiba que tanto o 1080p quanto o 720p são resoluções em HD, porém o 
1080 oferece um quadro maior o que melhora ainda mais a visualização 
do vídeo 

● Formato Personalizado 

● O formato personalizado é o único que não pode ser definido na criação 
de um novo projeto, para ajustá-lo é preciso criar uma nova “Sequência” 
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● Clique sobre a opção “Configurações” 

 

● Clique no campo do modo de edição e escolha a opção "Personalizado" 

 

● Ajuste os valores do quadro na horizontal e vertical da forma que você 
desejar 

● Clique no botão OK para concluir 

 

08 - ORGANIZANDO E IMPORTANDO OS 
ARQUIVOS EM PASTAS 

● Rótulo 

● Rótulos servem para organizar os arquivos, principalmente quando se 
possuí vários no mesmo projeto, os rótulos permitem que você defina uma 
cor específica para o seu arquivo que está no painel “Projetos”, desta 
forma você por exemplo deixar todos os arquivos de áudio num tom de 
vermelho, arquivos de imagens num tom de verde e de vídeos em outro 
tom qualquer, esse recurso facilita a localização de cada tipo de arquivo 

● Para alterar a cor do rótulo de um arquivo, clique com o botão direito do 
mouse sobre o local indicado: 
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● Clique na opção Rótulo e escolha uma cor de sua preferência, exemplo: 

 

● Esse processo pode ser feito com vários arquivos de uma vez também, 
basta selecioná-los na lista do painel “Projeto” e então repetir os passos 
com a cor desejada 

● Novo Compartimento 

● Os compartimentos são usados para organizar o projeto, principalmente 
quando você possuir vários elementos como vídeos, áudios e imagens 
tudo num único projeto, desta forma você poderá criar um compartimento 
para cada componente 

● Antes de criar um novo compartimento você precisa importar arquivos 
para seu projeto, assim poderá enviá-los para dentro do compartimento 
criado 

● Para importar novos arquivos, use o atalho “Ctrl+I” 

 

 

● Acesse a pasta em seu computador que tenha os arquivos que você quer 
importar para o Premiere Pro, clique no arquivo e clique em Abrir 

● Use os controles de visualização para melhorar a visualização dos arquivos 
em seu projeto, seja com miniaturas em ícones grandes ou no formato 
lista, escolha a sua preferida 
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● Após importar e preparar a visualização dos arquivos, clique sobre o botão 
“Novo compartimento” 

 

● Ajuste o nome do seu compartimento: 

 

● Assim ele estará pronto para organizar seus arquivos, basta escolher o 
arquivo que quer enviar para o compartimento, clicar nele e mantendo o 
clique arrastar sobre o compartimento, assim: 

 

● Para visualizar os arquivos dentro do compartimento, basta dar um clique 
duplo sobre ele como se fosse uma pasta normal de seu computador 
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● O arquivo será exibido: 

 

● Para retornar ao diretório principal do painel, clique sobre o botão 
indicado: 

 

● No modo de exibição “Lista” você poderá visualizar os conteúdos do 
compartimento sem precisar abrir ele com o clique duplo, basta clicar na 
seta para baixo ao lado do nome do compartimento, assim: 

 

● O compartimento também poderá receber um outro nome a qualquer 
momento, clicando com o botão direito do mouse sobre o nome atual e 
clicando na opção “Renomear” será possível definir um novo nome a ele 
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● Para remover o compartimento, selecione ele e tecle “Delete” 

 

 

● Tome cuidado pois ao deletar o compartimento os componentes dentro 
dele também são deletados 

09 - CONHECENDO A LINHA DO TEMPO 

● Configurações de Exibição da Linha do Tempo 

● A linha do tempo é um local destinado a criar uma sequência de exibição 
do seu arquivo, seja um vídeo, áudio ou imagem, a linha do tempo é 
basicamente um painel que está presente em todas as áreas de trabalho 
do programa Premiere Pro. Exemplo: 

 

● Ao arrastar um conteúdo sobre ela, além da criação da sequência ela gera 
uma barra com o seu conteúdo, essa barra permite que você realize 
cortes, aumente o tempo de duração, reduza e efetue várias outras 
alterações que resultarão no seu projeto final 

● A linha do tempo também oferece ferramentas que são exibidas a 
esquerda do painel: 
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● Outras ferramentas também são exibidas no topo do painel: 

 

● Entre elas, existe a ferramenta “Configurações de exibição da Linha do 
tempo” que controla as faixas ou barras exibidas na linha do tempo. É 
possível reduzir ou aumentar o tamanho das faixas, veja um exemplo das 
faixas de vídeo aumentadas: 

 

● As faixas V1, V2, e V3 indicam as barras de vídeos (V = Vídeo) 

● As faixas A1, A2, e A3 indicam as barras de áudio (A = Áudio) 

● Por padrão as barras exibem uma cor padrão na exibição, porém com 
auxílio da opção “Configurações de exibição da Linha do tempo” é possível 
expandir todas as faixas para que exibam também uma imagem do vídeo 
dentro da barra, assim facilitando o reconhecimento daquela barra. 
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● O resultado será este:  

 

● Instantâneo na Linha do Tempo 

● A opção “Instantâneo na Linha do Tempo” tem a função de “puxar” a barra 
de conteúdo até a agulha na linha do tempo 

● Ative a opção “Instantâneo na Linha do Tempo” 
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● Posicione a agulha no trecho desejado, no exemplo abaixo ela foi 
posicionada na meta da barra do vídeo 

 

● Clique no local indicado e mantenha o clique 

 

● Arraste para a esquerda para se aproximar da agulha (linha azul) 

 

● Ao se aproximar da linha azul ela é puxada exatamente sobre a linha, 
como um imã 
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10 - FERRAMENTAS DE EDIÇÃO 

● Ferramentas de Edição 

● As ferramentas que serão apresentadas, serão as presentes no painel 
“Linha do tempo” 

● Seleção:  

(Essa ferramenta é responsável por mover as barras de conteúdo dentro 
da linha do tempo, ela também permite mover outros itens na exibição do 
vídeo, como um texto inserido por exemplo) 

● Zoom:  

(A ferramenta “Zoom” permite que você amplie as barras de conteúdos 
da linha do tempo) 

● Selecionar avanço de faixa:  

(Essa ferramenta permite que você mova várias barras de conteúdos da 
linha do tempo de uma única vez, sem a necessidade de selecionar elas) 

● Fatiar:  

