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Apresentação do curso Edição para YouTube 

O Youtube é uma plataforma para compartilhamento de vídeos 
acessada no mundo todo, graças a difusão desta plataforma, uma nova 
profissão surgiu com o passar do tempo, ela é chamada de “Youtuber”, 
planejamos esse curso para ajudarmos os alunos a iniciarem a jornada 
nessa profissão. 

O objetivo deste curso é ensinar ao aluno o básico, o necessário 
para que ele edite seu próprio conteúdo, ou o conteúdo de terceiros. 
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Aula 1 - Introdução Ao Youtube E Aos Programas 
● Conhecendo o Youtube 
● O YouTube iniciou as atividades em 2005 como uma simples 

plataforma para compartilhamento de vídeos, hoje ele é muito 
mais que isso, o YouTube se tornou uma comunidade que reúne 
criadores e fãs do mundo todo.  

● Segundo estimativas da própria plataforma, a cada minuto são 
enviadas mais de 400 horas de vídeo. 

● Além da quantidade absurda de conteúdo que é enviado para a 
plataforma, ela também tem números incríveis no que diz respeito 
ao consumo de conteúdo, os usuários assistem milhões de vídeos, 
que variam entre diferentes categorias. 

 

● As categorias são úteis para todo mundo que está relacionado ao 
YouTube, confira: 

o Espectadores: Facilitando a localização do conteúdo 
desejado. 

o Anunciantes: Permitindo uma segmentação refinada. 

o Youtubers: Posicionando o canal e o conteúdo de forma clara 
para os espectadores e anunciantes. 
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● Abaixo estão alguns exemplos de categorias mais amplas que você 
pode pesquisar: 

o Automóveis e veículos 

o Moda e beleza 

o Comédia 

o Educação 

o Entretenimento 

o Entretenimento para a 
família 

o Filmes e animação 

o Culinária 

o Games 

o Instruções e estilo 

o Música 

o Notícias e política 

o Sem fins lucrativos e 
ativismo 

o Pessoas e blogs 

o Animais 

o Ciência e tecnologia 

o Esportes 

o Viagens e eventos 

 

● Como Criar Um Canal No Youtube 
● O primeiro passo para se criar um canal no Youtube é ter uma 

conta do Google, é através dela que você irá criar o seu canal... 

● Para criar sua conta do google, acesse: www.google.com 

● Clique no botão  

● Clique no link  

● Clique na opção “Para mim” 

● Preencha os formulários e conclua o processo 

● Após criar sua conta do google, acesse www.youtube.com e faça o 
login com a conta criada. 
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● Logo no primeiro acesso você poderá definir o nome que será 
utilizado em seu canal 

● Personalizando Seu Canal 
● Na página inicial do seu canal, clique no botão "Personalizar o 

Canal" 

● A personalização permite que você altere o ícone do canal e a arte 
do canal... 

● O ícone do canal é apresentado em todos os vídeos que você postar 
e também nos comentários feitos com a sua conta. Exemplo: 

 

● Já a arte do canal é exibida na página inicial do canal. Exemplo: 
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● Para alterar o ícone do canal, clique na opção “Enviar” em “Foto de 
perfil” 

 

● Então basta selecionar a foto que deseja utilizar e confirmar o 
upload. 

● Para editar a arte do canal basta clicar no botão “Enviar” da opção 
“Imagem do banner” 

  

● Escolha a imagem em seu computador com as medidas 
apropriadas 

● Clique em Abrir 
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● O Youtube exibirá as diferentes visualizações em diferentes 
dispositivos 

 

 

● Pontos Importantes Para “Ser Um Youtuber” 
● É importante ter em mente que você precisa definir uma “cara” 

para o seu canal, determinar o nome, a identidade visual. 

● Sobre o que você irá falar, como irá se comportar nos vídeos, é 
importante ser “apaixonado” pelo conteúdo com qual você planeja 
trabalhar, só assim você estará sempre motivado e disposto a 
estudar e roteirizar seus vídeos. 

● Isso não significa que você precisará ficar preso ao mesmo 
conteúdo sempre, mas é importante ter algo como base, dominar 
um certo tipo conteúdo. 

 

● Planejar e Roteirizar 
● Além do conhecimento sobre câmera, iluminação, captação de 

áudio, existem duas etapas extremamente importantes para a 
criação de vídeos, são elas: planejamento e criação de roteiro. 

● O planejamento é a base do seu vídeo, ele serve para definir 
exatamente o que você quer mostrar e espera conseguir com o 
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vídeo, você pode montar o planejamento respondendo a algumas 
perguntas “Para quê?”, “Para quem?” e “Como?”. 

● Confira um exemplo de planejamento simples: 

● Para que? Quero que meu vídeo sirva de “guia turístico”, 
apresentando os pontos turísticos do país que estou visitando. 

● Para quem? Para brasileiros que pretendem viajar e não estão 
dispostos a planejar o roteiro. 

Como? Filmarei os pontos turísticos em questão e gravarei um 
vídeo com chroma key explicando como chegar, o que fazer no 
local e uma breve explicação histórica, na edição, colocarei o vídeo 
gravado em chroma sobre as filmagens feitas nos locais. 

● A construção de roteiro exige prática, você irá escrever e 
reescrever o mesmo roteiro várias vezes, analise bem a sua ideia, 
teste o seu roteiro, leia-o em voz alta, veja como ele se comportar, 
é importante praticar 

 

● A Iluminação 
● A iluminação é um ponto muito importante para o seu vídeo, você 

precisa gravar em um lugar com uma boa iluminação, é ela quem 
determinar o tom, o humor e o foco da sua cena... 

● Existem várias maneiras de dispor a iluminação no seu vídeo, você 
pode trabalhar com diferentes tipos de iluminação e de disposição, 
porém, para quem está começando, uma janela é o suficiente... 

● Uma dica importante para gravar vídeos utilizando a iluminação de 
uma janela é sobre posicionamento, fique de lado para a janela e 
nunca na frente dela. 

● E após preparar a iluminação, não basta sair gravando, é 
importante fazer testes com diferentes posicionamentos da 
iluminação, achando o angulo que melhor te agradar 
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● Perdendo A Vergonha E Se Comportando Em Frente A 
Câmera 

● Existem alguns pontos importantes para que você perca a timidez 
em frente às câmeras, um método bem prático e simples para 
perder a timidez é falar com o espelho... 

● Posicione a câmera a altura dos seus olhos, e olhe diretamente 
para a câmera, imagine que ela é um amigo seu, com quem você 
vai trocar uma ideia, bater um papo, sobre um assunto que você 
domina 

● Procure falar com um tom de voz agradável, não grite ou fale baixo 
demais, se a sua voz estiver baixa demais ela poderá soar tediosa, 
se ela estiver muito alta, será irritante e praticamente impossível 
do seu ouvinte permanecer no seu vídeo 

 

● Os Programas Utilizados 
● Durante o curso você utilizou quatro softwares da Adobe, cada um 

com uma função específica, sendo eles: 

● Adobe Premiere: Para a edição bruta dos vídeos; 

● Adobe After Effects: Para a criação e edição de aberturas e 
legendas; 

● Adobe Audition: Para pequenos ajustes nos áudios; 

● Adobe Photoshop: Para a criação das imagens utilizadas nas 
edições e como identidade visual do seu canal; 

● Nesta apostila você encontrará os principais recursos vistos 
durante o curso. 
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● Uma Apresentação Do Premiere 
 

 

O Premiere trabalha com projetos e sequências, 
um projeto pode conter quantas sequências você 
quiser. E é nessas sequências que você fará a 
edição dos seus vídeos... 

