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1. Sobre a edição multipista (multitrack)

// O que identifica um editor multipista é a possibilidade de trabalhar simultaneamente com 
várias trilhas (ou pistas) independentes ao mesmo tempo. Permite maior controle e 
versatilidade durante o processo de montagem. São divididas em trilhas de vídeo e áudio, e 
as mesmas podem estar interligadas ou ser independentes (o áudio sempre aparecerá 
agrupado ao seu vídeo de origem por padrão, porém eles podem ser desagrupados).

// Geralmente, existe uma condição hierárquica na linha do tempo, sendo que a trilha de 
vídeo que está acima sempre estará encobrindo a trilha de baixo. Quando trata-se de trilhas 
de áudio, não há hierarquia: as mesmas tocam simultaneamente se ocupam o mesmo 
espaço na linha do tempo.



2. Conhecendo a interface padrão 
do Kdenlive

2.1. Project Bin
2.1.1. ADD CLIP // Adicionar vídeo
2.1.2. ADD COLOR CLIP // Adicionar clipe de 
cor
2.1.3. ADD SLIDESHOW // Criar sequência de 
fotos
2.1.4. ADD TITLE // Criar títulos e subtítulos
2.1.5. ADD TEMPLATE TITLE // Criar títulos a 
partir de modelos
2.1.6. CREATE FOLDER // Criar pasta (para 
organização de imagens no projeto)
2.1.7. CLIP PROPERTIES // Propriedades do 
vídeo
2.1.8. VIEW MODE // Modos de visualização 
(Árvore/Ícones)
2.1.9. SEARCH // Busca por nome do arquivo



2.2. Transition/Effects/Properties

2.2.1. TRANSITION // Uma transição é aplicada em um 
video que está sobreposto ao outro, para adicionar 
transparência ou efeito de relação entre as imagens das 
trilhas em que a transição está localizada. Deve ser 
posicionada entre as duas trilhas.

2.2.2. EFFECTS // São inúmeros efeitos de áudio e vídeo 
que constam na biblioteca do software. São divididos em 
categorias que indicam interferência em cor, formato, 
exposição, distorção, manipulação alfa, equalização e 
correção. Cada efeito possui configurações específicas, 
sendo que alguns podem ser customizados, outros não. 
Alguns efeitos também trabalham com keyframes, 
possibilitando que o efeito mude de intensidade em 
momentos específicos do vídeo.

2.2.3. PROPERTIES // Mostra a pilha de efeito já aplicada 
ao vídeo selecionado. É neste campo que podemos 
customizar os efeitos aplicados.



2.3. Clip Monitor/Project Monitor

2.3.1. CLIP MONITOR //
Referente ao vídeo selecionado em Project 
Bin. Neste campo, o vídeo pode ser cortado 
de maneira prática (I/O), para que somente a 
parte escolhida seja arrastada diretamente 
na Timeline. Isso geralmente poupa tempo e 
facilita a organização.

2.3.2. PROJECT MONITOR //
Vídeo referente à posição selecionada na 
Timeline. Neste campo também há uma linha 
do tempo, diretamente associada à timeline 
multipista, ou seja, quando você muda o 
ponto de seleção aqui, ele também é 
alterado na sessão multipista.



2.4. Timeline (Linha do Tempo)

// A timeline é, de fato, o campo de trabalho mais utilizado pelo montador. É neste campo que 
arrastamos os vídeos, seus efeitos e transições.

// O Kdenlive possui um sistema de edição não-linear e é bastante intuitivo, seguindo o padrão 
da maior parte dos editores de vídeo presentes no mercado.

// Por padrão, a timeline do Kdenlive inicia um projeto com 3 pistas de vídeo e 2 pistas de áudio, 
mas isto pode ser alterado a qualquer momento.

// Permite inserirmos marcadores (markers) para melhor controle e organização dos locais 
exatos onde estão localizados os vídeos. Recomendadíssimo para vídeos mais longos.



EXTRA: A Edição Não-Linear
Texto retirado do site http://www.cybercollege.com/port/tvp056.htm

// “Editar vídeo utilizando um sistema de edição não-linear é como escrever, utilizando um 
programa sofisticado de edição de texto. Palavras, frases e parágrafos podem ser incluídos, 
eliminados e reordenados, a um clicar de mouse.”