(A ferramenta “Fatiar” oferece a possibilidade de criar cortes no vídeo, 
possibilitando a sua edição em trechos específicos de cada vídeo) 
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11 - ENTENDENDO O EMPILHAMENTO DA LINHA 
DO TEMPO 

● Desvinculando O Vídeo Do Áudio 

● Alguns vídeos já possuem um áudio integrado a ele, caso o seu desejo 
seja retirar o áudio para usar um outro no lugar ou até mesmo deixar seu 
projeto sem nenhum áudio, você poderá desvincular o áudio do seu vídeo 

● Para isto, clique com o botão direito no vídeo desejado e clique na opção 
“Desvincular” 

 

● Desta forma a seleção das barras de vídeo e áudio serão trabalhadas 
individualmente 

● Assim, você poderá clicar sobre a barra do áudio e teclar “Delete” se quiser 
remover ela do projeto 

 

● Efeitos de Empilhamento 

● Em trabalhos com barras empilhadas sobre a linha do tempo, é importante 
saber que, a linha do tempo sempre prioriza a exibição das barras que 
estão acima uma das outras, veja o exemplo da barra que será exibida na 
reprodução: 
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● Como uma barra sobrepõem a outra, para criar um efeito e ser possível 
visualizar a barras que estão abaixo da primeira, é necessário criar um 
efeito com a opacidade da camada por exemplo, onde ao reduzir o valor 
da opacidade para 0% ela irá revelar a segunda barra de vídeo, e depois 
repetir o processo com a segunda, revelando a terceira 

● Para criar o efeito da opacidade entre as camadas, clique na seta da opção 
“Opacidade” 

 

● Crie um quadro-chave com a linha do tempo em 0 segundos (no início da 
exibição) e mantenha o valor em 100% 

 

● Depois que iniciar o primeiro quadro chave, ajuste o tempo na linha do 
tempo para alguns segundos a frente de acordo com sua barra de 
conteúdo do vídeo e crie um novo quadro-chave com o valor da opacidade 
em 0% 
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● Assim será exibido o segundo vídeo 

● Para que o efeito empilhamento funcione é preciso que exista duas ou 
mais barras de conteúdos na linha do tempo, assim uma irá sobrepor a 
outra 

● Quando os vídeos que você usar no empilhamento tiverem resoluções, 
tamanhos diferentes, um irá ficar maior ou menor do que o outro, neste 
caso você poderá ajustar a “Escala” para maior que 100 ou menor que 
100 dependendo da sua necessidade 

 

● Visualize o conteúdo do projeto através do painel “Programa”, clique no 
botão “Ir para entrada” para a agulha retornar ao início da exibição e 
depois clique em “Reproduzir” para assistir o efeito 
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12 - ANIMAÇÃO COM CARACTERES 

● Inserindo Um Texto No Projeto 

● Para inserir um texto no projeto, clique no menu Arquivo, clique na opção 
Novo e clique em Título existente 

 

● Ajuste o nome da ação do texto de acordo com sua preferência 

● Clique no botão OK 

● Será aberta uma nova janela com funções de texto que está vinculada ao 
painel “Programa” 

 

● Dentro desta janela, localize o botão “Texto” e clique sobre ele 

 

● Clique dentro do quadro e digite o texto desejado 

● O painel irá oferecer opções como centralizar seu texto, mudar a 
proporção, fonte e também a cor dele 

● Para concluir a edição do texto no projeto, basta fechar o painel 
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● O texto ficará disponível dentro do painel “Projetos”, clique sobre ele 
arraste até a linha do tempo. Exemplo: 

 

● Outra opção mais simples, é a utilização da ferramenta “Texto” que está 
disponível dentro do painel “Linha do tempo” 

 

● Clicando na ferramenta você poderá clicar diretamente sobre o vídeo no 
painel “Programa” que será criado uma barra de texto empilhada sobre o 
vídeo, veja um exemplo: 

 

● A grande diferença é que a outra opção, a qual exibe o painel oferece uma 
pré-visualização do texto além de várias ferramentas de edição do texto, 
antes que texto seja adicionado ao projeto 

● O texto também tem opções de controles de efeitos, assim como uma 
imagem, vídeo e áudio inseridos no Premiere Pro 
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● Desta forma você poderá animar o texto para que ele saia de um canto 
do vídeo ajustando sua posição, ou aumentar sua escala para que ele 
aumente de tamanho durante a reprodução e até controlar sua opacidade 
para que ele apareça gradativamente. Tudo isto com auxílio do painel 
“Controles de efeitos” e os quadros-chave que possibilitarão a criação da 
animação 

13 - EDIÇÃO, TRANSIÇÕES 

● Transições de Vídeo 

● A grande vantagem de se usar os efeitos de transição é que não tem a 
necessidade de criar quadros-chaves entre uma barra e outra, todo o 
efeito é aplicado de maneira automática 

● Para aplicar um efeito sobre uma barra de conteúdo, você deve localizar 
o painel “Efeitos”, ele é facilmente encontrado na área de trabalho 
“Efeitos” 

 

● Esse painel é formato por grupos (pastas), de efeitos em vídeos, áudios e 
predefinições para utilizar em seus projetos 
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● Para encontrar um efeito, basta navegar entre as pastas usando a seta ao 
lado delas. Exemplo: 

 

● No caso do grupo “Transições de vídeos” possuem vários efeitos que criam 
uma transição suave entre um vídeo e outro, retirando aquele “corte seco” 
que exibe sem o efeito 

● Clique sobre a seta de alguns dos efeitos. Exemplo: 

 

● O painel irá exibir todas as transições relacionadas ao efeito “Dissolver”, 
escolha uma delas, clique nela e mantendo o clique arraste até a barra do 
vídeo desejado 

 

● Aumentando o Tempo de Reprodução do Efeito 

● Ao arrastar até a barra é criado um pequeno quadro com o efeito escolhido 
esse quadro por padrão possuí uma duração de 25 quadros, um pouco 
menos de um segundo 
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● Esse tempo do efeito pode ser reajustado clicando sobre o quadro do 

efeito:  

● Abra o painel “Controles de efeitos” e ajuste o tempo de duração de acordo 
com o desejado 

 

● Se o seu efeito esteja entre dois vídeos é importante que a opção 
“Centralizar no corte” esteja selecionada, assim a barra fica entre os dois 
vídeos, criando a transição 

 

● Outra forma de se alterar o tempo da transição é "empurrando" a barra 
do efeito 

● Clique no local indicado e mantendo o clique arraste para aumentar a 
barra 
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● A barra será aumentada: 

 

 

14 - CORTE SECO 

● Analisando o Áudio 

● Comece enviando o áudio do painel “Projeto” para a linha do tempo, para 
analisar o áudio você precisa ouvi-lo com atenção, quando perceber o 
tempo dele você poderá realizar cortes para encaixá-lo em outros áudios 
ou simplesmente terminar aquela reprodução sem parecer que o áudio 
terminou sem sentido 

● Quando entender o tempo do áudio, use marcadores para marcar esses 
tempos, eles servirão para indicar onde será preciso fazer um corte ou 
onde poderá haver uma transição de imagens etc. 

