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Como editar 
vídeos com o 

Youtube?

Grande parte dos uploads de vídeos para o

YouTube são feitos por amadores, cuja qualidade

pode deixar a desejar e não surpreender quem

assiste.

Mas não desamine, é possível fazer

algumas modificações, e ou melhorias em seus

vídeos.

Vamos aprender como editar arquivos

como YouTube?

Edições como remover cena e áudio, e

ainda adicionar música.

Com o editor de vídeos do YouTube

é possível fazer edições em seus

arquivos.

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/youtube.html


Editar vídeos no canal do Youtube

O youtube permite mais de um caminho para
edição de vídeos.
E dentre eles, escolhemos o caminho a
seguir:

1º Faça login em sua conta do 

YouTube www.youtube.com.br

ou se preferir,

www.youtube.com/editor

http://www.youtube.com.br/
http://www.youtube.com/editor


Escolha 
um  vídeo



Agora, basta explorar as funcionalidades. E a dica para facilitar é: leia as
informações e ícones... Clique sem medo de errar, seja curios@. Vamos praticar?

Escolha 
um  ícone 
e comece 

já!



Funcionalidades do editor de vídeos: para recortar e remover partes do seu vídeo

Escolha os clipes 
movendo o 

marcador até a 
parte que deseja 
recortar, e uso o 
“x” para excluir

1º para selecionar as opções de melhorias no seu vídeo, clique em

2º para eliminar 
partes indesejadas no 
seu vídeo, clique em

4º ao finalizar os 
cortes, clique em

3º para separa as partes 
indesejadas das desejadas, 

clique em

1ª ETAPA



Funcionalidades do editor de áudio: para inserir música sem violar os direitos autorais

2ª ETAPA 1º clique par iniciar a edição

2º clique para buscar a música 
de preferência por estilo

3º clique na música encolhida

5º clique  para selecionar o momento exato de 
entrada e saída da música no vídeo

4º  arraste o botão para alterar a 
intensidade da música, permitindo 

favorecer o áudio ou a música



6º Quando ficar preto, com o mouse mova a 
barra de áudio para o canto direito, 

até o final do espaço. Para decidir momento 
de entrada e saída da fixa musical

7º clique para realizar a inserção de áudio e clique em concluir posicionamento

Veja:

Quanto mais a barra for 

posicionada à direita, mais 

tempo a música irá tocar



3ª ETAPA Ao final, clique em “Salvar” no topo da tela ou em “Salvar Como” para manter as alterações sem 
modificar o vídeo original. Caso desista de tudo, basta clicar no botão “Voltar para o original”
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Pronto! Agora já sabe como editar áudio e incluir música nos 
seus vídeos sem arriscar a violação dos direitos autorais de 
artistas. Com isso, irá diminui as chances de seu vídeo, ou 

mesmo o canal ser removido pelo YouTube por quebra dos 
“Termos de Uso do Serviço”.  

Para isso, a biblioteca de faixas musicais facilita a edição e 
ainda diminui as chances de ter problemas com conteúdo 

protegido na rede.

http://deysecristinafrizzosampaio.weebly.com/
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