
 
 
Introdução – O que é o Kino?   (Versão 1.1.1)       
 
Kino é um editor de vídeo não linear cujo objetivo é facilitar o uso e a importação de 
vídeo através da porta DV. Para outros projetos mais profissionais recomenda-se o 
Cinelerra. A simplicidade desse software é seu ponto alto. Com ele você pode capturar, 
editar e exportar vídeo em vários formatos. Esse documento visa explicar os métodos 
básicos para a execução dessas tarefas.  
 
Interface do programa – Comandos essenciais 

 

• Barra de títulos 
• Barra de ferramentas 
• Roteiro de cenas 
• Aba de modos 
• Barra de tempo 
• Avançar e retroceder 
• Controle de transporte  
 

 
 

Importando vídeos 
Formatos: wmv, avi, mpeg, mp4, dv 
 

• Câmera Digital 
• Celular 
• Arquivos do HD 
 

 

 
Convertendo arquivos de vídeo:  
 

� Iriverter: Simples conversor de vídeo baseado no Mplayer. Converte variados 
formatos em AVI. 

 



       ABRA O IRIVERTER 

 
 
      SELECIONE O ARQUIVO 

  
 
CONVERTA 

 



 
Obs: Em seguida espere a conversão, o vídeo convertido será salvo no mesmo local 
onde se encontra o original. 
 
 
 
Editando um vídeo:  
 
       INSERINDO VÍDEO 

        
 

� Cortar 
� Colar 
� Inserir cena 
� Excluir cena    

 
 
 
Atalhos do teclado: Ensinar os mais importantes 

� Scroll mouse: avançar e retroceder  
� Salvar projeto: Ctrl + S 

 

 

 
Acrescentando efeitos: Um problema no Kino é a demora na renderização (aplicação) 
de um efeito ao vídeo. 
 
 
Vídeo Filter: Efeitos que são aplicados na cena toda. 

• Conversão para Preto & Branco 
• Caleidoscópio 
• Fade in 
• Esmaecer 
• Inverter 
• Espelho 
• Vídeo reverso  
• Sépia 



• Superimpor 
• Legendador 
• Desfocar 
• Clour hold 
• Foco suave 
• Colour average 
• Carvão 
• Jerky 
• Níveis 
• Pan and zoom 
• Pixelate 

 
As transições: Efeitos passageiros de transição de cena 

� Dissolver 
� Diferenças 
� Alternar 
� Limpeza luma 
� Fades e cortes 
� Composto 
� Blue chroma key 
� Green chroma key 

 
DICA: Ao aplicar novo efeito, sempre retirar o efeito que foi aplicado antes, pois o 
programa entenderá que quer aplicá-lo novamente, demorando, assim, a renderização. 
 
EXEMPLO 
 
VOCÊ ACABA DE UTILIZAR UM EFEITO EM DETERMINADA CENA 

 
 

 

 

 

 



EM SEGUIDA VOCÊ VAI UTILIZAR UM EFEITO DE ÁUDIO EM OUTRA CENA, 
MAS PERCEBE QUE O EFEITO UTILIZADO NA CENA ANTERIOR 
PERMANECE 

 
 

 
PARA RESOLVER, VOCÊ DEVE IR ATÉ O EFEITO QUE NÃO QUER QUE SEJA 
UTILIZADO NOVAMENTE E COLOCAR ‘SEM ALTERAÇÕES’ 

 
 
Preview (barra de controle de transporte): ver o resultado 
Renderizar: aplica os efeitos 
 

 



Retirando imagens: 
− Retirando imagens do vídeo: barra de ferramentas / gravar quadro congelado 
 

 

Acrescentando áudio:  
 
 Para acrescentar áudio ao projeto, recomenda-se usar o efeito de dublagem. 
 
SELECIONE O EFEITO DE ÁUDIO ‘DUBLAGEM’ 

 
 
SELECIONE O ARQUIVO DE ÁUDIO  

 
 

 

 

 

 

 



EM SEGUIDA, APLIQUE O ÁUDIO COM ‘RENDERIZAR’ 

 
 

 
Os efeitos são: 

• Dublagem: sobrepõe o áudio existente por outro 
• Fade in: entrada do áudio em volume baixo 
• Esmaecer: tira a potência do áudio 
• Gain: aumenta ou diminui o volume do som em determinados momentos 
• Mistura: dois arquivos de áudio ao mesmo tempo 
• Silêncio: retira o áudio da cena  

 
As transições: 

• Switch, que permite controle de volume para cada canal 
• Cross fade 

 
 
Preview: ver o resultado 
Renderizar: aplica os efeitos 
 
 
Finalizando e salvando o vídeo: 
 
Frames: 

• Todos: Exporta todos os frames 
• Atual: Exporta somente o clipe selecionado 
• De: Aqui você deve escrever o quadro (frame) inicial e o final 

 
Formatos: 

� AVI 
� DV 
� VCD 
� MPEG 
� MP4 

 

 



EXPORTAR: ABA DE FORMATOS 

 
 

Hospedando vídeos na internet 

 
Criando conta no youtube  

• Inscreva-se 
• Dados pessoais 
• Confirmação de e-mail 
 

Adicionando o vídeo 
• Enviar 
• Selecionar arquivo de vídeo 
• Acrescentar descrição  
• Palavras-chave: elas serão essenciais para facilitar que o público encontre o seu 

vídeo. Escolha palavras que facilmente serão buscadas no youtube e que tenham 
relação com o vídeo postado.  

 
Gerenciando vídeo: 

• Editar: troque a imagem de exibição do seu vídeo (sempre são dadas três 
opções) 

 
1. Privacidade: compartilhe seu vídeo com o mundo 
2. Comentários e votação: sempre permita 

 
• Insight: exibe estatísticas do seu vídeo 

1. Quantas exibições teve em cada dia desde a sua postagem 
2. Popularidade do seu vídeo em diferentes países 
3. Descoberta: origem das exibições 
4. Dados demográficos: qual a faixa etária e o sexo do seu público 

 
Referências 

 
Estúdio Livre: http://estudiolivre.org/tiki-index.php?page=KinoManualBasico 
GINUX – Grupo de Pesquisa em software livre: http://www.ginux.ufla.br/node/33 
Site oficial Kino: http://www.kinodv.org/ 
 
       