● Assim que ouvir o áudio e quiser parar exatamente naquele momento para 
criar o marcador, use a barra de espaço no teclado para pausar e também 
para reproduzir o áudio, assim você pode pausar, criar o marcador e 
depois reproduzir novamente 

 

● Com a agulha na posição desejada, clique no botão “Adicionar marcador” 

 

● Ao criar um marcador ele é exibido logo acima do tempo marcado na linha 
do tempo 
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● Posicionando o cursor do mouse sobre o marcador ele exibe o tempo da 
marcação, assim: 

 

● Para remover um marcador, clique sobre ele com o botão direito do mouse 
e clique na opção “Limpar marcador selecionado” 

 

● Corte Seco 

● É possível criar um corte seco através de barras empilhadas ou de uma 
barra contínua 

● No modo empilhado, com auxílio de marcadores por exemplo, você pode 
ajustar as barras ocupando o mesmo tempo de intervalo de um marcador 
para outro, assim: 
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● No modo contínuo, basta arrastar as barras uma ao lado da outra: 

 

● O “Corte seco” na verdade é automático entre as barras, quando não se 
insere nenhuma transição entre um vídeo e outro 

 

● Porém se o seu vídeo possuir uma trilha sonora (áudio) esse corte deve 
ser acompanhado também no áudio, por este motivo usa-se os 
marcadores de tempo 

● Para remover as barras de vídeo, crie uma caixa de seleção ao redor delas 
e tecle “Delete” 
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15 - CORTE SUAVE 

● Marcar Entrada e Saída 

● No painel “Projeto”, clique duplo sobre o ícone do vídeo. Exemplo: 

 

● Uma prévia do vídeo será carregada no painel “Origem”. Exemplo: 

 

● Veja o botão “Marcar entrada” 

 

(Esse botão tem a função de selecionar o trecho inicial do corte, sim, 
basicamente a função dos marcadores de entrada e saída é criar cortes 
entre um ponto e outro para poder transferir apenas aquele trecho 
selecionado para a linha do tempo) 

● Compare uma barra com a aplicação dos marcadores: 
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● Com essa seleção, clique no local indicado e arraste até a linha do tempo: 

 

● Transferiu o trecho para a linha do tempo, assim, não será preciso realizar 
o corte com a ferramenta “Fatiar” novamente sobre a barra do vídeo 

● Se o objetivo for enviado o áudio para a linha do tempo, você também 
pode usar o botão “Arrastar somente áudio”. Quando existe um áudio 
sobre o arquivo esse botão estará ativo: 

 

● Quando não for usado o botão “Marcar entrada” o programa interpretará 
que você quer pegar o início todo do vídeo e cortar a partir de outro ponto 
usando o “Marcar saída” apenas 

● O mesmo para o final do vídeo, se você criar uma marca de entrada na 
metade do vídeo o programa já entenderá que a seleção irá até o final do 
vídeo 
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16 - PAINEL DE EFEITOS 

● Praticando Efeitos 

● Os efeitos usados nesta aula partiram do painel “Efeitos” que é localizado 
na área de trabalho “Efeitos” 

● Cada vídeo poderá precisar de edições diferentes, como uma redução de 
contraste, uma aplicação preto e branco, sépia ou até mesmo um 
equilíbrio nas cores, caberá a você analisar seu projeto e corrigir ele da 
melhor forma 

● Ao aplicar um efeito é importante que o vídeo que você quer aplicar esteja 
selecionado na linha do tempo, ou que o efeito seja arrastado sobre ele 

● No painel “Efeitos”, digite por exemplo “Brilho e contraste” 

 

● Irá localizar o efeito pesquisado, clique sobre ele e arraste-o para o painel 
“Controles de efeitos” 

 

● O efeito “Brilho e contraste” possuí propriedades de edição simples, com 
apenas duas opções de ajuste: 
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● Ao realizar mudanças nos valores do efeito a alteração é feita 
instantaneamente sobre o vídeo 

 

● Você remover também um efeito do painel “Controles de efeitos”. Para 
isto clique no efeito “Brilho e contraste” e tecle “Delete” 

 

● Copiando Efeitos de Outro Vídeo 

● Além da possibilidade de você ir até o painel "Efeitos" e adicionar 
novamente o efeito com os valores desejados, é possível copiar os ajustes 
de efeito de outro vídeo 

● Clique sobre uma barra de vídeo que contenha algum efeito. Exemplo: 

 



52 Excel 2019 

● Clique no título do efeito com o botão direito do mouse, e clique na opção 
“Copiar” 

 

● Clique sobre outra barra de vídeo que não contenha o efeito. Exemplo: 

 

● Clique no local indicado com o botão direito e clique em “Colar” 

 

● A opção também funciona com as teclas de atalho “Ctrl+C” e “Ctrl+V” 

● Efeitos Com Transições 

● Após aplicar o efeito sobre seu projeto, ele terá as propriedades de edição 
dentro do painel “Controles de efeitos”, através dela você poderá também 
uma transição de efeitos 

● Por exemplo o efeito “Desfoque Gaussiano” ele pode ser aplicado e ter 
suas propriedades ajustadas com auxílio dos quadros-chave para criar 
uma transição de desfoque para a versão original mais nítida 
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● Resultado do efeito. Exemplo: 

 

 

17 – CORES 

● Alterar Para Cor 

● Ative a área de trabalho “Efeitos” e clique na opção “Cor de Lumetri” 

 

● Lumetri é uma ferramenta nativa do Premiere Pro, ela proporciona um 
reforço geral das cores de seu projeto 

● Mantenha o vídeo ou conteúdo que receberá a predefinição de cor 
selecionado na linha do tempo 

● Para aplicar um efeito de cor no projeto, escolha uma das opções da Cor 
de Lumetri. Exemplo: 
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● Clique no campo “Look” e escolha uma predefinição de cor 

●  

● Além de você poder visualizar uma prévia de como ficará o vídeo no painel 
do efeito, é possível também controlar a intensidade com que o efeito é 
aplicado, basta clicar no marcador do centro e arrastar para a direção 
desejada. 