● Ao abrir o Premiere e criar um projeto, esse é o layout do programa 
com a área de trabalho no modo “Montagem”, o programa todo é 
dividido em painéis, que podem ser modificados quando 
necessário. 

● Na parte superior do programa existem as áreas de trabalho 
disponíveis para serem utilizadas, você pode alternar entre elas 
clicando no nome da área que deseja utilizar 

 

● O painel “Projeto” exibe a lista de arquivos que estão presentes no 
seu projeto, os arquivos importados e as sequências criadas serão 
exibidas nele: 
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● O painel Programa exibe uma prévia do resultado da sua edição 

 

● O painel Ferramentas e Linha do Tempo são exibidos lado a lado, 
na parte inferior do programa. A linha do tempo permite será 
utilizada para a criação do seu vídeo, é através dela que você terá 
a possibilidade de ordenar os clipes que compõem sua sequência 

 

● A estrutura do programa é basicamente esta: 
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● Uma Apresentação Do After Effects 

 

O After Effects trabalha com projetos e 
composições, parecido com o Premiere, um 
projeto pode conter quantas composições você 
quiser. E é nessas composições que você 
construirá as entradas e legendas no curso... 

 

● Assim como o Premiere, o After Effects é dividido em painéis, que 
podem ser modificados quando necessário, ao abrir o programa e 
criar um projeto e uma composição, essa será a aparência do 
programa 

● Na parte superior do programa existem as ferramentas que você 
utilizará para criar sua composição 

 

● À esquerda do programa existe o painel "Projeto", é através dele 
que você importa os diferentes arquivos para seu projeto e 
composições 
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● Abaixo do painel "Projeto" temos a área responsável pelas 
camadas da composição 

 

● À direita das camadas temos o espaço destinado à Linha do Tempo 
da composição 
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● Acima da linha do tempo tempos o espaço da composição 

 

● À direita do programa temos vários painéis que variam desde 
configurações de parágrafo, fontes, efeitos etc... 

 

● A estrutura do programa é basicamente esta: 
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● Uma Apresentação Do Photoshop 

 

O Photoshop é um editor de imagens 
poderosíssimo, durante o curso ele foi utilizado 
para criar a identidade visual de um canal... 

● Assim como os outros dois programas, o Photoshop também é 
dividido em painéis... 

● A parte superior do programa exibe as opções da ferramenta que 
está ativa 

 

● À esquerda do programa existe a barra de ferramentas 

● A parte central apresenta o espaço para a criação da arte 
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● À direita temos os painéis de configurações e de camadas 

● A estrutura é basicamente esta: 

 

● Caso esteja dificil a visualização use a legenda abaixo: 

● Amarelo (superior direito): Painéis de configurações 

● Verde (inferior direito): Painel de camadas 

● Vermelho (centro): Área da arte  
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Aula 2 - Conhecendo O Programa Premiere 
● Abrindo O Premiere 
● A abertura do Premiere segue o padrão de todos os programas 

utilizados no Windows, ela pode ser feita através de atalhos na 
área de trabalho ou barra de ferramentas 

● Ou através do menu iniciar, para isso: Clique no menu iniciar, 
digite “Premiere” e clique no ícone do programa que é exibido 
como resultado da pesquisa: 

 

● Ao abrir o Premiere você verá a janela “Iniciar”, através dela você 
pode criar um novo projeto ou abrir um projeto existente. 

 

● Além de visualizar uma lista com os projetos recentes. 

● Criando Um Projeto 
● Diferente dos programas comuns, o Premiere não trabalha com a 

criação direta do arquivo final, primeiro você precisa criar um 
projeto. Este projeto será responsável por armazenar todos os 
elementos que irão compor o seu vídeo. 
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● Para criar um projeto, através da janela “Iniciar”, clique no botão 
“Novo Projeto” 

 

● Ou clique no menu “Arquivo”, posicione o mouse sobre a opção 
“Novo” e clique em “Projeto” 

 

● Ou tecle Ctrl+Alt+N 

● Na janela “Novo projeto” você define o nome do projeto e o local 
onde o arquivo será armazenado: 

 

● Se o computador que você estiver utilizando possui uma placa 
gráfica, você terá a possibilidade de selecionar um renderizador 
para os efeitos do seu projeto... 

 

● É interessante notar que o Premiere sempre seleciona a 
configuração recomendada para o Projeto de acordo com seu 
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computador, por isso, muitas vezes as alterações nessa janela 
limitam-se ao nome e localização do projeto. 

● Com o projeto criado, você está pronto para a iniciar a produção 
do seu vídeo, no Premiere, essa produção é criada dentro de uma 
Sequência. 

 

● Criando Uma Sequência Manualmente 
● A sequência será responsável por determinar as configurações que 

serão utilizadas durante a produção/edição do seu vídeo, é nela 
que você , por exemplo, define a resolução, quantos quadros por 
segundos serão utilizados, quantos canais de áudio serão criados 
entre outras opções. 

● Para criar uma sequência manualmente, clique no menu “Arquivo”, 
posicione o mouse sobre a opção “Novo” e clique em “Sequência...” 

 

● Ou tecle Ctrl+N 

● Na janela “Nova sequência”, o Premiere permite que você utilize 
uma das predefinições disponíveis ou efetue todas as 
configurações manualmente. 

 

● Para utilizar uma predefinição, basta utilizar a guia “Predefinições 
de sequência” 
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● À esquerda da janela existe um espaço responsável por exibir as 
predefinições existentes no programa, elas são organizadas com 
uma estrutura de pastas e subpastas, dividida em tipos e 
resoluções: 

 

● Após selecionar a predefinição desejada, à direita da janela você 
pode visualizar uma descrição e as configurações de vídeo e áudio 
que serão utilizadas: 

 

 

● As configurações relacionadas a parte de vídeo ficam presentes na 
guia “Configurações”. 
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● As configurações relacionadas ao áudio ficam na guia “Faixas”. 

  

● Após configurar a sequência, ou selecionar uma predefinição, você 
deve ajustar o nome dela no campo “Nome da sequência”. 

 

● Para criar a sequência, basta clicar no botão Ok. Depois de criada, 
a sequência será exibida no painel do projeto. 

 

● Após criar a sequência, ela ficará disponível para edição no painel 
de linha do tempo 

 

● O título e o posicionamento do indicador de reprodução (agulha) 
são exibidos no topo esquerdo do painel: 
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● No Premiere o tempo é apresentado da seguinte maneira: 

 

Aula 3 - Importação De Arquivos E Criação De 
Sequências 

 

● Importando Arquivos Para O Projeto 
● Com a composição criada, agora você precisa importar os arquivos 

que serão utilizados na criação do seu projeto, a importação é feita 
através da janela “Importar” e existem três formas acessar esta 
janela... 

● Primeira: Clique no menu “Arquivo” e clique na opção “Importar” 
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● Segunda: Clique com o botão direito no painel “Projeto” e clique 
na opção “Importar” 

 

● Terceira: Tecle Ctrl+I 

● Depois, na janela “Importar”, basta selecionar os arquivos que 
deseja importar e clicar no botão “Abrir” 

 

● Após importar o arquivo ele ficará disponível no painel do projeto... 
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● Inserindo Arquivos Na Sequência 
● Existem duas formas de inserção de arquivos na sequência, com a 

sequência aberta, clique com o botão direito sobre o arquivo 
desejado e clique na opção “Inserir” 

 

● A segunda forma é ainda mais intuitiva, basta clicar sobre o 
arquivo que deseja inserir na sequência e, sem soltar o clique, 
arrastá-lo até a o local na linha do tempo que deseja inseri-lo. 

