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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarExpress Animate Software de Design em Movimento e 
Animação leia o tópico aplicável antes de solicitar suporte. Se o seu problema não estiver 
coberto neste manual do usuárioPor favor, veja o up-to-dateExpress Animate Software de 
Design em Movimento e Animação Suporte técnico on-line em

www.nchsoftware.com/animation/pt/support.html.
Se isso não resolver seu problema, entre em contato conosco usando os contatos de suporte 
técnico listados nessa página.

Sugestões de Software
Se você tem alguma sugestão de melhorias paraExpress Animate Software de Design em 
Movimento e Animação, ou sugestões para outros softwares relacionados que você possa 
precisar, por favor poste em nossa página de Sugestões emwww.nch.com.au. Muitos de 
nossos projetos de software foram realizados após sugestões de usuários como você. Você 
recebe um upgrade grátis se seguirmos sua sugestão.

www.nchsoftware.com/animation/pt/support.html
www.nch.com.au
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Sobre Express Animate
Express Animate é um aplicativo gráfico de movimento desenvolvido pela NCH Software. Ele 
pode ser usado para animar, editar e compor mídia em espaço 2D.
Características  
● Orientado para camadas: Cada objeto de mídia individual ocupa sua própria camada.
● Importe e organize imagens de vídeo.
● Carregue uma grande variedade de formatos de arquivos de vídeo, incluindo AVI, MOV, 

MP4 e WMV.
● Criar, organizar e compor camadas em uma composição. Crie uma ou mais composições.
● Crie e anseie formas e máscaras vetoriais.
● Aplique efeitos visuais impressionantes.
● Crie efeitos de texto animados exclusivos.
● Agrupar várias camadas dentro da mesma composição criando uma cadeia parental.
● Objetos falsos permitem que você tenha um melhor controle de sua animação.
● Salve o filme resultante em um arquivo, carregue-o no YouTube ou grave-o em DVD.
Requisitos do sistema  
Sistema Operacional Windows XP SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
CPU  Intel Core 2 Duo 2.0 GHz 

ou 
AMD Athlon 64 X2 5000+ 

CARNEIRO 2 GB
Exposição 1024 x 768
Placa de som Placa de som compatível com Windows
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Começando
1. Espaços de trabalho e painéis  A interface principal do Express Animate consiste em 

vários painéis. Os painéis são organizados na janela principal do aplicativo em um arranjo 
chamado espaço de trabalho. Três dos painéis mais usados são o Painel de Objetos, 
Painel de Tela e o Painel de Composição. 

O Painel objetos permite alterar a composição ativa e exibe a hierarquia dos objetos 
dentro da composição ativa. Você pode selecionar e excluir objetos da composição ativa 
ou pai de um objeto para outro usando arrastar e soltar. 

O Painel de Composição é usado para encomendar objetos em relação uns aos outros e 
para ajustes de tempo. 
Tudo o que é visível na composição no marcador de tempo atual é exibido no Painel de 
Lona. 
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● Painel de objetos 

● Painel de Lona  

● Painel de Composição 
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2. Adicionando objetos de mídia Carregar arquivos de vídeo (.avi, .mov, etc.), arquivos de 
áudio (.aac, .mp3, etc.) ou arquivos de imagem (.jpg, .png, etc.) usando uma das seguintes 
maneiras: 

● Arraste e solte um ou mais arquivos do File Explorer ou da área de trabalho na guia 
Canvas.

● Selecione Arquivo -> carregar arquivos de mídia...  
● Clique no botão barra de ferramentas Load Media

3. Organizando objetos na Tela Quando você coloca objetos na tela sua posição na tela é 
descrita com coordenadas. Quando você seleciona um objeto, você pode ver sua 
propriedade Posição dentro do Painel de Composição. 

Os valores dessas coordenadas estão em 
pixels. O primeiro valor, chamado X, representa posição no eixo horizontal e o segundo 
valor, chamado Y, representa posição no eixo vertical. No exemplo X é -3.3 e Y é -10.4 

● O valor da âncora  representa a posição do ponto de ancoragem no Espaço de 
Coordenadas de Objeto, onde as coordenadas X e Y são relativas à origem do Objeto 
(0,0), que é fixada no canto superior esquerdo do Objeto. 

● O valor da posição representa a posição do ponto de ancoragem no espaço 
composição, onde as coordenadas X e Y são relativas à origem (0,0), que é fixada no 
canto superior esquerdo da Tela. 

Mova objetos arrastando no Painel de Lona  
● Selecione um ou mais objetos e arraste os objetos selecionados com um mouse.
● Quando você move um objeto arrastando-o sobre tela, a propriedade de posição é 

automaticamente ajustada de acordo com a nova posição dos objetos à medida que 
você arrasta.

Mova objetos modificando diretamente a propriedade Posição  
1. Selecione um ou mais objetos.
2. Encontre a propriedade Posição no Painel de Composição para os objetos.
3. Modifique as propriedades X e Y Position.
Mova objetos com teclas de seta  
1. Selecione um ou mais objetos.
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2. Para mover objetos selecionados, um pixel para a esquerda, direita, para cima ou para 
baixo, pressione uma tecla de seta.

4. Organização de objetos na Linha do Tempo 
O controle do cronograma está localizado na parte superior do Painel de Composição e é 
usado para definir a posição atual da composição ativa. A linha do tempo funciona com 
códigos de tempo (ver código de tempo SMPTR). Um quadro é a unidade mínima de 
medida na linha do tempo. 

Os objetos selecionados são indicados com um destaque azul no Painel de Composição e 
são automaticamente rolados para a parte superior do painel para garantir que ele esteja 
visível no painel. 

As barras coloridas do Painel de Composição representam visualmente a duração dos 
objetos. O início da duração de um objeto é o seu ponto In, e o fim é o seu ponto de 
saída. A duração é o intervalo entre os pontos Entrada e Saída, e a barra que se estende 
do ponto In até o ponto Out é a barra de duração do objeto. 
Para mover um objeto a tempo, arraste a barra de duração do objeto para a esquerda ou 
para a direita. Por padrão, as barras de duração do objeto se encaixam em pontos 
significativos no tempo (como marcadores ou o início ou o fim da composição). Você pode 
desativar a captura pressionando e segurando a tecla do teclado Shift ou clicando no 
ícone Snap 

localizado na parte superior do Painel de Composição. 

5. Visualizando a Composição  
Todos os itens visíveis no marcador de tempo atual são exibidos no Painel de Lona. 
Você pode ajustar a qualidade de visualização a partir de uma caixa de queda na parte 
inferior do Painel de Lona. Dica: Diminua a qualidade da visualização para melhorar o 
desempenho da renderização. 

Controles de reprodução de  visualização estão localizados na parte inferior do Painel de 
Tela. Use Ir para iniciar, Ir para o final, Passo para trás e Passo para frente para alterar a 
posição atual da linha do tempo. Clique em Reproduzir o botão Reproduzir para iniciar a 
reprodução de visualização da composição ativa. 

Existem 3 modos de reprodução diferentes que podem ser selecionados usando um menu 
suspenso ao lado do botão de reprodução: 
1. Reprodução cada quadro - Cada quadro da composição é exibido de acordo com a 

taxa de composição. O áudio não está disponível neste modo.
2. Reprodução em tempo real - A composição é reproduzida em tempo real. Os 

quadros são descartados se necessário para garantir que o vídeo e o áudio estejam 
em sincronia durante a reprodução.