 

● Para alternar entre um efeito e outro, use também as setas ao lado da 
predefinição da imagem: 
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● Após escolher um efeito usando as setas, clique dentro da predefinição 
para aplicá-lo no vídeo 

 

● Além das predefinições presentes na opção “Criação”, existem também 
outras predefinições na opção “Correção básica” suas predefinições são 
mais intensas 

●  A “Correção básica” também oferece controles manuais para se ajustar, 
para ajustá-los, basta clicar nos marcadores e arrastar para a direção 
desejada ou clicar no valor e digitar 
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● Se as alterações que forem feitas não ficarem como planejado, será 
possível também redefinir os valores das edições, para isto basta clicar no 
botão “Redefinir” 

 

● No painel “Efeitos”, clique na seta da opção “Efeitos de vídeo” e clique na 
seta da opção “Correção de cores” 

 

● Clique no efeito “Alterar para cor” 

 

● Clique sobre o efeito encontrado e arraste-o até o painel “Controles de 
efeitos” 

 

● Os campos “De” e “Para” vão controlar duas cores, a qual está no vídeo e 
anova cor na qual você deseja a substituir 
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● O recurso é ideal para substituir cores no vídeo, para substituir basta clicar 
no conta-gotas da opção “De” e clicar na cor do vídeo que deseja substituir 

 

● A cor será coletada e você poderá usar o outro conta-gotas para adicionar 
a conta que quer usar, ou se a cor não estiver presente no projeto, será 
possível também clicar diretamente na caixa da cor e escolher uma cor na 
paleta 

 

● Ao definir a cor desejada, clique em OK 

18 - PRETO E BRANCO PARA COLORIDO 

● Aplicando O Efeito Preto E Branco 

● O processo de aplicação do efeito preto e branco é praticamente igual aos 
outros efeitos, basicamente você escolhe o efeito no painel de efeitos e 
ajusta suas propriedades no painel de controle de efeitos 
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● Porém, é possível criar efeitos de transição com este efeito, com o vídeo 
iniciando em preto e branco e aos poucos se tornando colorido ou vice-
versa 

● Para isto, é importante que a barra do conteúdo seja duplicada na linha 
do tempo, tornando dois conteúdos iguais, essa duplicação da barra pode 
ser feita usando a tecla Alt, clicando sobre a barra existente e arrastando-
a para duplicar 

  

● Com a barra do conteúdo duplicada, mantenha ela selecionada 

● Acesse o painel “Efeitos” localizado na área de trabalho “Efeitos” e no 
campo de pesquisa, digite “Preto e branco” 

 

● Clique no efeito localizado e o arraste para o painel “Controles de efeitos” 

 

● O efeito será aplicado no vídeo, assim a barra duplicada ficará com o efeito 
e a barra inferior ficará colorida 

● Desta maneira, basta que seja criado quadros-chave com o efeito 
“Opacidade” ajustando o valor de 100% para 0% ou para o valor desejado 
de acordo com a intensidade de preto e branco que você preferir 
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● Exemplo: 

 

● Camada de Ajuste 

● Para criar uma camada de ajuste, clique no botão “Novo item” e clique na 
opção “Camada de ajuste” 

 

● Uma camada de ajuste é semelhante a uma película que recebe efeitos 
como uma barra de conteúdo de vídeo ou imagem, porém, ela não 
apresenta um conteúdo visível 

● A camada de ajuste segue o mesmo tamanho (resolução) do seu projeto, 
então não é preciso alterar suas informações 

● Após criar a camada de ajuste ela ficará disponível no painel “Projeto” e 
você poderá enviá-la para a linha do tempo 

 

● Mantenha a camada de ajuste selecionada 

● Acesse o painel “Efeitos” localizado na área de trabalho “Efeitos” e no 
campo de pesquisa, digite “Preto e branco” 
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● Clique no efeito localizado e o arraste para cima da camada de ajuste 

 

● É importante que a camada de ajuste ocupe o mesmo espaço do seu 
vídeo, para que assim ela possa aplicar o efeito sobre todo o conteúdo que 
está abaixo dela 

● A vantagem de se usar uma camada de ajuste, ao invés de duplicar suas 
barras de conteúdo é que a camada de ajuste torna seu arquivo mais leve, 
tanto para renderização quanto para armazenamento no computador, 
evitando possíveis travamentos 

● A camada de ajuste também pode receber efeitos de transição e ajustes 
com quadro-chave, podendo criar a transição do efeito para o vídeo 
original 
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19 - MODOS DE MESCLAGEM 

● Modos de Mesclagem 

● Existe vários métodos para se criar um modo de mesclagem que consiste 
em misturar dois componentes um que é o próprio vídeo usado no projeto 
e o outro uma cor fosca, um outro vídeo secundário, uma imagem etc. 

● Para se criar uma cor fosca por exemplo, é necessário usar o botão “Novo 
item” e clicar na opção “Cor fosca” 

 

● Assim como numa camada de ajuste a criação da cor fosca também é 
baseada no tamanho (resolução) do seu vídeo principal 

● É preciso ajustar uma cor na paleta de cores, escolha uma de sua 
preferência 

● Clique em OK para confirmar 

● Dê um nome a sua cor fosca, esse nome pode ser baseado na própria cor 
que você escolher, por exemplo: 

 

● Após definir o nome e clicar em OK o conteúdo da criação fica disponível 
no painel “Projeto” onde você poderá clicar sobre ele e arrastá-lo até a 
linha do tempo 

● Para criar um efeito com várias cores, você pode ir repetindo esse 
processo e organizando os quadros das cores em sua linha do tempo: 
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● O modo de mesclagem está disponível dentro do efeito “Opacidade”, então 
basta clicar no quadro da cor desejada e através do painel “Controles de 
efeitos”, ajuste o modo de mesclagem com a sua opção desejada 

 

● O modo de mesclagem “Matiz” é muito bom para trabalhar com cores 
foscas pois mistura bem o seu conteúdo com o vídeo. Porém é bacana que 
você teste os outros modos de mesclagem, já que você poderá trabalhar 
com diferentes tipos de vídeos 

● Se a aplicação do modo de mesclagem ficar muito forte, é possível 
também controlar a opacidade do vídeo caso o efeito esteja sendo aplicado 
num vídeo duplicado ou numa camada de ajuste, assim o efeito do modo 
de mesclagem será mais suave 

 

● Nos quadros de cor fosca, assim como em outros quadros, é possível não 
só aplicar os efeitos, mas também criar transições com os quadros-chave 