 

 

● Criando Uma Sequência Através De Um Vídeo 
● Além de poder criar sequências manualmente, o Premiere permite 

que você crie sequências diretamente de um arquivo de vídeo, 
para isso, basta clicar com o botão direito sobre o arquivo no painel 
do projeto e clicar na opção “Nova sequência a partir do clipe” 
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A principal vantagem de se criar uma sequência diretamente do 
vídeo é o fato de não precisar ajustar o tamanho e nem a 
quantidade de quadros por segundo, essas configurações são 
baseadas nas propriedades do vídeo. 

● A Ferramenta Fatiar 
● Durante uma edição, você irá efetuar diversos cortes no seu vídeo, 

e para isso você irá utilizar a ferramenta “Fatiar”.  

● Você poderá ativa-la através do painel de ferramentas  

● Ou através do atalho, pressionando a tecla C 

● Ao ativar a ferramenta, o cursor do mouse assumirá a forma de 
uma lâmina  

● Após ativar a ferramenta, basta posicionar o mouse sobre o local 
da trilha em que deseja fazer o corte e dar um clique com o botão 
esquerdo para efetuar o corte 

 

 

Aula 4 - Edição Sobre Cenas 
● Renomear Arquivos No Painel Projeto 
● É importante manter seus arquivos organizados em seu projeto, 

parte disso é possível através da renomeação de arquivos, para 
renomear um arquivo, clique com o botão direito do mouse 
sobre ele e clique na opção Renomear 
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● Removendo O Espaço Entre As Cenas 
● Após remover um trecho indesejado do seu projeto, o espaço 

antigamente ocupado por ele será deixado vazio 

 

● Para remover esse espaço você pode clicar sobre o clipe que está 
à frente do local vazio e, sem soltar o clique, movê-lo para trás, 
até que ele ocupe todo o trecho vazio. 

 

● Outra forma de remover o espaço vazio é clicando sobre ele para 
selecioná-lo... 
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● E teclar Delete para apagar o espaço vazio, fazendo com que os 
outros clipes ocupem todo o espaço 

 

● Existe também a possibilidade de apagar um clipe utilizando o 
atalho Shift+Delete, dessa forma, o espaço que seria deixado 
vazio já é preenchido automaticamente com o restante dos clipes. 

● Movimentando-se Entre As Cenas 
● A movimentação entre as cenas do Premiere pode ser feita 

utilizando o mouse, clicando sobre o indicador de reprodução e 
movendo-o para onde desejar 

 

Ou através das teclas de seta do teclado... 

 

A seta para cima move o indicador de 
reprodução para o corte anterior. 

 

A seta para a direita move o indicador de 
reprodução um quadro para frente. 

 

A seta para baixo move o indicador de 
reprodução para o próximo corte. 
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A seta para a esquerda move o indicador de 
reprodução um quadro para trás. 

● Inserindo Item Em Outra Faixa De Vídeo 
● No painel “Projeto”, clique sobre o item desejado e mantenha o 

clique, seja um filme, ou imagem por exemplo e então na faixa 
acima da V1, arraste e solte esse item 

 

● Assim o conteúdo que está acima é priorizado o que significa que 
ele ficará visível a frente do conteúdo que está abaixo dele 

 

Aula 5 - Transições E Ajuste De Efeitos 
● Criando Transições Entre Os Clipes 
● O Premiere possui algumas transições prontas para serem 

aplicadas entre trechos e clipes 

● Ative a área de trabalho “Efeitos”  

● Ative o painel “Efeitos”  
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● Abra a pasta “Transições de vídeo”  

● Abra a subpasta com estilo de transição que deseja utilizar  

 

 

● Clique sobre a transição que quiser inserir, e mova-a para cima do 
corte ou clipe onde ela será aplicada 

 

 

● Ajustando A Configuração Da Transição 
● Para editar a transição, primeiro você precisa selecioná-la clicando 

sobre o quadrado dela na linha do tempo 
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● Ative o painel “Controles de efeitos”  

● O painel exibirá as informações sobre a transição, mostrando 
inclusive o nome do clipe onde ela foi aplicada 

 

● Se a transição permitir, você pode alterar a sua direção utilizando 
as setas existentes ao redor do retângulo que representa a 
transição no painel 

 

 

 

 

● Para ajustar a duração da transição, basta clicar sobre o campo 
duração e digitar o valor desejado 
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● Aplicando Efeitos 
● No Premiere, a aplicação de efeitos é muito simples, ative a área 

de trabalho “Efeitos” 

 

● Ative o painel “Efeitos”  

 

● Utilize a caixa de pesquisa, ou abra as pastas e subpastas de efeito 
até localizar o efeito desejado... 

 

● Clique sobre o efeito, e sem soltar o clique, mova-o para o 
trecho/clipe onde deseja aplica-lo 

 

● Após aplicar o efeito desejado, ele será exibido no painel “Controle 
de efeitos” 
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● Removendo Efeitos De Transição 
● Para remover uma transição, basta clicar sobre o quadro da 

transição e teclar Delete 

 

 

Aula 6 - Duração Do Clipe E Adição De Áudio 
 

● Inserindo Áudio No Projeto 
● Ao importar um arquivo de áudio no Premiere, ele será identificado 

com um ícone diferente no painel Projeto 

 

● Porém, a inserção de um áudio num projeto é feita da mesma 
maneira que a inserção de um vídeo, basta clicar sobre o áudio no 
painel projeto e, sem soltar o clique, mover o arquivo para o local 
onde deseja inseri-lo 
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● Ajustando O Volume Do Áudio 
● Após inserir o áudio, ative a área de trabalho “Edição” 

● Ative o painel “Controle de efeitos” 

 

● Localize os Efeitos de áudio 

 

● Ajuste a opção “Nível” com um valor positivo para aumentar o 
volume, ou com um valor negativo para reduzir o volume do áudio  

 

Aula 7 - Inserindo Textos No Premiere 
 

● Inserindo Textos No Premiere 
● A inserção de textos no Premiere é muito simples 

● Basta ativar a ferramenta Texto  
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● No painel Programa, clicar onde deseja inserir o texto  

● Digitar o texto desejado:  

● Tecle ESC para finalizar a edição do texto  

 

● Ajustando A Formatação Do Texto 
● Com a caixa do texto selecionada, ative o painel “Controle de 

efeitos” 

 

● Localize as opções responsáveis pelo texto 

 

● Através delas você poderá ajustar a fonte utilizada, a configuração 
de tipo e o tamanho do texto 

 

● O alinhamento e muito mais... 
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● As opções de cor, traçado e sombra também são exibidas no painel 

 

Aula 8 - Efeito Glitch 
● Efeito Glitch 
● O efeito “Glitch” consiste em criar uma série de cortes nas faixas 

de conteúdos e aplicar diferentes efeitos a elas, deixando o vídeo 
com uma sensação de travamento ou má exibição. 

● Exemplo de uso da ferramenta “Fatirar” para a criação dos cortes 

 

● O efeito é muito utilizado em vídeos com temática assustadora, 
robótica e até em outros locais com uma trilha sonora adequada. 

