
Manipular áudio

Vamos olhar rapidamente para o áudio.

Vamos expandir a faixa de áudio para verificar se a nossa voz se ouve bem.

Por vezes podem aparecer sons indesejados em alguns locais da faixa, como barulho de 

carros ou algo semelhante.

Primeiro é necessário normalizar o áudio.

Selecione a faixa de áudio, clique nela com o botão direito do rato e clique em Normalizar 

Níveis de Áudio.

Para o volume máximo, coloque -1 DB e clique em Normalizar.

Teste o som.

A voz deverá agora estar mais alta.

No entanto, o barulho de fundo também estará mais alto.

Podemos tentar resolver isto e melhorar o nosso vídeo com música de fundo.

No entanto, não pode usar uma música popular qualquer que goste.

Estaria a violar os direitos de autor.

Veja o nosso vídeo “Simplificando os Direitos de Autor”.

Precisa de usar música que esteja disponível de forma livre.

O Youtube tem uma vasta seleção de músicas que podem ser livremente usadas por 

criadores de conteúdo.

Pesquise por Biblioteca de áudios do Youtube.

Aqui poderá encontrar músicas utilizando vários parâmetros.

Iremos pesquisar por estado de espírito.

Selecione feliz.

Oiça alguns exemplos.

Descarregue a música que quer, copie para a pasta do projeto e importe-a para a linha de

tempo.

Assegure-se que a música não está muito alta.

Pode aumentar ou baixar o som na barra deslizante de som à direita.

Ajuste o som até obter o nível que pretende.

Temos agora de verificar se a música não continua a dar depois do vídeo terminar.

Caso isto aconteça, apare-a da mesma forma que apara um clipe do vídeo.

No início e no fim do clipe de música podemos ainda adicionar transições da mesma 

forma que fizemos com a faixa de música.



Vamos então adicionar transições graduais (fade in e fade out) da mesma forma que 

fizemos com as transições de vídeo.