20 - EFEITO FILME ANTIGO 

● Efeito Filme Antigo 

● Para que seja possível fazer o efeito de filme antigo, é preciso localizar 
uma base de um filme antigo na internet, caso tenha dificuldade em 
encontrar, acesse os arquivos de sala do seu curso de Premiere no 
caminho indicado existe uma base com o nome “Filme antigo” 
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● Exemplo de base de filme antigo: 

 

● Depois que encontrar uma base de vídeo semelhante a esta, você 
precisará enviá-la a linha do tempo junto com o vídeo que quer aplicar o 
efeito, a base de filme antigo deve ficar em cima do vídeo principal, assim: 

 

● Se a sua base de filme antigo tiver algum áudio indesejado, desvincule o 
vídeo do áudio e depois o delete 

● Mova a barra do filme antigo para um slot acima, deixando um espaço 
vazio acima do vídeo principal 
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● Duplique a barra do vídeo principal, acima dele 

 

● Mantenha o vídeo duplicado selecionado 

● Aplique o efeito “Preto e branco” sobre o vídeo duplicado e ajuste a 
opacidade do efeito entre 50 e 70% de acordo com sua preferência. Isto 
fará com que o vídeo fique com cor, porém fique próximo do preto e 
branco 

● Aplique o efeito “Equilíbrio de cores” e deixe o vídeo num formato parecido 
com o efeito “Sépia” mais amarelado, alaranjado 

● Certifique que seu vídeo de filme antigo esteja com a mesma resolução 
do seu vídeo, caso contrário o efeito ficará cortado em trechos do vídeo 
original, é possível ajustar seu tamanho através do controle de “Escala”. 
Aumente ou reduza conforme sua necessidade. Exemplo: 

 

● Na barra do filme antigo, ajuste o “Modo de mesclagem”, que melhor se 
adapte ao efeito que você quer, recomendamos o modo “Multiplicar” que 
foi o utilizado no curso 
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● O efeito é livre, é possível adicionar outros efeitos em seu projeto como 
uma vinheta mais escura ao redor do vídeo, aumentar sutilmente o ruído 
ou combinar outros vídeos de filme antigo usando o modo de mesclagem, 
tudo que possa dar a sensação de filme antigo ao seu projeto 

21 - EFEITOS DE ÁUDIO 

● Efeitos de Áudio 

● Use a área de trabalho “Áuido” 

 

● Ao importar seu áudio no programa e reproduzir ele, o mizer de clipe de 
áudio irá apresentar variações automaticamente  

 

● Essas variações representam picos do áudio em que os pontos são mais 
altos ou mais baixos, elas ajudam a entender o tempo da música também 
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● Por padrão o mixer exibe três colunas com os áudios 1, 2 e 3 que é mesmo 
slot exibidos na linha do tempo, se você incluir mais de três áudios em 
seu projeto empilhados então programa irá criando mixers 
automaticamente 

 

● O mixer controla o volume do seu áudio, para controlar basta clicar no 
medidor e arrastar ele para cima para aumentar ou para baixo para reduzir 

 

● Ao lado do mixer de clipe de áudio, possuí o mixer de faixa de áudio 

 

● Através dele é possível aplicar os efeitos de áudio 

● Certifique-se de que os painéis estão sendo exibidos, se não estiver, clique 
na seta indicada: 
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● Exemplo de visualização dos painéis: 

 

● Para aplicar o efeito é importante que o áudio esteja selecionado na linha 
do tempo, outro detalhe importante é que você deve conferir slot que ele 
está, se ele estiver por exemplo no slot A2 o painel usado deve ser o 
segundo, exemplo: 

 

● Para visualizar os efeitos, clique na seta (Seleção do efeito) e escolha o 
seu efeito 
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● Ao escolher, clique duplo sobre o efeito para abrir o painel com os ajustes 
do efeito escolhido 

● Neste painel você poderá ajustar os valores, clicando nos marcadores e 
os arrastando para uma direção e outra, assim, você poderá encontrar o 
efeito que melhor lhe agrada 

● É possível também adicionar mais de um efeito no mesmo áudio, basta ir 
para o campo de baixo e clicar novamente na seta “Seleção do efeito”. 
Exemplo: 

 

● Não é necessário salvar suas alterações, basta simplesmente fechar a 
janela de propriedades do efeito 

● Caso o efeito não fique da maneira desejada, retire ele do painel da 
seguinte forma, clique na seta “Seleção do efeito” e clique na opção 
“Nenhum” 

 

 

22 - PREDEFINIÇÕES DE CORES 

● Aplicando Predefinições de Cores 

● No painel “Efeitos”, clique na seta da opção “Predefinições de Lumetri” 
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● Escolha um dos grupos de predefinições e clique na seta para expandir o 
grupo e exibir os efeitos. Exemplo: 

  

● Clique sobre o efeito desejado e arraste até a barra de vídeo que você 
quer aplicar o efeito. Exemplo: 

 

● O efeito será aplicado sobre o conteúdo 

● Os controles de edição do efeito serão exibidos dentro do painel “Controles 
de efeitos”, exemplo: 
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● Máscara de Aplicação 

● Clique sobre a opção “Criar máscara de polígono de 4 pontos” 

 

● Será criada uma máscara no centro do seu vídeo, a máscara terá o 
formato de um quadro, porém se você usar a máscara “Máscara de elipse” 
será criado uma elipse 

● A máscara funcionará como uma película entre o vídeo original e efeito 
que você aplicar 

● A vantagem de se usar a máscara, é que você ganha uma flexibilidade 
maior para controlar seu efeito, pois ela permite que você crie quadros-
chave na linha do tempo 

● Através das alças de seleção da máscara é possível aumentar seu 
tamanho e até rotacionar a seleção 
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● Para aumentar ou reduzir a máscara, clique em uma das alças e sem soltar 
o clique, arraste até o local desejado, depois repita o processo com as 
demais alças até que elas estejam nos locais corretos 

23 - CAMADA DE AJUSTE 

● Camada de Ajuste 

● A camada de ajuste tem a função de criar uma película sobre o vídeo, 
permitindo que efeitos sejam aplicados sobre ela como se estivesse sendo 
aplicado diretamente sobre o vídeo 

● Usar uma camada de ajuste, ajuda a preservar o vídeo original pois ele 
não recebe as alterações e também é mais leve que a alternativa de se 
duplicar o vídeo e aplicar os efeitos sobre a cópia 

● Sendo mais leve a renderização do vídeo se torna mais rápida também e 
evita até travamentos extras na reprodução dele 