// “Os sistemas de edição não-linear tem uma interface gráfica, bastante amigável e oferecem 
sofisticados recursos de vídeo (efeitos especiais, caracteres, correção de cor, etc.) e áudio 
(filtros e efeitos sonoros). Alguns sistemas permitem até que se altere (comprimindo ou 
expandindo) a duração de segmentos de áudio e vídeo. A maioria dos sistemas utiliza uma ( ou 
mais ) timelines - linhas de tempo - para representar a seqüência que está sendo editada. O 
operador utiliza o mouse para selecionar e arrastar para a timeline, os segmentos de áudio ou 
vídeo, transições e efeitos especiais, que irá utilizar e para ordená-los.”

// “Na edição não-linear os segmentos de áudio e vídeo não são gravados permanentemente. A 
EDL - edit decision list - é gravada na memória do computador, como uma série de sinais digitais 
contendo informações sobre a localização das imagens e sons no hard disk.”

http://www.cybercollege.com/port/tvp056.htm


2.5. Barra Superior - Opções, Ferrmentas, Preferências, RENDERIZAÇÃO 

2.6. Barra inferior - Atalhos em Geral

// Na parte inferior à esquerda uma śerie, sempre que um arquivo for incluído ao projeto, será iniciado 
um buffer, criando tumbnails de áudio e vídeo.

// Modos de inserção: Normal (respeita o espaço de cada corte) e Overwite (se sobrepõe sobre)
// Ferramenta de Seleção: S
// Ferramenta de Tesoura: X
// Ferramenta de espaçamento: M
// Zoom In e Out: CTRL + e CTRL -
// Split Audio e Video: automático/manual
// Show Video e Audio Thumbnails
// Snap: sugerir espaços de inserção de corte (relacionado a outros cortes já na timeline)
// Cursor na linha do tempo: minutagem ou frames



2.7. Renderização/Exportação

// Este é o processo de finalização do projeto, é o 
momento de fechar todo o quebra-cabeça 
realizado na timeline do projeto em um único 
arquivo de vídeo.

// A recomendação é que sempre se utilize o 
plugin H.264 para a renderização, pois este 
plugin pode ser reconhecido pela maioria dos 
player de vídeo e portais de streaming como 
Youtube e Vimeo.

// Antes de realizar a renderização, é importante 
selecionar na timeline o corte exato que se 
deseja renderizar. Isso pode ser realizado 
facilmente através dos atalhos I/O (In/Out), e na 
tela de renderização, deve-se optar por “selected 
zone” ao invés de “full project” no canto inferior 
esquerdo.



3. Começando um novo projeto

// Sempre que um projeto novo for iniciado, 
uma série de definições deverão ser 
tomadas, principalmente em relação aos 
principais vídeos que serão utilizados no 
processo de montagem.

// O perfil inicial de cada projeto parte da 
configuração da resolução dos vídeos:

>> Full HD 1920x1080 1080p
>> HD 1280x720 720p
>> SD 720x480 480p
>> LD 640x360 360p

// Os formatos de tela mais comuns são os de 
16:9 (padrão de monitores mais novos) e 4:3 
(padrão de monitores antigos).



EXERCÍCIOS BÁSICOS

// CRIAÇÃO DE SLIDESHOW
>> Em “Project Bin”, abra a primeira opção 
e escolha “add slideshow clip”
>> Escolha “mimetype” para identificar uma 
pasta inteira, e procure-a em “folder”;
>> Defina a duração de cada imagem 
(frame duration);
>> Defina os efeitos a serem utilizados 
(loop, center loop, dissolve)
>> Defina se haverá algum tipo de 
animação entre a troca de imagens;



// CRIAÇÃO DE TÍTULOS (TITLE/LETTERING)
>> Em “Project Bin”, abra a primeira opção e escolha “Add Title”;
>> No canto superior esquerdo, selecione a segunda opção e crie uma caixa para o texto; nas 
demais opções, pode-se inserir um box colorido e até imagens;
>> Escolha fonte, tamanho, estilo;
>> À direita, ferramentas para definir duração, zoom, rotação, centralização e efeitos.
>> Ao arrastar para a timenline, um efeito de transição é criado automaticamente (Affine), 
facilitando alguns recursos de animação, muito usados em títulos.



// SUBSTITUINDO ÁUDIO S/ REFERÊNCIA
>> Arraste o vídeo para a timeline; clique com o botão direito e selecione “Split Audio”, e em 
seguida, “Ungroup Clips”. Delete o áudio que deseja substituir; arraste para a timeline o áudio 
desejado.
>> Também é possível apenas arastar o áudio desejado para o ponto onde está o vídeo e mutar 
o áudio da trilha em q está o vídeo.