3. Reprodução em tempo real de quadros em cache  - Os quadros de composição são 
armazenados em cache a partir da posição da linha do tempo atual e até que o cache 
de visualização seja completamente preenchido. Depois que o cache é feito, a 
reprodução em tempo real do segmento em cache é realizada em um loop.

6. Duração dos objetos de corte  
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Para cortar a duração de um objeto é modificar seu ponto de entrada ou saída para que o 
objeto tenha uma duração diferente. Ao arrastar uma barra de duração de camada, você 
pode cortar a duração do objeto ou estendê-lo. A duração do objeto de corte não altera 
imagens de vídeo ou arquivos originais de origem. 

Você pode estender objetos de imagem, texto e forma por qualquer duração, estendendo 
seus pontos de in e out além de seus tempos originais. 
Quando você apare o objeto de arquivo de vídeo ou áudio, uma barra pálida representa os 
quadros das imagens que você está excluindo da composição. Você pode escolher quais 
quadros são reproduzidos dentro de uma duração aparada, arrastando a barra de edição 
de deslizamento. 

Por padrão, novas composições têm duração de 30 segundos. Objetos de imagem, forma 
e texto têm a duração padrão de 5 segundos, e a duração dos objetos de vídeo e áudio é 
baseada na duração do arquivo original. 

Para alterar a duração de uma composição clique no botão Configurações de composição 
ao lado da lista de composições no Painel objetos ou clique no botão de duração da 
composição Alterar 

localizado na parte superior do Painel de Composição. 

7. Propriedades do objeto no Painel de Composição 
Cada objeto tem propriedades, muitas das quais você pode modificar e animar. Cada 
objeto tem um grupo de propriedade Transform que inclui Posição e Opacidade. 
Adicionando máscaras ou efeitos a um objeto, você pode criar grupos adicionais de 
propriedade para o objeto. 

Para expandir ou colapsar um grupo de propriedades, clique no botão de 
colapso/expansão à esquerda do nome do objeto ou nome do grupo de propriedade. 
Defina um valor de propriedade  
Para alterar um valor de propriedade clique no valor destacado, digite um novo valor e 
pressione Enter. Ou você pode colocar o cursor sobre o valor destacado, pressionar e 
segurar o botão do mouse esquerdo, e arrastar para a esquerda ou para a direita para 
aumentar ou diminuir o valor. 

8. Animando uma propriedade 
Qualquer propriedade que exiba um pequeno ícone de diamante pode ser animada - ou 
seja, alterada com o tempo. Para começar a animar uma propriedade clique no botão de 
diamante 'Nova tecla'. Em seguida, mova o cursor da linha do tempo para uma nova 
posição e altere o valor da propriedade. 
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9. Objetos de pais e filhos 
Use o Painel objetos para atribuir objetos como pais a outros objetos. Isso é útil quando 
você quer animar vários objetos ao mesmo tempo. 
Selecione um objeto na guia Objetos e arraste-o em cima de outro objeto. As propriedades 
de transformação do objeto infantil tornam-se relativas ao objeto pai em vez de à 
composição. Por exemplo, se um objeto pai move 5 pixels para a direita de sua posição 
inicial, então o objeto filho também move 5 pixels para a direita de sua posição. 

A paternidade afeta todas as propriedades de transformação, exceto Opacidade, Posição, 
Escala e Rotação. 
Um objeto pode ter apenas um pai, mas um objeto pode ser um pai para qualquer número 
de objetos na mesma composição. 
Você pode animar objetos infantis independentes de seus objetos pais, que não serão 
visíveis ao renderizar uma composição. 

10. Adicionando outra composição como objeto infantil 
Outras composições podem ser incluídas na composição para ajudar na criação de 
composições maiores e mais complexas a partir de mais simples. 
Para adicionar outra composição à composição atualmente selecionada, selecione a nova 
composição a partir do botão Composição 

na guia Objeto. A composição da criança pode ser parental em qualquer 
objeto dentro da composição atual e age como qualquer outro objeto infantil dentro da 
composição, por isso pode ser dimensionado, girado e movido como qualquer outro 
objeto. 

Para editar a composição da criança, selecione a composição infantil a partir da 
composição puxada para baixo na parte superior do Painel de Objetos. A composição da 
criança pode ser modificada separadamente de qualquer composição que possa ser uma 
criança, todas as alterações na composição serão refletidas em qualquer composição em 
que tenha sido incluída. 

11. Criando formas e máscaras  
Criando formas Para criar um objeto de forma clique em um botão de forma (por 
exemplo, Retângulo, Elipse ou Forma Personalizada) na barra de ferramentas. Para 
selecionar o tipo de forma, use o menu suspenso à direita do botão da barra de 
ferramentas.
● Para desenhar um retângulo,clique no botão da barra de ferramentas retângulos, 

mova o mouse sobre a tela, clique e segure o botão esquerdo do mouse e arraste na 
diagonal.

● Para desenhar uma elipse,clique no botão da barra de ferramentas de elipse, mova o 
mouse sobre a tela, clique e segure o botão esquerdo do mouse e arraste na diagonal.

● Para desenhar uma forma personalizada:
1. Com o botão barra de ferramenta Custom Shape selecionado, clique na tela onde 

deseja colocar o primeiro vértice.
2. Clique onde você deseja colocar o próximo vértice para criar um segmento reto
3. Ao continuar a clicar, você cria um caminho feito de segmentos de linha reta 

conectados por pontos de canto.
4. Para criar um segmento curvo, clique e arraste a alça da linha de direção para criar 

a curva que você deseja.
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5. Para terminar a edição pressione a tecla Enter or Escape
Criando máscaras Uma máscara é usada para isolar uma área de um objeto para tornar 
essa parte do objeto transparente para os objetos abaixo dela. Você pode criar uma ou 
mais máscaras para cada objeto em uma composição para cortar certas partes de uma 
imagem, de modo que os objetos, posicionados na composição abaixo do objeto 
selecionado, serão exibidos. Máscaras podem ser animadas ao longo do tempo, por 
exemplo, para seguir um objeto em movimento em um vídeo. 

Editar máscaras é semelhante à edição de objetos de forma. 
Para criar uma nova máscara, selecione um objeto e clique no ícone Máscara na barra de 
ferramentas principal ou escolha Nova Máscara no menu com o botão direito do mouse no 
Painel de Composição. Um grupo de propriedade Mask aparecerá na lista de propriedades 
dos objetos. Com a propriedade Máscara selecionada, clique e arraste em vértices 
amarelos na tela para alterar a forma da máscara. Segure a tecla Ctrl ao selecionar um 
vértice para editar uma curva para este vértice. Clique com o botão direito do mouse na 
Máscara para adicionar novos vértices. 

