
CRIAÇÃO E EDIÇÃO
DE ÁUDIO, VÍDEO 

E ANIMAÇÃO
Aplicativos e softwares para 

criação e edição de áudio, 
vídeo e animação



O Animaker possibilita a criação de animações em
diversos estilos. Apresenta uma interface simples, com
a funcionalidade de arrastar e soltar para adicionar ou
editar os elementos da animação, além de oferecer
templates e uma biblioteca de mídia com imagens e
áudios.

● A versão gratuita possui limitações, permitindo
apenas vídeos de no máximo 2 minutos, 5
exportações por mês e contendo marca d’água.

Versões: Free/ Pro (pago) Navegador
Site: https://www.animaker.co/

Suporte e tutoriais: https://www.animaker.co/tutorial-pt

https://www.animaker.co/


ActivePresenter é uma solução para criar vídeos e
apresentações. O ActivePresenter permite editar áudio/
vídeo, ajustar o conteúdo e definir os cenários de
maneira fácil e eficaz.

Versões: Free/ Pro (pago) 
Site: http./atomisystems.com

Suporte e tutoriais: https://atomisystems.com/activepresenter/tutorials/



Site: https://www.audacityteam.org/
Suporte: https://www.audacityteam.org/help/faq/

Audacity é uma tecnologia para a edição digital de
áudio, permitindo cortes, ajustes e disponibilizando
vários recursos para edição de áudios, de forma
gratuita.

Free Windows, Mac e Linux

AUDACITY

https://www.audacityteam.org/
https://www.audacityteam.org/help/faq/


Site: https://www.blender.org/ 
Suporte: https://www.blender.org/community/

O Blender é um código aberto com conteúdo 3D que
suporta todos os principais sistemas operacionais sob a
GNU General Public License. O Blender dispõe de muitas
características avançadas, tais como modificador
baseado em ferramentas de modelagem, poderosas
ferramentas para animação de personagens, material
node-based, etc.

Free Windows e Mac

BLENDER

https://www.audacityteam.org/help/faq/


Site: https://www.blackmagicdesign.com/br/products/davinciresolve/ 

O DaVinci Resolve 16 é uma solução que combina edição
profissional, correção de cores, efeitos visuais e pós-
produção de áudio em 8K na mesma ferramenta de
software.

Free Windows, Mac e Linux

DAVINCI 
RESOLVE



Site: https://filmora.wondershare.net/filmora-video-editor.html
Suporte: https://filmora.wondershare.net/support.html

Interface intuitiva em português.
Suporta 50+ formatos e 480+ efeitos de vídeo .
Exporta para PC, ios, android, DVD e YouTube.
Para qualquer tipo de edição de vídeos, rápido e fácil 

de usar.
12+ Ferramentas avançadas como Tela Verde e  

Gravação de Tela.

Free Windows, Mac e Linux

FILMORA



Site: https://www.jahshaka.com/ 

Jahshaka é o primeiro Sistema de Edição e Efeitos 
em tempo real de código aberto do mundo. Com 
o poder do OpenGL e do OpenML, ele permite aos 
utilizadores  atingir níveis de performance 
excecionais. Atualmente é compatível com Linux, 
OS X, Irix e Windows e é considerado o melhor 
editor de vídeo para Windows.

Free Windows, Mac e Linux

JAHSHAKA



O Loom é uma tecnologia que permite gravar vídeos
diretamente do navegador e gerar um link desse vídeo,
que pode ser compartilhado diretamente.

● A versão gratuita é um pouco limitada, mas o
Loom permite acesso a uma das versões pagas
gratuitamente para professores e estudantes.

Versões: Free/ Pro (pago) Navegador e iOS
Site: https://www.loom.com/

Suporte: https://support.loom.com/hc/en-us
Tutoriais: https://support.loom.com/hc/en-us/categories/360000251678-Getting-Started



Site: https://www.openshot.org/pt/
Suporte: https://www.openshot.org/pt/contact/

OpenShot Video Editor é um editor de vídeos de código
aberto e gratuito. Possibilita a criação e edição de
vídeos e animações com uma interface amigável e
vários recursos.

Free Windows, Mac, Linux

https://www.openshot.org/pt/
https://www.openshot.org/pt/contact/


Site: https://obsproject.com/pt-br
Suporte e tutoriais: https://obsproject.com/wiki/

O OBS Studio é uma tecnologia de código aberto
gratuita que permite gravar vídeos e transmitir ao vivo
diretamente. Pode ser usada para transmissões diretas
ao vivo para o Youtube.

Free Windows, Mac, Linux



O Powtoon é uma tecnologia que permite criar e editar
vídeos e animações, contando com uma biblioteca de
templates, músicas e elementos livres de direitos
autorais.

● A versão gratuita possui limitações, permitindo
apenas vídeos de no máximo 3 minutos e com
marca d’água.

Versões: Free/ Pro (pago) Navegador
Site: https://www.powtoon.com/

Suporte: https://support.powtoon.com/en/
Tutoriais: https://www.powtoon.com/tutorials/



O Quik é o aplicativo da GoPro que facilita a criação de
vídeos juntando fotos. Conta com templates de
animação entre fotos e várias opções de músicas. Tem
uma versão para o desktop.

● O aplicativo é gratuito, mas possui recursos
premium que podem ser comprados dentro do
app.

Versões: Free/ Pro (pago) Windows, Mac, Android e iOS
Site: https://gopro.com/pt/br/shop/softwareandapp

Suporte: https://community.gopro.com/t5/GoPro-Apps-for-Desktop/bd-p/Studio

QUIK



Para fazer vídeos em qualquer dispositivo,
incluindo Chromebook, Windows e Mac. Para
editar em qualquer lugar com aplicativos
móveis para dispositivos Android e iOS.

Versões: Free/ Pro (pago) Windows, Mac, Android e iOS
Site: https://www.wevideo.com/ 

Suporte: https://www.wevideo.com/academy

WEVIDEO



Site: https://toontastic.withgoogle.com
Suporte: https://toontastic.withgoogle.com/tips

O Toontastic 3D é um aplicativo gratuito que possibilita
o uso de vários elementos como vídeos, narrações,
animações e desenhos para contar uma história através
de desenhos animados.

Free Android e IOS

https://toontastic.withgoogle.com/tips
https://toontastic.withgoogle.com/tips
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