● Clique no botão “Novo item” e clique na opção “Camada de ajuste” 

 

● Clique em OK 

● A camada de ajuste é criada dentro do painel “Projetos” 

● Clique sobre a camada de ajuste e arraste ela para a linha do tempo, 
acima do seu vídeo principal 
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● Se o efeito aplicado na camada de ajuste precisar ser aplicado sobre todo 
o vídeo, aumente o tamanho da camada de ajuste, se necessário 

 

● Para delete a camada de ajuste, mantenha ela selecionada e tecle “Delete” 

● Salvando Predefinições 

● É interessante salvar uma predefinição quando ela for usada em outros 
projetos e se ela receber vários ajustes em seus valores 

● Clique sobre o título do efeito com o botão direito do mouse e clique na 
opção “Salvar predefinição”. Exemplo: 

 

● Defina o nome do efeito desejado, exemplo: 
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● A predefinição salve irá aparecer no grupo “Predefinições”, clique na seta 
deste grupo: 

 

● Visualize a sua predefinição salva 

● Caso sua predefinição não seja mais utilizada, clique com o botão direito 
sobre ela e clique em “Excluir”. Exemplo: 

 

● Duplicando e Criando Uma Nova Camada de Ajuste 

● Assim como numa barra de vídeo, uma camada de ajuste também pode 
ser duplicada, com isto você poderá reforçar seus efeitos e até mover a 
camada duplicada para outros trechos do filme 

● Segurando a tecla Alt, clique na camada de ajuste e arraste-a para cima 
para duplicar 
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24 - CHROMA KEY 

● 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 

● 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 

● Selecione o vídeo com o fundo “Chroma Key” 

 

● No painel “Efeitos”, clique na seta da opção “Efeitos de vídeo” e clique na 
seta da opção “Chaveamento” 
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● Clique sobre o efeito “Ultra Key” e sem soltar o clique, mova o efeito para 
o painel “Controles de efeitos” 

 

● Será exibido as configurações do “Ultra Key” 

● Nestas configurações, clique no conta-gotas e em seguida clique no fundo 
“Chroma Key” do vídeo ou imagem 

 

● O fundo será removido automaticamente do conteúdo 

● Após a remoção do fundo Chroma Key, é importante que o vídeo ou 
imagem enviada para o vídeo principal receba ajustes das cores, 
luminosidade e sombras de modo que acompanhe o vídeo principal, para 
que não fique algo artificial 

● Clique no botão “Ir para entrada” e clique em “Reproduzir” para conferir 
o resultado vídeo sem o fundo 

 

25 - MESCLANDO AS IMAGENS 

● Mesclando as Imagens 

● Para mesclar dois vídeos ou imagens no Premiere Pro é preciso ter no 
mínimo dois conteúdos na linha do tempo, como dois vídeos por exemplo, 
assim eles poderão ser mesclados 
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● Estes vídeos precisarão também estar empilhados e como um vídeo 
empilhado irá sobre sempre sobrepor o inferior, é importante que a 
opacidade do vídeo de cima seja reduzida para que seja possível visualizar 
o conteúdo de ambos os vídeos, algo entre 50 e 70% é bacana para 
visualizar os vídeos 

 

● No painel “Efeitos”, digite o nome do efeito “Abertura linear” 

 

● Clique sobre o efeito localizado e arraste sobre o vídeo que está acima na 
barra da linha do tempo 

 

● Após inserir o efeito sobre o vídeo, será aberto as configurações do efeito 
sobre o painel “Controles de efeitos”, nele você precisará ajustar o ângulo 
da abertura que fará uma linha dividindo os dois conteúdos (vídeos), a 
difusão irá controlar o desfoque dessa linha de divisão 

● A opção "Conclusão de transição" controla o tamanho da mesclagem, se 
o valor for ajustado irá aparecer um trecho maior ou menor do vídeo acima 
misturando com o vídeo abaixo 

● Veja um exemplo de “Transferidor”. Ele poderá te ajudar no entendimento 
dos ângulos 
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● Predefinições em Mesclagens 

● Quando dois vídeos são mesclados eles exibem uma parte de cada 
conteúdo na reprodução do projeto, assim é possível adicionar um efeito 
diferente sobre cada um dos vídeos, porém o processo de aplicação dos 
efeitos é o mesmo 

(Pesquise o efeito no painel Efeitos, arraste o efeito para os controles de 
efeitos e ajuste suas propriedades) 

 

26 - MIXAGEM AO VIVO E TRANSIÇÃO DE 
MÚSICAS 

● Transição de Áudio 

● Deixe a área de trabalho “Áudio” ativada 

 

● Para a transição de áudio ser possível é importante que as barras de áudio 
estejam uma em sequência da outra, seja uma ao lado da outra ou 
empilhadas, no exemplo abaixo temos as barras uma ao lado da outra: 
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● Clique no painel “Efeitos” 

 

● Clique na seta da opção “Transições de áudio” e clique na seta da opção 
“Crossfade” 

 

● Clique no efeito desejado e arraste entre as duas barras de áudio. 
Exemplo: 

 

● Após aplicar o efeito, certifique-se de que ele ficou no centro entre as duas 
barras 
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● Caso o efeito não esteja no centro, clique sobre ele e clique na opção 
“Centralizar no corte”, disponível no painel “Controles de efeitos” 

 

● A duração do efeito poderá ser aumentada ou reduzindo ajustando o 
tempo neste campo: 

 

● Se for necessário, durante as edições, use as barras da linha do tempo, a 
tecla Alt e o scroll do mouse para ter um controle de zoom melhor sobre 
as barras 

● Repita o processo com as outras barras de áudio, até que todas tenham a 
transição, adicione também uma sobre o final da última barra para que a 
reprodução termine de maneira suave 

 

● Mixagem Ao Vivo 

● Este é um recurso utilizado geralmente em rádios ou quando se existe 
uma narração durante a reprodução da música ou vídeo com áudio 

● Para criar a mixagem ao vivo é preciso saber o tempo exato da narração 
e ajustar esse tempo na linha do tempo. Depois que definir o tempo, crie 
um marcador sobre esse local para não se esquecer. Exemplo: 
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● O marcador será criado e então você poderá marcar o segundo ponto, que 
é onde termina a narração durante a reprodução, e assim criar um novo 
marcador. Exemplo: 

 

● Feito as marcações, será preciso abrir o painel “Controles de efeitos” 

● Para uma melhor visualização do caminho percorrido pelos quadros-chave 
que serão criados, aumente a altura do slot de áudio que você está 
trabalhando, exemplo: 

 