12. Aplicação de efeitos  
Cada objeto pode ter um ou mais efeitos aplicados a ele. 
Para aplicar um efeito visual a um objeto selecionado clique no botão Barra de 
ferramentas Efeito e selecione um efeito vídeo de uma lista de queda. 
Para aplicar um efeito sonoro clique com o botão direito de um objeto de áudio no Painel 
de Composição e selecione um efeito no menu Sound->New Effect. Alternativamente, 
você pode aplicar um efeito ao objeto selecionado selecionando efeitos de som > Objeto 
no menu principal. 
Depois de aplicar um efeito a um objeto, um novo grupo de propriedade é criado para esse 
objeto no Painel de Composição. Algumas propriedades de efeito podem ser animadas. 
Veja: Lista completa de efeitos 

13. Modo de mistura  
É possível controlar a forma como um objeto se mistura com objetos abaixo dele, ou usar 
um objeto como estêncil ou silhueta. 
O modo de mistura padrão é normal . Neste modo a cor do resultado é a cor do objeto 
superior, a cor subjacente é ignorada. 
Para alterar o modo de mistura do oBject clique com o botão direito do mouse em um 
objeto e selecione Modo de Mistura em  um menu de contexto. 
Veja: Lista completa de modos de mistura 

14. Editor de curvas de animação  
O controle do Editor de Curvas é usado para controle preciso sobre a forma como uma 
propriedade de objeto é animada. Para ativar o editor de curvas selecione uma 
propriedade de um objeto (por exemplo, Posição, Escala, etc) no painel de composição e 
clique em Abrir o botão do editor de 

curvas localizado na parte superior do Painel de Composição. Arraste as teclas de 
animação e seus pontos de controle para modificar a curva de interpolação e controlar a 
forma como a propriedade é animada. Para alterar o tipo de interpolação clique com o 
botão direito da ferramenta de animação e selecione interpolação linear ou curva bezier no 
menu de contexto. 

15. Renderização de vídeo 
Depois de terminar de editar seu projeto, salve ou carregue um vídeo para compartilhá-lo 
com outras pessoas.
1. Clique no botão Salvar vídeo na barra de ferramentas. A caixa de diálogo 

configuração de saída de vídeo será exibida.
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2. Selecione o dispositivo de destino e o formato para o que deseja que seu projeto seja 
construído clicando na imagem.

3. Você pode ajustar as configurações para o formato escolhido se quiser. Existem 
páginas de ajuda para cada tipo de destino. Acesse-os clicando no botão Ajudar na 
parte inferior da caixa de diálogo Configuração de saída de vídeo.

4. Clique no botão Criar na parte inferior da caixa de diálogo Configuração de saída de 
vídeo.

5. Após o processo de exportação concluído, o vídeo será salvo no arquivo especificado.
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16. Exportação para HTML5  
O vídeo final pode ser publicado como uma página web HTML5 que você pode incluir em 
seu próprio site.
1. Clique no botão Salvar HTML5  na barra de ferramentas. A caixa de diálogo 

parâmetros de exportação HTML5 aparecerá.
2. Selecione a pasta de saída e a resolução com a quais deseja que seu projeto seja 

salvo.
3. Clique no botão Salvar HTML5 na parte inferior da caixa de diálogo Propriedades de 

Exportação HTML5.
Consulte o Projeto Amostrar para obter um exemplo de trabalho de alguns dos recursos 
disponíveis. 
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Flickr
Flickr 
Você pode abrir a caixa de diálogo de exportação do Flickr através de um dos seguintes 
métodos: 
● Do Casa  tab sobre o Barra de ferramentas . Clique no botão Salvar vídeo para baixo. 

Selecione a opção Flickr.
● Do Arquivo tab sobre o Barra de ferramentas . 

Clique no item Salvar vídeo... menu e no assistente que abre, selecione o Upload, em 
seguida, a opção Flickr.

Uma vez que chegar à caixa de diálogo de exportação do Flickr, você pode escolher 
configurações variadas que serão aplicadas ao projeto exportado. 
Depois de fazer suas seleções clique em Criar, para ser o processo de exportação e upload. 
Se necessário, a caixa de diálogo Flickr Authorization  aparecerá e seu navegador da Web 
será aberto, permitindo que você faça login no serviço. 
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YouTube
YouTube  
Você pode abrir a caixa de diálogo de exportação do YouTube através de um dos seguintes 
métodos: 
● Do Casa  tab sobre o Barra de ferramentas . Clique no botão Salvar vídeo para baixo. 

Selecione a opção do YouTube.
● Do Arquivo tab sobre o Barra de ferramentas . 

Clique no item Salvar vídeo... menu e no assistente que abre, selecione o Upload, e 
então a opção YouTube.

Uma vez que chegar ao diálogo de exportação do YouTube, você pode escolher 
configurações variadas que serão aplicadas ao projeto exportado. 
Depois de fazer suas seleções clique em Criar, para ser o processo de exportação e upload. 
Se necessário, a caixa de diálogo Autorização do YouTube  será exibida. Faça login em sua 
Conta do YouTube e siga as instruções para permitir que o aplicativo acesse seu perfil online. 
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Google Drive
Google Drive  
Você pode abrir a caixa de diálogo de exportação do Google Drive através de um dos 
seguintes métodos: 
● Do Casa  tab sobre o Barra de ferramentas . Clique no botão Salvar vídeo para baixo. 

Selecione a opção Google Drive.
● Do Arquivo tab sobre o Barra de ferramentas . 

Clique no item Salvar vídeo... menu e no assistente que abre, selecione a opção Upload ,
em seguida, a opção Google Drive.

Uma vez que chegar à caixa de diálogo de exportação do Google Drive, você pode escolher 
configurações variadas que serão aplicadas ao projeto exportado. 
Depois de fazer suas seleções clique em Criar, para ser o processo de exportação e upload. 
Se necessário, a caixa de diálogo Autorização do Google  aparecerá. Faça login na sua Conta 
do Google e siga as instruções para permitir que o aplicativo acesse seu perfil online. 
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Dropbox
Dropbox 
Você pode abrir a caixa de diálogo de exportação do Dropbox através de um dos seguintes 
métodos: 
● Do Casa  tab sobre o Barra de ferramentas . Clique no botão Salvar vídeo para baixo. 

Selecione a opção Dropox.
● Do Arquivo tab sobre o Barra de ferramentas . 

Clique no item Salvar vídeo... menu e no assistente que abre, selecione a opção Upload ,
em seguida, a opção Dropbox.

Uma vez que chegar à caixa de diálogo de exportação do Dropbox, você pode escolher 
configurações variadas que serão aplicadas ao projeto exportado. 
Depois de fazer suas seleções clique em Criar, para ser o processo de exportação e upload. 
Se necessário, a caixa de diálogo Autorização do Dropbox aparecerá. Faça login em sua 
conta do Dropbox e siga as instruções para permitir que o aplicativo acesse seu perfil online. 
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Vimeo
Vimeo 
Você pode abrir a caixa de diálogo de exportação vimeo através de um dos seguintes 
métodos: 
● Do Casa  tab sobre o Barra de ferramentas . Clique no botão Salvar vídeo para baixo. 

Selecione a opção Vimeo.
● Do Arquivo tab sobre o Barra de ferramentas . 

Clique no item Salvar vídeo... menu e no assistente que abre, selecione o Upload, em 
seguida, a opção Vimeo.