// SUBSTITUINDO ÁUDIO C/ REFERÊNCIA
>> Possível somente em casos onde há 2 áudios exatamente iguais;
>> Arraste vídeo e áudio para a timeline; clique com o botão direito sobre o vídeo que deseja 
substituir o áudio, e selecione “set audio reference”; em seguida, no áudio que irá substituir, 
clique com o botão direito e selecione “align audio to reference”. Os arquivos serão alinhados na 
timeline conforme a referência de áudio (sincronização).
>> Se quiser, selecione ambos segurando CTRL, clique com o botão direito e selecione “group 
clips” 



ATALHOS ÚTEIS - TIMELINE
// Ferramenta de Seleção: S

// Ferramenta de Tesoura: X

// Ferramenta de espaçamento: M

// Zoom In e Out: CTRL + e CTRL -

// Caixa de seleção na timeline: Shift + Clique

// Selecionar vários vídeos: CTRL + Clique

// Salvar: CTRL + S

// Desfazer: CTRL + Z

// Refazer: CTRL + Shift + Z

// Play/Stop: Barra de Espaço ;-)

// Psicionar cursor do início: Home



DICAS ÚTEIS

// Trabalhando com o ÁUDIO >> No menu EFFECTS, procure por AUDIO CORRECTION, e em seguida 
AUDIO GAIN ou NORMALIZE. Ambos ajudam a corrigir ganho e volume.

// Trabalhando com IMAGENS >> Ao arrastar um JPG ou PNG para a timeline, use o efeito CROP AND 
TRANSFORM > CROP, ESCALE E POSITION para ajustar seu tamanho.

// Trabalhando com TRANSIÇÕES >> Para visualizar o efeito que uma transição provoca na relação 
entre as trilhas na timeline, adicione uma transição comum e vá passando uma por uma, lembrando que 
alguns efeitos de transição possuem possibilidade de customização, incluindo keyframes.

// Copiando e colando EFEITOS >> Você não precisa reaplicar efeitos manualmente, um a um; basta 
copiar (CTRL + C) um arquivo na timeline em que você já tenha aplicado efeitos, e clicar com o botão 
direito sobre outro vídeo em que queira aplicar o mesmo efeito, selecionando “paste effects”.

// Trabalhando com KEYFRAMES >>  Os keyframes permitem que você controle a intensidade do efeito 
em momentos diferentes do vídeo em que ele está aplicado. Está presente em alguns efeitos e 
transições.

// Trabalhando com CHROMA KEY (Green Screen) >> Você pode encontrar vários vídeos com tela 
verde no próprio youtube. Para deixar o verde transparente, arraste o vídeo para a trilha superior na 
timeline, adicione a transição “AFFINE” ou “COMPOSITE” e adicione o efeito ALPHA MANIPULATION > 
CHROMA KEY. Nas atribuições deste efeito, selecione o efeito correspondente com o conta-gotas.



EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS

// PROJETO 1
1.1. Perfil: Full HD 1920x1080 24p;
1.2. Importar 2 vídeos + 1 áudio (trilha sonora);
1.3. Cortar cada vídeo em duas partes, jogar na timeline, intercalar;
1.4. Tirar o áudio de ambos;
1.4. Inserir trilha sonora;
1.5. Exportar em mp4 com o codec h.264.

// PROJETO 2
2.1. Perfil: Full HD 1920x1080 24p;
2.2. Importar 1 vídeo, jogar na timeline, testar os efeitos abaixo
2.2.1. Effects > Colour > Hue Shift (mudança de matiz)
2.2.2. Effects > Crop and Transform > Crop, Scale and Position (cortar, redimensionar e reposicionar imagem)
2.2.3. Mudar a cor e as dimensões da imagem vista no quadro;
2.3. Exportar em mp4 com o codec h.264.

// PROJETO 3
3.1. Perfil: Full HD 1920x1080 24p;
3.2. Importar o vídeo “Núcleo Audiovisual TME + Pontos de Cultura de Caxias do Sul”
3.3. Escolher algumas falas específicas de diferentes entrevistados;
3.4. Formar um vídeo mais curto, decupando o vídeo para uma matéria de no máximo 2min.
3.5. Exportar em mp4 com o codec h.264.



ALGUNS LINKS

kdenlive.org >> para baixar o kdenlive ;-)

ubuntu.com >> para baixar o ubuntu, sistema operacional linux mais famoso do mundo, e 
também sem dúvida o mais prático =)

diolinux.com.br >> blog especializado na área do software livre, faz muitos tutoriais em 
vídeo com dicas sobre a utilização do kdenlive;

google.com >> pesquise por informações em todo o mundo! =O

freesound.org >> gravações sonoras de todos os tipos, perfeito para utilização em 
vídeos;

clipconverter.cc >> baixe vídeos do youtube no formato que vc quiser;