● Mantenha a barra do áudio selecionada e visualize suas propriedades, o 
nível de decibéis estará provavelmente no padrão (0 dB) 

● Crie um marcador sobre esse nível de dB com a agulha da linha do tempo 
no tempo marcado anteriormente 22 segundos (conforme nas imagens 
acima). Exemplo: 

 

● Ajuste o tempo para 23 segundos, 1 segundo após o início da narração 
e ajuste o valor dos decibéis para -15 dB, assim o áudio terá seu volume 
abaixo instantaneamente, crie um novo quadro-chave para registrar esse 
novo valor.  
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● Depois que o volume for abaixado, será preciso aumentá-lo novamente 
perto dos 45 segundos (exemplo acima) que é quando ele termina, assim 
crie um novo quadro-chave nos 45 segundos, e digite novamente o valor 
de -15 dB para o volume ficar instável até este ponto 

 

● E por fim, crie outro novo quadro-chave em 46 segundos com o valor de 
0 dB (padrão) para normalizar o volume novamente 

● O resultado da aplicação, deverá ser semelhante a este: 

 

● Mixagem Manual 

● O formato automático cria um efeito gradiente no som, ou seja, ele vai 
reduzindo ou aumentando de 0 dB ao valor escolhido. Ao criar o efeito 
manual, essa ideia é mantida, porém você criar picos manualmente 
aumentando e reduzindo o volume e assim o Premiere criará quadros-
chaves automaticamente de acordo com o percurso que você faz com o 
mixer de volume 

● É importante que agulha da linha do tempo esteja no ponto inicial que 
você quer começar a mixagem manual 

● Após ajustar o ponto inicial, abra o painel “Mixer de clipe de áudio” 
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● Clique sobre o botão “Gravar quadros-chave principais” 

 

● Reproduza o seu projeto e controle o volume da forma que desejar, 
aumente e diminua constantemente 

● Para visualizar o efeito da mixagem, você precisará pausar a reprodução 
do vídeo ou aguardar até ele que termine sua reprodução 

 

● O resultado será vários quadros dentro da sua barra de áudio, eles irão 
controlar seu volume da mesma forma que você o controlou 
anteriormente 

 

● Clique sobre o botão “Ir para entrada” e em seguida reproduza seu projeto 
para conferir a trajetória dos quadros e do seu medidor de volume 

● Para desfazer a adição dos quadros, basta teclar o atalho “Ctrl+Z” 
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27 - TIME LAPSE 

● Time Lapse 

● Time-lapse ou Câmera-Rápida é um processo cinematográfico em que a 
frequência de cada fotograma ou quadro (frame) por segundo de filme é 
muito menor do que aquela em que o filme será reproduzido (fonte: 
Wikipedia) 

● Quando visto a uma velocidade normal, o tempo parece correr mais 
depressa e assim parece saltar (lapsing) (fonte: Wikipedia) 

● Alterações que normalmente surgem como sutis aos nossos olhos, como 
o movimento do Sol e das estrelas no céu, tornam-se evidentes (fonte: 
Wikipedia) 

● Para que um vídeo projeto de vídeos possa ser feito com o efeito “Time 
Lapse” é preciso coletar vários vídeos e juntá-los, exportando seu 
conteúdo e tornando um único vídeo maior, ou também usar um vídeo já 
de grande tempo de reprodução (vídeo longo) 

● Com o vídeo numa única barra da linha do tempo, clique com o botão 
direito sobre ele e clique na opção “Velocidade/duração” 

 

● O vídeo apresentará uma duração específica, veja o exemplo: 

 

● Para criar o efeito é bem simples, basta clicar nesse tempo de duração e 
reduzir ele drasticamente, por exemplo digitando o tempo de duração para 
20 segundos apenas 
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● Desta forma todos os vídeos que fazem parte deste projeto, serão 
acelerados para passarem em apenas 20 segundos, criando o efeito “Time 
Lapse” 

● O processo de redução da duração de um vídeo pode demorar, 
principalmente se o vídeo é mais longo 

● Exportando Vídeo 

● Clique sobre o menu Arquivo, clique na opção Exportar e clique em Mídia 

● Outra opção é usar o atalho “Ctrl+M” 

 

● Ajuste as configurações de exportação e defina o local onde deseja 
exportar seu projeto 

● Clique em “Exportar” para concluir 

●  

● Aguarde até o final da exportação 

 

● Na aula 30 haverá mais instruções sobre exportação de vídeo, nesta aula 
foi explicado com menos detalhes devido a necessidade da exportação do 
vídeo para o efeito “Time Lapse” 
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28 - CRIANDO UM FILME EMOCIONANTE – P. 1 

● Praticando os Recursos 

● Abra o programa Premiere Pro 

● Crie um novo projeto e ajuste a localização e o nome desejado 

● Ative a área de trabalho “Efeitos” e redefina suas configurações 

 

● Importe todos os seus vídeos ao projeto, você poderá usar as teclas de 
atalho “Ctrl+I” para importar 

 

● Crie um compartimento, usando a opção “Novo compartimento” e a 
renomeie para “Vídeos utilizados” 

 

● A opção “Novo compartimento” irá permitir manter a organização entre 
seus arquivos usados e não usados 

● Envie seus vídeos para a linha do tempo e os organize de forma contínua 
um ao lado do outro 

● Mova os vídeos utilizados para dentro do painel “Novo compartimento” e 
importe novos outros vídeos, assim os novos ficarão fora do 
compartimento 

● Com auxílio dos botões “Marcar entrada” e “Marcar saída” e do painel 
“Origem”, clique duplo sobre seu vídeo importado e selecione apenas o 
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melhor momento do vídeo, se você importar vídeos para seu projeto faça 
isto com todos e depois os envie para a linha do tempo, junto com demais 
vídeos 

 

● Após enviar apenas os melhores momentos para a linha do tempo, mova 
os vídeos para dentro do compartimento “Vídeos utilizados” 

 

● O resultado será vários vídeos em sequência, onde todos estarão dentro 
do compartimento “Vídeos utilizados” 

● Exporte o vídeo para torná-lo um único vídeo, abra o programa Premiere 
Pro e crie um efeito “Time Lapse” reduzindo seu conteúdo para 20 
segundos ou menos caso seus vídeos utilizados tenham menos tempo de 
duração 

 

● O objetivo destas orientações é você praticar seu conhecimento até este 
trecho do curso 

29 - CRIANDO UM FILME EMOCIONANTE – P. 2 

● Praticando 

● O objetivo da aula 29 é praticar os recursos ensinados até este trecho do 
curso. Neste trecho da apostila, separamos um prática simples do uso da 
ferramenta “Texto” que você poderá usar em seus projetos 