Uma vez que chegar ao diálogo de exportação do Vimeo, você pode escolher configurações 
variadas que serão aplicadas ao projeto exportado. 
Depois de fazer suas seleções clique em Criar para iniciar o processo de exportação e 
upload. 
Se necessário, a caixa de diálogo Vimeo Authorization aparecerá e seu navegador da Web 
será aberto, permitindo que você faça login no serviço. 
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NCH Software Suite
Esta é uma maneira útil de navegar por todos os softwares disponíveis no Software NCH
Você pode ver um conjunto de produtos por tipo como Áudio, Vídeo e assim por diante e 
visualizar o produto. A partir daí você pode experimentar o produto e ele vai baixar e instalá-lo 
para você testar. Se você já tiver o produto instalado, então você pode clicar em "Executá-lo 
agora" e o programa será lançado para você.

Há também uma lista de recursos para produtos na categoria. Clique em um recurso, como 
"Editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa capacidade.
Procurar  
Pesquise em nosso site produtos que correspondam a quaisquer palavras-chave que você 
digitar. 
Veja mais do nosso software 
Navegue pelo nosso site para obter mais software. 
Assine nossa newsletter 
Você pode assinar nossa newsletter para anúncios de novos lançamentos e descontos. Você 
pode cancelar a inscrição a qualquer momento. 
Veja os últimos descontos para compra 
Veja os últimos descontos que estamos oferecendo para a compra de nossos produtos. 
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Autorização do Flickr
Express Animate pode tornar fácil e conveniente enviar suas fotos ou vídeos para o Flickr. No 
entanto, ele precisa de sua permissão antes de usá-lo. 
Se você clicar no botão Autorizar... o site do Flickr será aberto no seu navegador da Web. Se 
o site do Flickr mostrar uma página de login, faça login. Em seguida, o site perguntará se você 
deseja vincular Express Animate à sua conta do Flickr. Por favor clique em OK, eu vou 
autorizar. Em seguida, o site mostrará um código de verificação de nove dígitos. Digite ou 
copie e cole o código do site em Express Animate e clique em Continuar. 
Autorização do Flickr 
Se Express Animate tiver a autorização do usuário do Flickr, o botão Autorizar... será 
desativado e o botão Remover autorização será ativado para que você possa excluir a 
autorização. Caso contrário, clique no botão Autorizar... para autorizar Express Animate para 
enviar fotos ou vídeos para o Flickr. 

20



Processo de autorização do Google no Windows 
XP e Vista
Passos extras são necessários para dar Express Animate autorização para carregar no 
Google Drive e/ou YouTube ao ser executado no Windows XP ou Windows Vista: 
1. Clique Autorizar... no {Autorização} Autorização diálogo. 
2. Na página web que abre, faça login na sua conta do Google, se necessário. 
3. Confirme que você autoriza Express Animate a acessar os recursos solicitados. 
4. Copiar o Código de Autorização  fornecido pelo Google e colá-lo no Autorização 

confirmar diálogo em Express Animate. 
5. Clique Pronto para confirmar que a autorização está completa. 
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Termos de licença de software
Nosso objetivo é de que cada usuário tenha uma experiência de sucesso com nosso software. 
Oferecemos a você sem a inserção de você aceitar nosso Acordo de Licença de Usuário Final 
(EULA).

ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DE SOFTWARE (EULA)
Esta EULA limita nossa responsabilidade e é regida por um acordo arbitral e um acordo de 
local. Por favor, leia abaixo como estes termos afetam seus direitos.
1. Os direitos autorais deste software e qualquer trabalho visual ou áudio distribuído com o 
software pertencem ao NCH Software e outros listados na caixa de sobre. Todos os direitos 
reservados. A instalação deste software e qualquer software empacotado com ou instalado 
demanda deste software, incluindo atalhos e pastas de menu inicial, é licenciada apenas de 
acordo com esses termos. Esses direitos autorais não se aplicam a nenhum trabalho criativo 
feito por você, o usuário.

2. Ao instalar, usar ou distribuir o software, você, em seu próprio nome e em nome de seu 
empregador ou principal, concorda com estes termos. Se você não concordar com nenhum 
desses termos, você não pode usar, copiar, transmitir, distribuir ou instalar este software - 
devolvê-lo ao local de compra dentro de 14 dias para receber um reembolso total.

3. Este software, e todos os arquivos, dados e materiais que acompanham são distribuídos 
"como está" e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, exceto conforme 
exigido por lei. Se você pretende confiar neste software para fins críticos, você deve testá-lo 
totalmente antes de usá-lo, instalar sistemas redundantes e assumir qualquer risco.

4. Não seremos responsáveis por qualquer perda decorrente do uso deste software, incluindo, 
mas não se limitando a qualquer perda especial, incidental ou consequente. Todo o recurso 
contra nós para todas as reivindicações está limitado a receber um reembolso total do valor 
que você pagou pelo software.

5. Você pode não usar este software em nenhuma circunstância em que haja qualquer risco 
de que a falha deste software possa resultar em uma lesão física ou perda de vidas. Você não 
pode usar este software se você não fazer backup regularmente do seu computador, ou não 
tiver software antivírus e firewall instalado no computador, ou manter dados confidenciais não 
criptografados em seu computador. Você concorda em indenizar-nos de quaisquer 
reivindicações relacionadas a tal uso.

6. Você pode copiar ou distribuir o arquivo de instalação deste software em seu formulário 
completo inalterado, mas você não pode, em nenhuma circunstância, distribuir qualquer 
código de registro de software para qualquer um de nossos programas sem permissão por 
escrito. Caso você distribua um código de registro de software, você estará sujeito a pagar o 
preço total de compra por cada local onde ocorre o uso não autorizado.

7. O uso de dados coletados pelo software está sujeito à Declaração de Privacidade de 
Software NCH que permite a coleta automática de estatísticas de uso anonimizada em 
circunstâncias limitadas.

8. Escolha do Direito. Se você reside nos Estados Unidos, seu relacionamento é com a NCH 
Software, Inc, uma empresa dos Estados Unidos, e este acordo é regido pelas leis e tribunais 
do Colorado. Se você reside em qualquer lugar do mundo fora dos Estados Unidos, seu 
relacionamento é com a NCH Software Pty Ltd, uma empresa australiana, e este acordo é 
regido pelas leis e tribunais do Território da Capital Australiana. Tais tribunais têm jurisdição 
contínua e exclusiva sobre qualquer disputa entre você e nós, independentemente da 
natureza da disputa.
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9. Apenas para Clientes dos E.U.A: Acordo de Arbritagem e Renúncia de Ação de Classe: Se 
você reside nos Estados Unidos, a NCH Software e você concordam em arbitrar todas as 
disputas e reivindicações entre nós de acordo com as regras e processo definidos na versão 
em Inglês dos seguintes termos: www.nch.com.au/general/legal.html . POR FAVOR LEIA 
ESSES TERMOS CUIDADOSAMENTE. ISSO PODERÁ AFETAR SEUS DIREITOS. Nesses 
termos, VOCÊ E A NCH CONCORDAM QUE CADA UM SÓ PODERÁ APRESENTAR 
REIVINDICAÇÕES CONTRA O OUTRO EM SUAS CAPACIDADES INDIVIDUAIS, E NÃO 
COMO REQUERENTE OU MEMBRO DE CLASSE DE QUALQUER SUPOSTA CLASSE OU 
PROCEDIMENTO REPRESENTATIVO.
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Projeto amostral - O Projeto Amostral
O projeto de amostra mostra algumas das características que podem ser adicionadas à sua 
animação. 
Você pode usar a amostra para experimentar recursos e experimentar como a mudança de 
propriedades do objeto afeta a animação. 
Para carregar o projeto de amostra, selecione Open Sample Project a partir da caixa de 
diálogo Welcome to Express Animate quando o programa abrir ou selecionar alternativamente 

. 
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1. Composição Principal
A composição principal é composta por quatro objetos, três dos quais são animados, o 
outro é uma criança e é animado por seu pai. 
● O objeto texto Este texto aparece foi animado para que ele altere sua Escala, bem 

como altere sua opacidade ao longo do tempo. Começa com uma opacidade de 0% 
and um dimensionamento de 100% up até a marca de 2 segundos, então pela marca 
de 4,17 segundos a opacidade é 100% andº o escalonamento é de 113% 

O efeito disso é que o texto parecerá desaparecer à vista entre a marca de 2 segundos 
e 4,17 segundos, bem como crescer ligeiramente em tamanho. 