Aula 9 - Praticando: Introdução Com Texto E 
Forma 
● Utilizando A Opção “Alterar Animação” 
● A opção “Alterar Animação” é representada pelo cronômetro em 

algumas opções, através dela você consegue criar animações 
simples com base em quadros-chave. 

● Os quadros-chave servem para marcar uma modificação na 
propriedade, eles são indicados por losangos apresentados à frente 
da opção modificada 
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● A mudança da propriedade entre os quadros-chave é criada de 
forma gradativa e automaticamente pelo Premiere, ou seja, se o 
primeiro quadro-chave indicar que a propriedade opacidade tem 
0% de valor e após 1 segundo o segundo quadro-chave indica que 
o valor está em 100%, o Premiere ajustará o valor da propriedade 
com o decorrer do tempo 

● Para utilizar a opção, posicione o indicador de reprodução no 
trecho onde deseja que a animação 

 

● Clique no cronometro da opção que deseja utilizar 

 

● Altere o valor da propriedade para o valor inicial desejado 

 

● Mova o marcador para o ponto onde a animação deverá ser 
concluída 
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● Altere o valor da propriedade para o valor final desejado 

 

● Essa opção também pode ser utilizada com as opções de áudio, 
com efeitos, transições e máscaras do Premiere. 

Aula 10 – Máscara de Edição 
● Usando Máscaras 
● As máscaras permitem que você oculte/exiba um clipe ou trecho 

específico. 

● Para criar uma máscara, selecione o clipe onde ela será criada 

● No painel “Controle de efeitos” selecione o tipo de máscara que 
será criada 

 

● A máscara será criada conforme o modelo selecionado 
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● Após criar a máscara, você pode utilizar a opção de “alternar 
animação” para criar uma animação na máscara 

Aula 11 - Chroma Key 
 

● Conhecendo o Chroma Key 
● Chroma key é uma técnica de efeito visual que consiste em colocar 

uma imagem sobre uma outra através do anulamento de uma cor 
padrão, como por exemplo o verde ou o azul. 

● O efeito ou técnica Chroma Key é utilizado em vídeos em que se 
deseja substituir o fundo por algum outro vídeo ou foto. Em 
telejornais, na previsão do tempo, atrás da pessoa que apresenta 
há um mapa do local, para fazer esse efeito foi utilizada a técnica 
Chroma Key, na qual se filma em um fundo de cor sólida, 
geralmente azul e verde, e depois se substitui essa cor. 

 

● É importante que o fundo tenha uma cor sólida e sem diferença de 
tons, também é importante que a cor da roupa que você está 
vestindo seja diferente da cor utilizada para o chroma, para evitar 
esse tipo de problema: 
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● No curso, foi utilizado o efeito “Ultra Key” para criação do chroma. 

 

● A aplicação do efeito Ultra Key segue o padrão do Premiere, basta 
localizar o efeito no painel de Efeitos e arrastá-lo sobre o clipe onde 
ele será aplicado. 

  

● Após aplicar o efeito, basta ativar o painel “Controle de efeitos” 
para o clipe em questão 

● Localizar as opções do efeito, clicar no botão “Conta-gotas” da 
opção “Cor da máscara” 
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● Com o conta-gotas, clique sobre o fundo que será removido 

 

● Após selecionar a cor, você deverá testar diferentes configurações 
do efeito, como visto durante o curso, não existe uma configuração 
padrão para este efeito.  

 

● Confira um antes e depois do efeito configurado: 
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Aula 12 - Conhecendo O Adobe Audition 
● Edição Sonora Básica com Adobe Audition 
● No Premiere, clique com o botão direito do mouse sobre clipe na 

linha do tempo e clique na opção “Editar no Adobe Audition” 

 

● O Premiere iniciará o processo de renderização e substituição da 
trilha de áudio, aguarde a conclusão do processo, após a conclusão 
da renderização, o Adobe Audition será aberto automaticamente. 

  

● Ajustando Diferentes Níveis De Áudio 
● Muitas vezes o áudio gravado diretamente da câmera pode conter 

diferença entre os canais, para corrigir essa diferença, podemos 
converter o áudio para Mono (um canal) e depois convertê-lo 
novamente para Estéreo (dois canais). 

● Para converter o áudio em mono, clique no menu Favoritos e clique 
na opção “Converter para mono”. 

 

● E então, basta converte-lo novamente para estéreo, clique no 
menu Favoritos e clique na opção “Converter para estéreo”. 
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● Ajustando O Volume Do Áudio 
● O ajuste de volume no Audition pode ser feito através do HUD, um 

controle que fica “flutuando” sobre as ondas sonoras. 

  

● Se ele não estiver sendo exibido, clique no menu Exibir e marque 
a opção “Mostrar HUD”. 

● Para editar o volume, basta clicar sobre o controlador de amplitude 
existente no centro HUD e, sem soltar o clique, mova para cima 
para aumentar. 

 

● Ou para baixo para diminuir. 

 

● Você também pode ajustar o volume clicando sobre o valor “+0 
dB” e digitando o valor desejado. 

 

● Removendo Ou Amenizando Ruídos No Áudio 
● Durante a gravação, muitas vezes o áudio pode ser captado com 

algum ruído, existe a possibilidade de reduzir e até mesmo retirar 
esses ruídos através do Audition. 

● Primeiro você precisa localizar um trecho em que o ruído seja 
reproduzido sem nenhum outro som, um momento de “silêncio”. 

● Após identificar este trecho, selecione-o utilizando o mouse 
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● Com o trecho selecionado, clique no menu “Efeitos”, na opção 
“Redução/Restauração de ruído” e na opção “Captura de 
impressão de ruído”. 

 

● O Audition identificará a onda sonora do ruído e permitirá a 
redução com base no trecho. 

● Para aplicar o efeito, clique no menu “Efeitos”, na opção 
“Redução/Restauração de ruído” e na opção “Redução de ruído 
(processo)”. 

 

● Assim como o efeito “Ultra Key”, a redução de ruído não possui 
uma configuração padrão para todo áudio, sendo assim, você 
precisará ajustar as configurações do efeito de acordo com o seu 
áudio 
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● Salvando O Áudio Para Uso No Premiere 
● Após concluir a edição do áudio no Audition, você deve salvar a 

edição para utilizá-la no Premiere, para isso, tecle Ctrl+S e feche 
o Audition 

● Ao voltar para o Premiere, o novo arquivo será inserido na linha 
do tempo, substituindo o áudio padrão do vídeo, e também será 
exibido no painel Projeto 
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Aula 13 - Ferramenta Fatiar 
● Praticando a Ferramenta Fatiar 
● Nessa aula é praticado o uso da ferramenta “fatiar” já vista em 

aulas anteriores, a melhor forma de se aplicar um corte sobre uma 
faixa de maneira eficaz é usando a combinação de teclas “Ctrl+K” 
feito o corte é possível remover o conteúdo, adicionar uma 
transição ou qualquer outra ação desejada. 

Aula 14 - Refinando E Aplicando Efeitos Sobre 
Imagens 
● Refinando a Edição 
● Nessa aula é feito alguns ajustes na edição a fim de deixá-la mais 

completa, todos os ajustes já foram vistos em aulas anteriores. 