● Use por exemplo um vídeo de sua preferência e clique na ferramenta 
“Texto” 
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● Clique dentro do vídeo desejado. Exemplo: 

 

● Digite uma frase para o seu vídeo. Exemplo: 

 

● Para editar o conteúdo do texto é importante selecionar ele, clique no final 
do texto e mantendo o clique arraste para a esquerda para selecionar o 
conteúdo, exemplo: 

 

● Dentro do painel “Controles de efeitos”, visualize os efeitos do texto e 
ajuste as configurações para “Verdana”, “Italic”, tamanho 80 e alinhado a 
esquerda 
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● Clique sobre a ferramenta “Seleção” 

 

● Posicione o seu texto no local desejado 

● Clique sobre a barra do seu texto e tecle “Ctrl+D” 

 

● O atalho "Ctrl+D" cria uma "Dissolução de filme" no início e no final da 
barra selecionada. Este atalho agiliza a aplicação do efeito que irá fazer 
com que o texto apareça e suma de maneira suave 

 

30 - EXPORTANDO SEU FILME 

● Preparando Ambiente de Exportação 

● Sempre quando um projeto é finalizado no Premiere é preciso exportar 
ele para que outras pessoas possam visualizá-lo em outros meios de 
reprodução 
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● Seja em redes sociais, em TVs, smartphones ou outros meios de 
reprodução de vídeos 

● Caso o projeto não seja exportado, ele poderá ser reproduzido apenas no 
programa Premiere. O que não é algo interessante, já que nem todas as 
pessoas possuem acesso a este programa 

● Em seu computador, crie uma pasta para armazenar seu projeto 
exportado você também poderá escolher a mesma pasta onde o arquivo 
foi criado 

● Antes da exportação você pode definir qual trecho do projeto será 
exportado, você poderá separar partes do projeto ou exportar todo o 
conteúdo 

● Esse controle de exportação, pode ser feito através da opção "Barra da 
área de trabalho", para que o botão esteja ativo é necessário que um 
vídeo ou conteúdo esteja aberto na linha do tempo 

 

● Assim que ativar a opção será aberto uma barra acima da linha do tempo, 
com duas marcações em azul no início e no final da barra, ela é 
representada pelo trecho que será exportado do vídeo, por padrão ela 
adere a todo o conteúdo. Mas você poderá ajustá-la 

 

 

● Para ajustar o tamanho da barra, use um dos marcadores azuis, clicando 
sobre eles e mantendo o clique o arraste para a direção oposta 
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● Desta maneira o trecho exportado seria apenas o representado pela barra 
da área de trabalho 

 

● Para retornar a barra a sua posição de origem, use a tecla “Ctrl+Z” que a 
última ação será desfeita ou simplesmente clique no marcador azul e 
aumente novamente a barra 

 

● Outro ponto muito importante para ajustar antes de realizar a exportação 
do projeto é manter a seleção sobre o painel "Linha do tempo" ou o painel 
“Programa”. O motivo disto é que se estiver com a seleção em outros 
painéis como o "Controles de efeitos", "Efeitos" ou o painel "Projeto" a 
janela de exportação não será aberta na tela 

● É possível identificar a seleção de um painel pela borda azul que fica ao 
redor dele quando está selecionado 
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● Exportando o Filme 

● Clique sobre o menu “Arquivo” 

● Clique na opção “Exportar” e clique em “Mídia” 

 

● Outra forma de abrir a janela de exportação é usando as teclas de atalho 
“Ctrl+M” 

 

● Na janela de exportação existem algumas configurações que podem se 
ajustadas antes que seu projeto seja exportado, entre elas se tem o 
formato, então se você estiver exportando exclusivamente um áudio, seria 
possível escolher a opção “MP3” por exemplo, já num vídeo o formato 
mais utilizado para a exportação é “H.264” 

 

 

● O H.264 é um padrão para compressão de vídeo, baseado no MPEG-4 Part 
10 ou AVC (Advanced Video Coding). O formato foi desenvolvido com a 
intenção de criar um padrão capaz de fornecer boa qualidade de vídeo 
com uma taxa de bitrate muito baixa em relação aos padrões já existentes 

● Porém, além deste e do MP3 citado, existem muitos outros formatos que 
lhe permite uma flexibilidade maior na hora da exportação, seja na 
exportação de uma imagem JPEG, um projeto de um GIF ou até mesmo 
outros formatos para vídeo como o AVI por exemplo 



92 Excel 2019 

 

● Em nome de saída, é preciso escolher o nome real do arquivo que será 
exportado, essa opção também permite que seja escolhido o local onde o 
arquivo será exportado (salvo) 

● Se o seu projeto possuí conteúdo de áudio e vídeo, mantenha ambas as 
opções marcadas, logo abaixo do nome de saída, caso ele tenha apenas 
um deles você poderá desmarcar uma das opções para facilitar a 
exportação 

 

 

● Para concluir a exportação, clique no botão “Exportar” 

 

● Deverá abrir uma janela exibindo o progresso da exportação, basta 
aguardar ela ser encerrada que a exportação estará finalizada 
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● O arquivo será exportado para o local definido, bastando dar um clique 
duplo sobre o conteúdo dele para ver como ficou. Exemplo: 

 

● Existe também um outro método de exportação de arquivos, ele consiste 
em enviar arquivos para uma fila de exportação que é gerenciada através 
do programa Adobe Media Encoder 

 

● Com o painel “Linha do tempo” ou “Programa” ativos, tecle “Ctrl+M” 

● Ao invés de usar a opção “Exportar”, clique na opção “Fila” 

 

● Deverá ser mostrado em sua barra de tarefas o ícone do programa Adobe 
Media Encoder 

 

● Dentro do programa Media Encoder, existirá uma fila com os arquivos que 
forem enviados a ele, nessa fila será possível definir o local onde os 
arquivos serão exportados, para isto clique nos links em azul que estão 
na coluna “Arquivo de saída” 
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● O programa é ideal para exportações em massa, onde você precisa deixar 
o programa realizando as exportações de maneira automática e tomar 
conta de outras tarefas 

● Para iniciar a exportação dos arquivos, use o botão “Iniciar fila”  

 

● Os arquivos serão exportados na ordem da fila, um por vez, assim que 
terminar a primeira exportação já iniciará o próximo automaticamente 

● Quando finalizar as exportações o programa irá exibir um sinal de “certo” 
com o status como “Concluído”, assim: 
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