● O objeto Sol Shape é composto por um objeto Ellispe com as proporções de um 
círculo e o objeto infantil Rays, que é outro Ellispe que foi modificado adicionando 
vértices extras que foram movidos para dar o efeito dos raios. 

O objeto Sol foi animado para que ele gire lentamente em torno de seu próprio centro, 
esta animação também se aplica ao objeto Raios da criança. 

● O objeto Nuvens é a Composição das Nuvens que foi animada para que ele role da 
direita para a esquerda ao longo do tempo. Uma vez que a Composição das Nuvens é 
mais ampla, então a composição dos pais não será totalmente visível em nenhum 
momento, pois será efetivamente mascarada pelo tamanho da composição dos pais. 

O fundo da composição principal é uma cor azul sólida. Isso pode ser alterado para ser um 
gradiente de modo que ele é mais leve em direção ao topo do quadro para dar um céu 
mais como coloração. 

Tente: 
Altere o plano de fundo para um gradiente clique no botão Configurações de 
composição ao lado do nome de composição no Painel objetos, abra a guia Plano de 
fundo e selecione o botão de rádio Gradiente. Mova a seta de direção para que ela 
aponte verticalmente de baixo para cima, em seguida, mude a cor da parte superior 
Pare para ser um azul médio e a parte superior Pare para ser um azul mais claro. 
Clique em OK para aceitar a alteração. 

2. Composição das nuvens
A composição das nuvens é composta por dois conjuntos de nuvens compostas por 10 
pequenas e 14 grandes nuvens, cada uma delas criada como objetos de Forma 
Personalizada. Eles são agrupados em pequenas nuvens e grandes nuvens, tornando-os 
filhos dos objetos bonecos Pequenas nuvens ou Grandes nuvens. Os dois objetos falsos 
são uma maneira de criar grupos simples de objetos. 

A cor de preenchimento de fundo é ignorada quando é incluída como composição infantil 
pela composição principal. 
A composição das nuvens nesta amostra não contém nenhum timing de animação em si, é 
apenas uma imagem estática que é animada pela composição principal. 
Tente: 

Adicione teclas de animação para as pequenas nuvens ou as nuvens grandes para que 
elas se movam em uma velocidade diferente. Veja como fica quando você toca a 
composição das Nuvens por si só e como a composição principal agora parece. 

A ordem das camadas é controlada pelas posições dos objetos no Painel de Composição, os 
objetos mais altos na ordem estão em cima dos objetos ordenados inferiores. 
Nesta amostra, o objeto "Sol" é composto por dois objetos, um disco amarelo e o objeto de 
forma "Rays". 
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O "Sol" é mais alto em ordem do que o objeto 
"Rays" de modo que ele se senta em cima dos Raios. 

O objeto "Nuvens" é o objeto mais baixo da ordem para que estejam sob todos os outros 
objetos. 
Tente: 

Altere a ordem para que a camada Nuvens esteja acima da camada Sol para que as 
nuvens apareçam mais próximas do sol.
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Biblioteca de Som NCH - Biblioteca de Som NCH
A Biblioteca de Som NCH é uma coleção de milhares de efeitos sonoros livres de royalties 
que podem ser adicionados ao seu projeto. 
Uma vez que você tenha aberto a biblioteca, você verá o seguinte:

Árvore de pastas  
No lado esquerdo, cada pasta representa uma categoria de sons. Expanda uma pasta para 
ver suas subpastas ou uma lista de sons que ela contém. 
Lista de som 
No lado direito, todos os sons da categoria atualmente selecionadas estão listados. Isso 
ficará vazio até que uma categoria seja selecionada. 
Som de visualização  
Selecione um som na lista e clique no botão Reproduzir  para ouvi-lo. Quando terminar, 
clique em Parar. 
Baixar  
Selecione um som na lista e clique no botão Baixar  para baixar o som (se ele ainda não foi 
baixado). 
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Biblioteca NCH Clipart - Biblioteca NCH Clipart
A Biblioteca NCH Clipart é uma coleção de centenas de imagens livres de royalties que 
podem ser adicionadas ao seu projeto. 
Para abrir a biblioteca, selecione 'Objeto' no menu principal ou clique no botão 'Novo Objeto' 
na barra de ferramentas e selecione 'Adicionar imagens da Biblioteca clipart nch' ou 'Clipart 
Image'. 

Use o painel à esquerda para selecionar uma categoria clipart. Quando uma categoria é 
selecionada, uma lista de imagens clipart será exibida no centro do diálogo. Clique em 
qualquer imagem da lista para ver uma visualização no lado direito do diálogo. 

Quando encontrar uma imagem clipart que você gosta, clique no botão Baixar.  Uma vez que 
a imagem tenha terminado o carregamento, a imagem clipart será adicionada ao seu projeto. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão JPEG
Qualidade  

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação BMP
Formato pixel 

Escolha entre um arquivo com 8, 24 ou 32 bits por pixel. Você deve selecionar 32 bits por 
pixel se desejar ter alguma transparência na imagem. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação PNG
Cor 256 

Você pode verificar esta opção para 256 cores paleta PNG que é menor do que png de cor 
verdadeira. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação PNM
Formato de anymape portátil 

Escolha o formato monocromático (pixmap portátil), em escala de cinza (graymap portátil) 
ou RGB (bitmap portátil). Cada um deles pode ser salvo como arquivos simples (ASCII) ou 
binários. 

Limiar binário  
Defina o limiar para converter imagem em imagem binária. É usado apenas com formatos 
monocromáticos. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação TIFF
Cor 256 

Você pode verificar esta opção para a paleta de 256 cores TIFF, que é menor do que a cor 
verdadeira TIFF. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão JPEG 2000
Compressão sem perdas 

Salva a imagem sem qualquer redução na qualidade da imagem, mas resulta em um 
arquivo maior do que a compressão lossy. 
Compressão Lossy  
Salva um arquivo menor do que a compressão sem perdas, mas causa alguma redução na 
qualidade da imagem. 
Qualidade  

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão do WebP
WebP é um novo formato de imagem desenvolvido pelo Google e suportado no Chrome, 
Opera e Android que é otimizado para permitir imagens mais rápidas e menores na Web. As 
imagens webP têm cerca de 30% s8 de tamanho em comparação com as imagens PNG e 
JPEG com qualidade visual equivalente. 