● Aplicando Efeitos às Imagens 
● Para aplicar efeitos abuse dos quadros-chaves na linha do tempo, 

escolha a faixa que irá receber o efeito, clique nela e usando as 
opções de transformação da camada como a escala, opacidade, 
posição crie os quadros-chaves com diferentes valores. 

● É importante movimentar a agulha na linha do tempo antes de 
criar novos quadros-chaves, assim a cada avanço da linha do 
tempo o efeito será reproduzido com base no quadro-chave 
anterior. 

Aula 15 – Conhecendo o After Effects 
● Criando um Projeto no After Effects 
● Como dito no início da apostila, o After Effects é o programa 

responsável por dar um toque especial em nossos vídeos, através 
dele podemos criar efeitos especiais, vinhetas, aberturas, legendas 
animadas, coisas que o Premiere não permite. 

● Clique no menu Iniciar, digite “After Effects” e clique no ícone do 
programa para abri-lo 
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● Clique no menu "Arquivo", posicione o mouse sobre a opção 
"Novo" e na clique na opção "Novo projeto" 

 

● Diferente do Premiere que cria “sequências”, o After Effects 
trabalha com o conceito de Composições dentro de um Projeto 

● Clique no menu "Composição" e clique na opção “Nova 
composição” 

 

● Configure a composição como desejar 
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● A composição criada passa a ser exibida no painel Projeto. 

 

 

● Importando Arquivos 
● Assim como no Premiere, o After Effects também permite trabalhar 

com arquivos importados... 

● Clique no menu “Arquivo”, posicione o mouse na posição 
“Importar” e clique na opção “Arquivo”. 

● Na janela “Importar Arquivo”, selecione o arquivo que deseja 
importar e clique no botão “Importar”. 
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● Salvando Projetos 
● Ao criar um projeto, você não precisa especificar seu nome e nem 

em que local ele ficará, esse processo é feito durante o momento 
em que você for salvar seu trabalho... 

● O processo de salvamento de projetos é o mesmo utilizado em 
diversos programas do Windows 

● Clique no menu Arquivo e na opção “Salvar” ou tecle Ctrl+S. 

 

● Inserindo Os Arquivos Na Composição 
● Existem dois métodos para inserir um arquivo na sua composição. 

● Primeiro método: Clique sobre o arquivo no painel “Projeto” e sem 
soltar o clique, arrastá-lo até a composição. 

 

● Segundo método: Clique sobre o arquivo no painel “Projeto” e sem 
soltar o clique, mova-o para o painel “Camadas” da composição 
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● Removendo Objetos da Composição 
● A remoção de objetos também é feita de maneira muito simples, 

basta selecionar o objeto que deseja remover e pressionar a tecla 
Delete 

● A seleção do objeto pode ser feita diretamente na composição, ou 
através do painel de camadas  

 

● Ou: 

 

 

● Excluindo Itens do Projeto 
● Pode acontecer de você importar arquivos que acabam não sendo 

utilizados em seu projeto, você pode removê-los, deixando o 
projeto um pouco mais leve... 

● No painel “Projeto”, selecione o arquivo que você deseja remover 
e clique no botão “Excluir” na parte inferior do painel “Projeto” 
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Aula 16 - Linha Do Tempo E O Uso Das Camadas 
● Trabalhando Com A Linha Do Tempo 
● Assim como no Premiere, o After Effects trabalha com o conceito 

de linha do tempo, afinal de contas, ele também serve para a 
edição de arquivos de vídeo. 

● À frente das camadas, o After Effects exibe a linha do tempo e a 
duração de cada camada 

 

● Você pode ajustar a duração de cada camada clicando em uma de 
suas extremidades e movendo o mouse para aumentar ou reduzir 
a sua duração 

 

 

● Ocultando e Reexibindo Camadas 
● À esquerda de cada camada, existe um olho, ele indica o estado 

atual da camada, quando o olho está sendo exibido, significa que 
a camada está sendo exibida... 

● Para ocultar uma camada, basta clicar sobre o olho responsável 
pela camada, o olho e a camada deixaram de ser exibidos 
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● Fazendo Ajustes Na Camada 
● O After Effects permite que você faça alguns ajustes nas 

camadas/objetos usando o mesmo conceito do Premiere, você 
pode fazer modificações através da linha do tempo e das opções 
de escala, posicionamento etc. 

● Para visualizar as opções de transformação da camada, clique na 
seta à esquerda do número da camada 

 

● A opção “Transformar” será exibida 

 

● Clique na seta da opção “Transformar” 

 

● Todas as opções de transformação disponíveis para a camada 
serão exibidas 
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● Confira os atalhos para cada uma das transformações: 

 

Ativa a opção “Posição” 

 

Ativa a opção “Escala” 

 

Ativa a opção “Rotação” 

 

● Ativa a opção “Opacidade” 

 

Aula 17 – Quadros-Chaves 
● Criando Animações Com Quadros-Chaves 
● Assim como no Premiere, o After Effects permite que você crie 

animações através de quadros-chaves, e o funcionamento é o 
mesmo visto anteriormente, basta ativar o “cronometro”. 

● Posicione o indicador de tempo onde o efeito deverá começar 

● Clique no cronometro da opção que deseja alterar e ajuste o valor 
inicial da animação 

●  
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● Posicione o indicador de tempo onde o efeito deverá ser encerrado 

● Altere o valor da propriedade para o valor final desejado 

 

● Confira os quadros-chaves 

 

 

● A animação também pode alterar diferentes propriedades, se isso 
ocorrer, o After Effects cria os quadros-chaves em seus respectivos 
locais 
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Aula 18 - Praticando Edições Com Diversas Ferra-
mentas 
● Trabalhando com Som 
● O After Effects também permite que você insira sons na linha do 

tempo, porém, a edição de arquivos de áudio é ainda mais limitada 
que a existente no Premiere... 

● Para inserir um arquivo de som na sua composição, inicialmente 
você deve importar o arquivo como qualquer outro arquivo. 

● Após importar o arquivo, ele será exibido no painel Projeto, e você 
poderá identifica-lo através do seu formato, neste caso, um 
arquivo do tipo “MP3” 

 

● Ao selecionar o arquivo no painel Projeto, você pode visualizar 
algumas informações sobre ele no topo do painel 

 

● Para inserir o arquivo na composição, basta arrastá-lo para o 
painel camada 
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● Após a inserção, você será capaz de identifica-lo através do ícone 
de um “Falante” no painel de camadas 

 

 

● Substituindo Arquivos na Composição 
● No painel projeto, localize e clique com o botão direito do mouse 

sobre o arquivo e clique na opção “Substituir gravação e em 
arquivo 

● Escolha o local onde está o novo arquivo e selecione ele 

● Clique em Importar 

 

● Exportando Seu Arquivo 
● Após finalizar a criação da sua composição, você poderá exporta-

la através do próprio After Effects. 

● Clique no menu “Arquivo”, na opção “Exportar” e na opção 
“Adicionar à fila de renderização” 

● Um novo painel surgirá junto do painel de camadas, ele é 
conhecido como “Fila de renderização” 
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● Ele permitirá que você configure a sua renderização 

 

● Na opção “Configurações de renderização” você pode ajustar a 
qualidade e a resolução do arquivo que será exportado 

 

● Na opção “Módulo de saída” você ajusta o formato que o arquivo 
terá 

  

● Após finalizar os ajustes, clique no botão “Renderização” e aguarde 
a conclusão. 

