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Quais as possibilidades de edição profissional de 
vídeos em sistemas operacionais livres?

A partir deste questionamento, uma série de softwares serão 
apresentados - Kdenlive, Cinelera, Pitivi, Openshot, Avidemux, Blender 
-, donde estaremos falando um pouco sobre as capacidades e 
possibilidades gerais de cada um deles. Serão também exibidos alguns 
vídeos produzidos em Kdenlive, e a partir deles serão discutidas as 
principais dificuldades e desafios de se trabalhar com as tecnologias 
livres na produção audiovisual e qual seu papel na educação.



OPENSHOT
Editor multipista simples, é 
recomendado para quem necessita 
realizar edições simples. Tem uma 
biblioteca de transições e efeitos 
que atuam através de padrões, ou 
seja, não há muitas opções de 
personalização entre elas.

Não é recomendado para 
videocasts e vídeos que necessitam 
sincronizar arquivos de áudio, por 
haver limitações operacionais de 
personalização.

Site oficial: www.openshot.com



PITIVI
Editor multipista, é ainda mais 
simples que o OpenShot, e 
sua interface é mais clara, 
dividindo audio e video em 
trilhas separadas, também 
com suporte para a 
visualização dos picos de 
áudio.

Este talvez seja um dos mais 
indicados para edições 
caseiras simples.

Site oficial: www.pitivi.org



AVIDEMUX
Editor de pista única, realiza cortes 
simples, comprime e exporta para 
os mais variados formatos.

É recomendado para edições 
rápidas apenas, sem muitos 
detalhes e exigências.

Site oficial:

 fixounet.free.fr/avidemux/



CINELERRA
Considerado um dos melhores 
editores audiovisuais para Linux, o 
editor multipista Cinelerra é bastante 
versátil, e possibilita  a realização de 
edições de básicas a intermediárias.

Site oficial: cinelerra.org



KDENLIVE
Editor multipista muito poderoso, 
suporta uma grande carga de 
vídeos Full HD, e é ideal para 
edições intermediárias e 
profissionais.

Possui uma vasta biblioteca de 
efeitos de áudio e vídeo, 
altamente personalizáveis, 
também tendo suporte a 
keyframes e ao codec h.264.

É considerados por muitos o 
melhor editor audiovisual livre 
para cinema e vídeo.

Site oficial: kdenlive.org



É possível trabalhar profissionalmente com software 
livre na produção audiovisual?

Esta é uma questão delicada. Programas proprietários (e pagos) possuem 
grande investimento para pesquisa e desenvolvimento, e assim eles 
atendem prontamente às necessidades do mercado. Porém, programas 
como Kdenlive, Cinelerra e Blender possuem grande potencial na área, e 
são utilizados e reconhecidos no mundo todo.

Mesmo assim, ainda existe um grande desconhecimento sobre os 
potenciais do software livre dentro do mercado da produção multimídia.
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