Compressão Lossy  
Salva um arquivo menor do que a compressão sem perdas, mas causa alguma redução na 
qualidade da imagem. 
Qualidade  

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação SVG
Gráficos vetoriais escaláveis (SVG)  O SVG é desenvolvido e mantido pelo W3C SVG 
Working Group. É um formato popular para gráficos, ilustrações e gráficos 2D. É um formato 
de arquivo vetorial amigável para a web.

Incorporar imagem 
Mantém a qualidade da imagem e converte em formato SVG como XML
Converter para SVG rastreado (usado em máquina de corte eletrônico)  
O resultado é uma imagem delineada, em preto sobre branco. Aplicações comuns são para 
logotipos, impressão de camisetas, etc.
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação GIF
GIF de várias páginas (GIF animado)  

Você pode marcar essa opção para criar um arquivo GIF animado. Você pode especificar o 
atraso de cada quadro marcando a caixa de entrada "Definir atraso de quadro em 
segundos"  e colocando um atraso de tempo.
Vários arquivos GIF 
Você pode marcar essa opção para criar arquivos GIF separados para cada quadro.
Marque " Avisar ao converter imagens de várias páginas" se quiser que as configurações de 

codificação GIF sejam exibidas ao converter imagens de várias páginas.
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Finalize um Projeto - Salvando um vídeo
Depois de terminar de editar seu projeto, você pode salvar ou carregar um vídeo para 
compartilhá-lo com outros.
Selecione Arquivo -> Salvar vídeoou clique no botão Salvar vídeo na barra de ferramentas. 
O assistente de exportação de vídeo aparecerá para guiá-lo durante o processo de 
exportação de vídeo. 
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Finalize um Projeto - Compartilhando um vídeo
Compartilhando um vídeo 
Você pode compartilhar ou carregar seu projeto para qualquer um dos seguintes serviços: 
● YouTube 
● Flickr 
● Google Drive 
● Dropbox 
● Vimeo 
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Finalize um Projeto - Queimando um vídeo
Queimando um vídeo 
Os tipos de mídia para os quais você pode queimar  seu projeto são DVDse Blu-rays . 
Você também é capaz de queimar seu projeto para esta mídia de duas maneiras diferentes. 
● Discos de vídeo 

O projeto é exportado no formato pelo qual os dispositivos de consumo poderão reproduzir 
seu vídeo. 
Isto é, como um DVD normal ou Blu-ray. 

● Discos de dados 
O projeto será exportado como um arquivo. Que aparecerá no DVD ou Blu-ray que você 
está gravando. 
Ao contrário de um disco de vídeo normal, alguns dispositivos de consumo podem não ser 
capazes de reproduzir seu vídeo, ou você pode precisar navegar em menus específicos do 
dispositivo para encontrá-los e reproduzi-los. 

Isso é semelhante à inserção de um dispositivo USB no seu media player, se ele suportar 
esse recurso. 

Você pode iniciar o processo De gravação selecionando opções de DVD  ou Blu-ray  em um 
dos seguintes locais: 
● Do Casa  tab sobre o Barra de ferramentas . Clique no botão Salvar vídeo para baixo e 

selecione o item de menu apropriado. 
● Do Arquivo tab sobre o Barra de ferramentas . 

Clique no item Salvar vídeo... menu e no assistente que abre, selecione Disco,e depois 
os tipos de disco necessários. 

Depois de fazer suas seleções na caixa de diálogo Escolha configurações de disco,  clique 
em Criare siga quaisquer solicitações na tela. 
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Finalize um Projeto - Fazendo backup ou 
movendo um projeto para outro computador
Um arquivo de projeto armazena apenas os caminhos dos arquivos de mídia (incluindo 
arquivos de vídeo, áudio e imagem), não todo o conteúdo do arquivo. Quando um arquivo de 
projeto é carregado, ele tenta encontrar e carregar os arquivos de mídia usando esses 
caminhos de arquivo. Se um arquivo de mídia tiver sido movido ou excluído, ou o arquivo do 
projeto sozinho tiver sido copiado ou movido para outro computador, o Express Animate não 
poderá encontrar os arquivos de mídia originais. 

Para fazer backup de um projeto e todos os seus arquivos de mídia, ou para mover um projeto 
e todos os seus arquivos de mídia para outro computador, selecione Arquivo -> Backup 
arquivos de projeto para pasta. Isso salvará uma nova cópia do arquivo project (.apj) na 
pasta selecionada, e todos os arquivos de mídia usados no projeto também serão copiados na 
mesma pasta. Toda essa pasta pode ser salva em mídia de backup, copiada ou movida para 
outro computador. 
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Edição - Animação
Animar um objeto é feito mudando uma propriedade ao longo do tempo, o que leva a uma 
transformação visual. 
Para criar uma animação, é necessário definir quadros-chave (chaves) para uma propriedade 
específica na linha do tempo e definir o valor da propriedade para cada tecla. Uma chave 
pode ser adicionada de uma das seguintes maneiras: 

1. Clique no diamante à esquerda do nome da propriedade. 

2. Use o menu com o botão direito do mouse na linha do tempo. 

Para ver uma animação ou transformação visual do objeto, você precisará adicionar duas ou 
mais teclas com valores diferentes e em diferentes pontos da linha do tempo para uma 
propriedade. 
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Mova o cursor para uma nova posição na linha do tempo usando os seguintes métodos: 
1. Clique no mouse na linha do tempo na nova posição. 

2. Digite um novo tempo na caixa de edição de posição da linha do tempo. 

Para adicionar a 2ª tecla e as teclas subsequentes após isso, você pode usar um dos 
seguintes métodos após mover o cursor: 

1. Clique no diamante à esquerda do nome da propriedade. 
2. Use o menu com o botão direito do mouse na linha do tempo. 
3. Altere o valor do imóvel no painel da propriedade. 
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4. Edite o objeto na tela. Por exemplo, para animar a propriedade de posição, clique e arraste 
o objeto na tela 

Depois de adicionar teclas usando os métodos acima, uma transformação visível ou animação 
será adicionada ao objeto. A animação começa com a primeira tecla e termina com a última 
tecla. Use várias teclas e propriedades para criar animações mais complexas. 

Para assistir a tutoriais sobre a criação de personagens e animações, visite nossa 
página tutorial. 
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Edição - Favoritos
Você pode adicionar marcadores à sua linha do tempo para separar a linha do tempo em 
seções. O cursor da linha do tempo e os objetos se encaixarão nesses marcadores. 
Adicionando um marcador  

Para adicionar um marcador com o botão direito do mouse na linha do tempo no ponto em 
que deseja adicionar um marcador e selecionar definir marcador . 
A caixa de diálogo Editar marcador será aberta. Digite o nome do marcador e escolha a 
cor que você gostaria que seu marcador fosse clicando na amostra de cores e clique em 
OK. 

Editando marcadores  
Para alterar o nome ou a cor de um marcador, clique com o botão direito do mouse e 
selecione Editar marcador... A caixa de diálogo Editar marcador será aberta. 
Remoção de marcadores 
Para remover um marcador, clique com o botão direito do mouse nele e selecione Remove
r marcador . 