 

● Trabalhando Com Texto 
● Assim como o Premiere, o After Effects permite que você crie 

textos, utilizando uma ferramenta simples e muito prática, ela é 
chamada "Ferramenta Texto Horizontal" 

● Para usar a ferramenta basta ativá-la, clicar no local desejado onde 
quer que o texto fique e então digitar, o texto também pode ser 
formatado e reposicionado. 

● Clique para ativar a ferramenta: 
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● Use o painel “caractere” para realizar as formatações na fonte 

 

 

Aula 19 - Criação De Camadas E Edição De Eixo 
Individual 
● Criando Camadas 
● Para criar uma camada do tipo “Sólido” 

● Clique com o botão direito no painel de camadas, posicione o 
mouse na opção “Novo” e clique em “Sólido” 

 

● Ajuste a configuração do sólido e clique no botão “OK” 
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● O sólido é criado diretamente na composição 

 

● As camadas do tipo sólido são úteis pois podem ser utilizadas para 
aplicação de efeitos ou utilizadas como máscaras através das 
opções de transformação. 
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● Usando O Editor Gráfico Para Animações 
● O editor gráfico de animações permite que você dê um toque 

especial nas animações, principalmente às que envolvem a 
movimentação de objetos, com ele você poderá adicionar 
atenuações e movimentos personalizados utilizando o conceito de 
eixo (x e y) do objeto. 

● Ative o Editor Gráfico para Animações clicando no botão: 

 

● A linha do tempo deixará de ser exibida, dando lugar ao editor 

 

 

● Nesse gráfico, os quadros-chaves são representados pelos 
quadrados amarelos nas linhas. 

● O “Eixo Y” é representado pela linha verde e o “Eixo X” pela linha 
vermelha 
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● Você pode ajustar a duração da animação aumentando e 
diminuindo o tamanho do gráfico, para isso, basta selecionar o 
gráfico clicando sobre uma das linhas do eixo, e utilizar a alça 
modificadora existente nas laterais da seleção 

 

 

● Editando Eixos Individualmente 
● O After Effects permite que você altere os eixos de animação de 

forma individual... 

● Para isso, você deve utilizar a opção “Dimensões separadas” 

 

● Com essa opção ativa, você poderá editar os eixos de forma 
individual, não sendo obrigado a editá-los de forma conjunta. 
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● Renomeando Camadas 
● A organização é um ponto muito importante em qualquer projeto, 

por isso, assim como ocorre no Premiere, o After Effects permite 
que você renomeie suas camadas... 

● Para renomear uma camada, clique com o botão direito sobre ela 
e clique na opção “Renomear” 

 

● Digite o nome desejado e tecle Enter para finalizar 

 

Aula 20 - Painel Efeitos 
● Orientando Objetos Para O Caminho 
● Durante o curso você criou uma animação de um avião voando em 

um percurso customizado, no primeiro momento, o avião ficou 
com o bico apontando em uma direção diferente da qual se movia 
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● Esse problema foi solucionado através da opção “Orientação 
automática” para ativá-la, clique com o botão direito na camada 
que deseja modificar, posicione na opção “Transformar” e clique 
em “Orientação automática...” 

● Na janela “Orientação automática”, marque a opção “Orientar para 
caminho” e clique no botão OK 

● Depois basta ajustar o posicionamento utilizando a transformação 
rotação 
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● Utilizando O Painel Efeitos 
● O painel “Efeitos” fica à direita do programa, nele você tem acesso 

à diversos tipos diferentes de efeito, e assim como no Premiere, 
todos ficam divididos em categorias... 

 

● A aplicação de efeitos no After Effects é feita de duas maneiras, 
você pode arrastar o efeito diretamente sobre o objeto na 
composição 

 

● Ou arrastar o efeito na camada responsável pelo objeto onde 
deseja aplicar o efeito. 

 

● Após aplicar um efeito em um objeto, o After Effects passa a exibir 
um ícone (fx) em frente a camada responsável por ele, isso 
permite uma rápida identificação de camadas que possuem efeitos 
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● Logo após aplicar um efeito em um elemento, o painel Projeto dará 
lugar a um painel chamado “Controle do efeito” que permitirá o 
ajuste do efeito aplicado. 

 

● Criando Um Efeito de Fumaça Para o Avião 
● Nesse projeto é criado uma camada de um sólido com a cor 

#FAFAFA 

● Em sequência o modo “Isolar” da camada é ativo 

 

● No painel “Efeitos e predefinições” pesquise e aplique o efeito “CC 
Mr. Mercury” 

● Por ter isolado a camada não existe perigo de aplicar esse efeito 
em outra camada, sendo assim, você pode aplicar o efeito 
diretamente na visualização da composição 

● Movimente a agulha na linha do tempo e visualize o efeito 

● É possível também ajustar os controles do efeito, assim ele pode 
apresentar variações  
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Aula 21 - Arquivos De Áudio E Encerramento De 
Áudio 
● Opções e Controles Adicionais de Camadas 
● Ao trabalhar uma imagem em grande escala se tem uma perda de 

qualidade consideravel. Neste caso, a melhor opção é a utilização 
da opção indicada: 

 

● A opção trás duas funções: Em camadas de composição ela recolhe 
todas as transformações e em camadas de vetor ela força a 
rasterização contínua do objeto 

● Praticando o Uso de Arquivos de Áudio 
● Para importar um áudio em seu projeto, use o atalho “Ctrl+I” 

● Selecione o arquivo de áudio entre os arquivos do seu computador 

● Clique em Importar 

● Arraste o arquivo para a linha do tempo 

Aula 22 - Construção De Um Lower Third – Parte 
1 
● Conhecendo O Conceito De Lower Third 
● Lower third é o nome dado para os elementos utilizados como 

"legenda" nos vídeos, é através dela que alguns Youtuber exibem 
seus nomes, redes sociais e algumas outras informações, confira 
algumas lower thirds: 
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● Ativando A Margem De Segurança 
● As margens de segurança são úteis para a criação de vídeos que 

serão televisionados, ou seja, exibidos em televisores, isso ocorre 
pois existem diferentes tipos de proporção, sendo as mais comuns: 
a widescreen (16:9) e a padrão (4:3). Um vídeo widescreen (16:9) 
quando exibido em uma tv padrão (4:3) poderá sofrer alguns 
cortes, esse corte é conhecido como overscan, e é pra evitar a 
perda de informações importantes que as margens foram criadas... 

● Para ativar a margem, clique no botão "Opções de grade e guia" e 
ative a exibição da "Margem segura para título/ação" 

 

 

● As margens passam a ser exibidas sobre a composição 

● Em um televisor com a proporção 4:3, apenas os elementos que 
estão dentro do retângulo amarelo seriam exibidos, essa área é 
conhecida como "Margem segura para ação do corte central"... 
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● Hoje em dia é bem incomum encontrarmos monitores e televisores 
com essa proporção (4:3) por isso, durante o curso utilizaremos 
como margem o espaço conhecido como "Margem segura para 
título", que está indicada pelo retângulo roxo na imagem. 

 

● Usando As Réguras e As Guias Do After Effects 
● Clique no botão “Opções de grade e guia” 

 

● Ative as opções “Guias” e “Réguas” 

● Duas réguas passam a ser exibida ao redor da área útil do painel 
"Composição"... 
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● Criando Textos No After Effects 
● A criação de textos no After Effects segue o mesmo padrão 

utilizado no Premiere. 