45



Edição - Composição
Painel de Composição 

Para expandir ou colapsar um grupo de propriedades, clique no botão de colapso/expansão à 
esquerda do nome do objeto ou nome do grupo de propriedade. 
Defina um valor de propriedade  
Para alterar um valor de propriedade clique no valor destacado, digite um novo valor e 
pressione Enter. Ou você pode colocar o cursor sobre o valor destacado, pressionar e segurar 
o botão do mouse esquerdo, e arrastar para a esquerda ou para a direita para aumentar ou 
descrecar o valor. 

Animando uma propriedade 
Qualquer propriedade que exiba um pequeno ícone de diamante pode ser animada - ou seja, 
alterada com o tempo. Para começar a animar uma propriedade clique no botão de diamante 
'Nova tecla'. Em seguida, mova o cursor da linha do tempo para uma nova posição e altere o 
valor da propriedade. Essas posições de animação são chamadas de 'teclas'. Você pode pular 
para a tecla anterior na linha do tempo com o ícone '<' e para a próxima tecla com o ícone '>'. 
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Editor de curvas de animação
O controle do Editor de Curvas é usado para controle preciso sobre a forma como uma 
propriedade de objeto é animada. Para ativar o editor de curvas selecione uma propriedade de 
um objeto (por exemplo, Posição, Escala, etc) no painel de composição e clique em Abrir o 
botão do editor de 

curvas localizado na parte superior do Painel de Composição. Arraste as teclas de 
animação e seus pontos de controle para modificar a curva de interpolação e controlar a forma 
como a propriedade é animada. Para alterar o método de interpolação para uma tecla, clique 
com o botão direito da tecla de animação e selecione interpolação linear ou curva bezier no 
menu de contexto. 

As teclas são adicionadas com a curva de interpolação linear padrão, o que significa que a 
propriedade irá transistion a uma taxa de consistação para o próximo valor-chave. Com a 
curva de interpolação Bezier você é capaz de modificar a taxa de mudança entre as teclas, 
então, por exemplo, a taxa de mudança começa lentamente e, em seguida, para o final 
acelera. 

Como cada tecla tem seu próprio método de interplação, você pode usar uma mistura de 
métodos ao longo da linha do tempo, com algumas teclas usando curvas Lineares e outras 
usando curvas Bezier. 
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Edição - Ferramentas de composição
A composição controla a barra de ferramentas localizada na parte superior do Painel de 
Composição.
● Arranhar 

- Ativar/Desativar a limpeza do som da linha do tempo.

● Estalo 

- Ativar/Desativar a duração da composição do objeto.

● Editor de Curvas  

- Abra o editor de curvas para as teclas de animação selecionadas.

● Duração  

- Alterar a duração da composição.
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Edição - Propriedades de Composição - Vídeo
Esta caixa de diálogo é usada para modificar os parâmetros de uma composição. 
● Nome  - Selecione um nome a ser usado para a fonte de composição. 
● Proporção  - Selecione proporções de composição. 
● Framerate  - Selecione o número de quadros por segundo nesta composição. 
● Duração  - Defina o código de tempo para a duração máxima desta composição. A 

duração real do conteúdo pode ser menor e é determinada pelos objetos colocados na 
composição. 
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Edição - Propriedades de Composição - Fundo
Esta caixa de diálogo é usada para escolher a cor de preenchimento ou gradiente para o 
fundo. 
Selecione o estilo de preenchimento: 
Clique no botão de rádio Sólido,  Gradiente ou Padrão para selecionar o estilo de 
preenchimento. 
Sem antecedentes 
O fundo será definido transparente. O fundo transparente será preenchido com o tabuleiro de 
xadrez. 
Sólido  
O fundo será preenchido com uma cor sólida. A cor atual será mostrada na caixa de cores ao 
lado da opção de rádio. 
Clique na caixa de cores para alterar a cor. 
Gradiente 
O fundo será preenchido com um gradiente. 
Selecione o Linear ou radial na lista de drop-down para definir o tipo de gradiente. 
A caixa Sentido permite que você mude a direção, inicie e final os pontos do gradiente linear. 
A direção pode ser alterada movendo o ponto quadrado e/ou a cabeça de seta. 
A barra Stops  permite controlar os pontos de parada do gradiente. 
● Clique em um dos pontos de parada (pequenos triângulos no lado direito da barra) para 

selecionar o ponto de parada.
● Arraste o ponto de parada para movê-lo.
● Clique com o botão direito do mouse no ponto de parada para excluí-lo ou pressionar o Ret

irar  botão para excluir o ponto de parada selecionado. 
● Clique no Ponto de parada caixa de cores para alterar a cor do ponto de parada 

selecionado. 
Padrão 
O plano de fundo será preenchido com o padrão selecionado disponível na seleção suspensa. 
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Edição - Lista completa de efeitos
Efeitos de vídeo Cada objeto pode ter um ou mais efeitos aplicados a ele. 
● Preto e Branco - Quando aplicada, a imagem aparecerá em preto e branco. Também 

conhecido como escala cinza. Para cores parcialmente desaturativas, use o efeito 
Saturação em vez disso.

● Sépia - Matize a imagem com uma cor de sépia.
● Negativo - Cada cor é substituída por sua cor negativa, como um filme negativo.
● Ruído - Pixels aleatórios são desenhados em cima da imagem. Quanto maior a 

intensidade, mais ruído é adicionado, e menos da imagem original é visível.
● Brilho  - Aplica brilho, contraste e/ou gama à imagem.

Para brilho: Valores negativos dão uma imagem mais escura. Valores positivos dão uma 
imagem mais brilhante.
Para o contraste: Valores negativos dão menor contraste, fazendo com que áreas escuras 
pareçam mais brilhantes e áreas brilhantes pareçam mais escuras. Valores positivos dão 
maior contraste, fazendo com que áreas escuras pareçam mais escuras e áreas brilhantes 
pareçam mais brilhantes.

Para gama: O valor especifica correção gama não linear. Valores inferiores a 1 dão uma 
imagem mais escura. Valores maiores que 1 dão uma imagem mais brilhante.

● Detecção de bordas - Encontra e destaca as bordas dos objetos na moldura.
● Posterize  - Reduz o número aparente de cores na imagem, alterando gradientes em 

áreas planas de cor.
● Pixelate - Quanto maior o valor de grosseria, maior o tamanho dos blocos usados para 

renderizar a imagem, e menor a resolução aparece.
● Desfoque / Nitidez  - Valores negativos fazem com que as bordas da imagem sejam 

aguçadas. Valores positivos fazem com que a imagem seja suavizada. Também 
conhecido como borrado ou amolecido.

● Saturação  - Valores negativos fazem com que as cores sejam desaturadas, onde o valor 
mínimo dá uma imagem em preto e branco. Valores positivos fazem com que as cores 
fiquem saturadas.

● Matiz  - Muda a tonalidade de cada cor da imagem pela porcentagem especificada, dando 
cores não naturais.

● Temperatura  - Usado para corrigir cores em vídeo ou imagens tiradas com equilíbrio de 
branco incorreto. Valores negativos tornam a imagem mais legal. Valores positivos tornam 
a imagem mais quente.