● Ative a "Ferramenta Texto horizontal"  

● Clique no painel "Caractere" para exibir suas opções 

 

● Ajuste as configurações da fonte conforme desejado 



Edição para YouTube 2021 75 

 

● Clique na composição para iniciar a digitação do texto 

 

● Ative a "Ferramenta Seleção" para encerrar a digitação 

 

Aula 23 - Construção De Um Lower Third – Parte 
2 
● Preservar Transparência Subjacente 
● Marque a opção na camada desejada. Exemplo: 

 

● Ao marcar essa opção, a camada será exibida apenas se estiver 
sobre algum objeto sólido 
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Aula 24 - Pré-Composição E Ponto De Início Da 
Camada 
● Ajustando O Ponto De Início Da Camada 
● Clique na ponta da faixa de conteúdo e sem soltar o clique arraste 

até a posição desejada 

 

● O trecho cinza existente antes da camada, representa um espaço 
vazio, ou seja, a camada “não existe” naquela parte 

● Utilizando A Pré-Composição 
● A pré-composição coloca as camadas atuais em uma nova 

composição... Essa nova composição substitui as camadas na 
composição original. A nova composição aninhada se torna a 
origem de uma única camada na composição original 

● Clique sobre a camada desejada 

● Selecione outras camadas que deseje adicionar a pré-composição, 
se for todas use a combinação de teclas “Ctrl+A” 

● Clique com o botão direito sobre a seleção das camadas e clique 
na opção “Pré-compor...” 

● Defina o nome da composição conforme desejado 

● Ajuste as configurações 

● Clique em OK para finalizar a criação da pré-composição 
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Aulas 25 - Criação De Texto E Substituição De 
Clipes  
● Criando O Texto 
● Ative a ferramenta “Texto horizontal” 

  

● Ajuste a fonte, estilo e tamanho conforme sua necessidade 

● Ajuste também a cor da fonte 

● Clique sobre a composição para ativar a digitação e digite o 
conteúdo desejado 

● Utilizando Seus Projetos No Premiere 
● Os programas de edição After Effects e Premiere possuem vinculos 

que permitem a abertura de arquivos entre eles, assim, basta usar 
a opção “Importar” e trazer escolher o arquivo em seu computador 

● Substituindo Clipes No Premiere 
● Dentro do programa Premiere 

● Clique sobre um dos arquivos usados no projeto que deseja 
substituir usando o botão direito do mouse e clique na opção 
“Substituir gravação” 

  

● A substituição é feita imediatamente 
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Aula 26 - Conhecendo O Adobe Photoshop 
● Primeiro Contato Com O Photoshop 
● Para abrir o Photoshop, clique no menu Iniciar, digite “Photoshop” 

e clique no ícone do programa para abri-lo 

 

 

● Criando Um Arquivo No Photoshop 
● Para criar um documento do Photoshop (imagem), clique no menu 

“Arquivo” e na opção “Novo” 

 

● Ajuste as configurações do arquivo, exemplo: 
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● Abrindo Um Arquivo no Photoshop 
● Para abrir uma nova imagem, clique no menu “Arquivo” e na opção 

“Abrir”. 

 

● Selecione o local onde está a imagem. 

● Clique duplo nela ou clique nela e clique no botão Abrir. 

 

● Letreiro Retângular E Letreiro Elíptico 
● A ferramenta Letreiro Retangular serve para seleção de um 

determinado trecho da imagem, facilitando a edição apenas do 
trecho desejado. 

Clique na ferramenta Letreiro Retangular   

● Abra uma janela de seleção no local desejado. 

 Ex.:  

● Ao selecionar um trecho da imagem apenas ele fica "ativo", 
podendo ser pintado. 

● Para cancelar uma seleção, clique com o botão direito na seleção 
e clique na opção Cancelar Seleção ou tecle Ctrl+D. 
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● A ferramenta Letreiro Elíptico tem a mesma função da 
ferramenta Letreiro Retangular, porém sua seleção é feita em 
forma de elipse ou de um círculo perfeito. 

● Para selecionar a ferramenta Letreiro Elíptico, clique na 
ferramenta “Letreiro Retangular” e mantendo o clique aguarde a 
exibição do menu com outras ferramentas, então, clique na 
ferramenta “Letreiro Elíptico”. 

 

● Mantenha a tecla Shift pressionada e abra uma janela de seleção 
na imagem. 

● Ex.:  

 

● Varinha Mágica 
● A ferramenta Varinha Mágica faz, automaticamente, uma 

máscara de seleção através da semelhança de um pixel 
selecionado. Esse tipo de máscara é mais utilizado quando a 
imagem possui um fundo de cores únicas. Não é muito utilizada 
em imagens com fundo detalhado. 

● Vamos usar a imagem como exemplo: 
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 Clique na ferramenta Varinha Mágica  ou tecle W. 

● Clique no fundo para selecionar. 

 

 Se necessário, ajuste a tolerância para uma melhor seleção: 

 

● Sobre a Tolerância: quanto maior o nível de tolerância, maior o 
número de tons próximos ao que for clicado na imagem serão 
incluídos na máscara, e quanto menor o número, menor o número 
de tons selecionados.  

 

● A Ferramenta Laço Poligonal 
● A ferramenta Laço Poligonal permite criar máscaras de seleção 

com formatos irregulares. 
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● Selecione a ferramenta “Laço Poligonal” 

 

● É possível traçar linhas livremente sobre a imagem, criando 
seleções. 

● Configure a ferramenta se desejar: 

 

● Clique para definir um ponto inicial para a seleção. 

● Siga clicando em vários pontos, de forma a contornar uma 
imagem. 

 

● A seleção se encerra ao encontrar o ponto de início ou ao se clicar 
duas vezes sobre um determinado ponto da imagem. 

● Lembre-se, ao criar uma seleção, o Photoshop somente permitirá 
modificações dentro da área selecionada 
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● A Ferramenta Pincel 
● A ferramenta Pincel permite desenhar com os pincéis predefinidos 

do programa. 

● Para selecionar a ferramenta Pincel, clique na ferramenta Pincel 

  

● Selecionando Pincéis 
● Selecione a ferramenta Pincel. 

● Clique na seta para abrir o seletor de Predefinições do Pincel. 

 

● Abra a pasta responsável pelo pincel que deseja utilizar 
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 Selecione o tipo de pincel  

● Alterando A Cor Do Pincel 
● O pincel pode ser aplicado em diferentes cores. 

 Clique em Definir cor do primeiro plano  

● Selecione a cor desejada do Seletor de Cores e clique no botão 
OK. 

 Ex.:  

● A cor escolhida será aplicada no pincel (ou qualquer outra 
ferramenta selecionada). 
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● Para escolher a cor preta como cor de primeiro plano e a cor branca 
como cor de plano de fundo (cores padrão), tecle D. 

 

● Para inverter as cores padrão (branco em primeiro plano e preto 
em plano de fundo), tecle X. 

Aula 27 – Ferramentas De Edição 
● Ferramenta Texto 

 Clique na ferramenta Texto Horizontal  ou tecle T. 

 O cursor fica assim:  

● Clique no local da imagem que deseja inserir o texto. 

● Escolha a fonte, o estilo e o tamanho da fonte (tamanho do texto). 

● Ex.: Fonte Lucida Sans, estilo Regular e tamanho 12 pontos. 

 

● Escolha o método de suavização de serrilhado, o alinhamento e a 
cor. 

● Ex.: Método Nítida, alinhado à esquerda e cor branca. 

 

● Para continuar o texto na linha de baixo, tecle Enter. 

● Para finalizar a edição do texto, tecle Ctrl+Enter. 

● Para cancelar a edição, tecle Esc. 
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● Surgem dois ícones na barra de propriedades, um para cancelar a 
alteração e outro para aplicar. 

 

● Para selecionar texto, clique no início ou no final do texto e arraste 
ou clique duas vezes na miniatura da camada para selecionar 
todo o texto da camada. 

 Miniatura de camada:  

● Ferramenta Corte 
● Essa ferramenta é utilizada para cortar (aparar) imagens. 

● Para selecionar a ferramenta Corte Demarcado, escolha uma das 
duas opções: 

● 1. Clique na ferramenta Corte  

● 2. Tecle C. 

● Abra uma caixa de seleção na imagem, indicando a parte que vai 
ficar. Se errar, tecle Esc. 

 Ex.:  

● Tecle Enter para realizar o corte. 
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● O que estiver fora do espaço selecionado será cortado  

 

● Conhecendo O Painel Camadas 
● O painel Camadas fica no canto inferior direito da tela. Nele ficam 

todas as camadas da imagem atual e podemos criar, editar e 
excluir camadas. 
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● As camadas facilitam muito a edição individual de imagens, já que 
cada imagem fica numa camada separada. A imagem pronta é a 
sobreposição das camadas, dando a impressão de uma imagem 
única. 

 

● Criando Camadas 
● Para criar uma camada, escolha uma das 3 opções: 

● 1. Clique no botão Criar uma nova camada. 

 

● A camada é criada com o nome padrão de Camada 1. Uma nova 
camada se chamará Camada 2, e assim por diante. 

● Criou uma camada chamada "Camada 2", logo acima da 
"Camada 1", e a selecionou: 

 

 

● Renomeando Camadas 
● Renomear camadas é uma forma simples de organizar seu arquivo, 

facilitando a localização das imagens. 

● Para renomear uma camada, escolha uma das opções: 

● 1. Clique duas vezes no nome, digite o novo nome e tecle Enter. 

● 2. Clique no menu Camada e no submenu Renomear camada. 
Digite o nome e tecle Enter. 
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● Ferramentas De Formas Geométricas  
● Ajuste as cores que deseja utilizar para a forma. 

● Ative a ferramenta de forma desejada (Retângulo, Retângulo 
Arredondado, Elipse e outras). 

 

● Clique no palco e, sem soltar o clique, desenhe a forma na imagem. 

 Ex.: Ative a ferramenta Retângulo  

● Ajuste assim: 

 

● Use a tecla Shift para obter formas perfeitas (quadrado ao invés 
de retângulo e círculo ao invés de elipse). 

● Ex.: Mantendo pressionada a tecla Shift, desenhe um quadrado 
no centro da tela: 
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● A forma desenhada é inserida automaticamente numa camada de 
forma. 

 

 

Aula 28 - Edições Básicas E Salvamento De 
Arquivo 
● Usando A Transformação Livre 
● A transformação livre serve para ajustar livremente o tamanho da 

camada visível selecionada. 

● Clique no menu Editar e no submenu Transformação Livre ou 
tecle Ctrl+T. 

 

● Serão mostradas alças em volta da imagem na camada. 
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 Ex.:  

● Use as alças e ajuste o tamanho desejado. Tecle Enter para 
confirmar a mudança ou Esc para cancelar. 

● Ex.: Clique na alça superior direita e, sem soltar, reduza o limão de 
tamanho: 

 

 

● Estilo De Camada 
● A opção Opções de Mesclagem serve para edição da imagem ou 

da escrita. 

● Para abrir a janela  

● Para abrir a janela Estilo de camada, escolha uma das três 
opções: 

● 1. Clique com o botão direito na camada desejada e clique em 
Opções de mesclagem. 

 

● 2. Clique duas vezes na camada. 
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● 3. Clique no menu Camada, posicione em Estilo de Camada e 
clique em Opções de mesclagem. 

● Abrirá a janela estilo de camada 

 

 

● Ela possui uma lista de estilos que podem ser aplicados às suas 
camadas 

 

● Para aplicar um estilo em sua camada, clique sobre o título do 
estilo para ativá-lo 
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● Dessa forma você aplicará o estilo à camada e também poderá 
configurar o estilo 

 

● Após configurar o estilo, basta clicar no botão “OK” para aplicá-lo 
à camada... 

● Confira um exemplo na próxima página 

● Texto sem estilo configurado: 

 

● Estilo “Traçado” configurado: 
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● Estilo “Sombra Interna” configurado: 

 

● Estilo “Sobreposição de Cor” configurado: 

 

● Resultado final: 



Edição para YouTube 2021 95 

 

 

● Salvando Arquivos No Photoshop 
● Para salvar um arquivo, escolha uma das duas opções: 

● 1. Clique no menu Arquivo e no submenu Salvar como. 

 

● 2. Tecle Shift+Ctrl+S. 

● Selecione o local de gravação. 

● Digite um nome para o arquivo. 

 Ex.:  

● Selecione qual será o tipo do arquivo a ser gravado (a 
extensão.PSD é o padrão do Photoshop e significa Photoshop 
Document). 

● Clique no botão Salvar. 

● Se a imagem for gravada com a extensão JPEG (.jpg) será aberta 
uma caixa de diálogo para ajustar algumas opções. 

● Escolha uma qualidade, digitando um valor de 0 a 12 na respectiva 
caixa. 

● Quanto maior o valor, maior a qualidade e o tamanho do arquivo. 
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● Clique no botão OK. 

● Para gravar as alterações feitas num arquivo, escolha uma das 
duas opções: 

● 1. Clique no menu Arquivo e no submenu Salvar. 

● 2. Tecle Ctrl+S. 

● Se um arquivo com extensão.PSD for alterado e salvo com outro 
nome e/ou em outro local, será perguntado se a opção Maximizar 
compatibilidade deve ser marcada. 

● Marque a opção Maximizar compatibilidade e tecle Enter. 

● Se preferir, marque a caixa Não mostrar novamente. 

●  

Aula 29 - Criação De Layout Para O Canal Do 
Youtube 
● Informações Importantes Para O Desenvolvimento do 

Layout do Canal do YouTube 
● Como vimos, a identidade do canal é muito importante, é através 

dela que você passará para a audiência sobre o que você irá falar 
no seu canal. 

● Nessa aula é criado a identidade do canal com todos os recursos 
aprendidos durante as outras aulas, edições em diferentes 
programas e etc. 

● Os canais geralmente possuem um ícone e um banner, no qual são 
pontos extremamentes importantes para a identificação do canal. 

● Exemplo de ícone (Canal omeleteve) 
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● Exemplo de banner (Canal omeleteve) 

 

● Fonte: https://www.youtube.com/user/omeleteve 

● Tamanho padrão do ícone do canal do YouTube é de 500x500 
pixels 

● Tamanho padrão do banner do canal do YouTuber é de 2560x1440 
(tamanho máximo) e o tamanho apropriado para inserir 
informações como logotipos, contatos e outras dados importantes 
é de 1546x423 tudo que estiver dentro dessa medida é exibido em 
qualquer dispositivo. 

Aula 30 - Concluindo O Canal 
● Informações Importantes Para A Exportação do Projeto Em 

Formato de Vídeo 
● Mantenha a linha do tempo selecionada no programa Premiere 

● Clique no menu Arquivo, clique em Exportar e clique em Mídia 
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