● Tonalidade  - Matize a imagem com um valor de cor RGBA (vermelho / verde / azul / alfa). 
O controle deslizante de intensidade muda o alfa.

● Dois tons  - A metade mais brilhante dos pixels são convertidos em uma cor, enquanto 
todo o resto é convertido em outra cor.

● Azulejos - Faz com que a imagem pareça ser feita de telhas retangulares. O número de 
telhas e o espaçamento entre as telhas podem ser alterados.

● Tela Verde - Também conhecida como tela verde ou chaveamento chroma.
Tela verde é o processo de remover uma cor selecionada de uma imagem. Por exemplo, 
para mostrar um ator parado na frente de um fundo gerado por computador, as imagens 
do ator podem ser filmadas contra uma tela verde. O fundo pode então ser removido com 
o efeito de vídeo da tela verde para revelar outro clipe por baixo que fornecerá o novo 
plano de fundo.

● Efeitos Especiais:  (Balão, Neve e Flocos de Neve)
● Balão
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 - Adicione balões em uma imagem. A cor e o número de balões por segundo podem ser 
definidos. Outros parâmetros incluem tempo de tela, amplitude de oscilação e frequência, 
escala e opacidade.

● Neve  - Adicione neve em uma imagem. Parâmetros como número de neve por segundo, 
tempo de tela, variância de distância, difusão e brilho podem ser definidos.

● Flocos de neve - Adicione flocos de neve em uma imagem. Parâmetros como número de 
flocos de neve por segundo, tempo de tela, frequência de oscilação e amplitude, 
velocidade de giro e variância, brilho e variância de distância podem ser definidos.

Efeitos sonoros 
● Amplificar - Aumenta a sonoridade (ou níveis de volume) do objeto selecionado. O 

volume é inserido em por cento (100 não sendo nenhuma mudança, sendo 50 -6dB mais 
macio ou 200 sendo +6dB mais alto).

● Refrão  - Faz uma voz ou um instrumento soar como 3 vozes ou instrumentos tocando o 
original com variabilidade atrasada e ligeiramente tom alterado cópias do original.

● Compressor - Um Compressor de Alcance Dinâmico limita os níveis de volume de uma 
gravação de som para que ele permaneça dentro de um certo intervalo de sonoridade.
Um exemplo de onde é usado está na transmissão de TV, onde garante que os níveis de 
volume de anúncios sejam percebidos como sendo mais altos do que o próprio programa 
de televisão (sem qualquer alteração no volume real de transmissão).

A configuração Limiar funciona detectando quando o volume de gravação de som excede 
um nível de decibél definido. Em seguida, atenua gradualmente o som para derrubá-lo 
abaixo do nível dB, e faz isso de tal forma que o ouvinte não estará ciente de que a 
atenuação está ocorrendo.

A configuração Relação limita o valor que o nível de volume da gravação aumenta ao 
mesmo tempo. Se, por exemplo, você quisesse que os níveis de volume de uma gravação 
aumentassem apenas em no máximo 1/4 do valor que normalmente aumentariam, então 
isso corresponderia a uma razão de 4:1. Então, se o nível de volume de gravação 
aumentasse em 8dB, então você só ouviria um aumento de volume de 2dB.

A configuração Limite define em que nível máximo de decibéis a gravação de som poderá 
subir. Então, se, por exemplo, o Limite foi definido como 0dB, então você nunca vai ouvir o 
nível de volume da gravação ficar mais alto do que 0dB. A configuração Limite tem 
semelhanças com a configuração Limiar, mas a principal diferença é que o Limiar permite 
que os sons vão acima do nível de decibél definido (por um curto período de tempo), 
enquanto o Limite não.

Você verá que o volume limite mínimo que você pode definir é o mesmo que o valor 
máximo do limite. Isso basicamente significa que, em qualquer situação, o som começará 
a atenuar no nível limiar, mas nunca será ouvido mais alto do que o limite. 

● Distorção - Adiciona distorção ao som. O grau de distorção é medido em porcentos. O 
Nível Superior determina o nível em que a distorção entra em ação.

● Echo - Repita o som após um curto período de tempo especificado.
● Flanger  - Semelhante ao phaser, exceto que o atraso é lentamente modulado ao longo do 

tempo. Você especifica o tempo de atraso inicial, a frequência de modulação, a 
profundidade da modulação e o ganho seco molhado (100% fou molhado, 0% f ou seco).

● High Pass  - Um filtro de alta passagem (às vezes chamado de filtro de corte baixo) 
remove todas as frequências baixas abaixo de um Hz especificado. Isso é útil se você 
quiser fazer sua gravação soar 'mais clara' ou menos 'lamacenta'. É muito comum usar um 
filtro de alta passagem de cerca de 300Hz em todas as gravações de voz para melhorar a 
inteligibilidade.

● Reverb - Reverb é muitos pequenos reflexos do som que vêm depois de um tempo 
definido. Geralmente ocorre quando alguém está falando em uma sala, salão etc. Mais 
reverb é chamado de molhado, nenhum reverb é chamado de seco.
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● Pan  - Desbota o áudio entre os canais esquerdo e direito.
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Edição - Lista completa de modos de mistura
Modos de mistura  
● Normal  - A cor do resultado é a cor do objeto. Este modo ignora a cor subjacente. Este é 

o modo padrão.
● Dissolver - A cor do resultado para cada pixel é a cor do objeto ou a cor subjacente. A 

probabilidade de que a cor do resultado seja a cor do objeto depende da opacidade do 
objeto. Se a opacidade do objeto for de 100%, então a cor do resultado é a cor do objeto. 
Se a opacidade do objeto é de 0%, então a cor do resultado é a cor subjacente. 

● Dançando Dissolver - O mesmo que Dissolver, mas cada quadro usa uma nova 
semente aleatória, de modo que o resultado varia ao longo do tempo. 

● Escurecer  - Para cada canal de cores seleciona o valor mais escuro do canal de cores do 
objeto e o valor do canal de cores subjacente. 

● Multiplicar  - Para cada canal de cores, multiplica o valor do canal de cores do objeto com 
o valor do canal de cores subjacente e divide por 255. 

● Aliviar  - Para cada canal colorido seleciona um valor mais claro do canal de cores do 
objeto e o valor do canal de cores subjacente. 

● Tela - Multiplica os complementos dos valores do canal e, em seguida, leva o 
complemento do resultado. 

● Recobrir - Faz Multiplicar  ou Tela dependendo se a cor subjacente é ou não mais clara 
do que 50% gray. Preserva sombras e destaques. 

● Estêncil Alfa - Cria um estêncil usando o canal alfa de um objeto. 
● Estêncil Luma  - Cria um estêncil usando os valores de luma de um objeto. Quanto mais 

brilhantes os pixels, mais opacos eles são. 
● Silhueta Alfa  - Cria uma silhueta usando o canal alfa de um objeto. 
● Silhueta Luma - Cria uma silhueta usando os valores luma de um objeto. Quanto mais 

brilhantes os pixels de um objeto, mais transparentes eles são. 
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Edição - Preenchimento de objeto
Esta caixa de diálogo é usada para escolher a cor de preenchimento ou gradiente para o 
objeto de forma selecionado. 
Selecione o estilo de preenchimento: 
Clique no botão de rádio Sólido  ou Gradiente para selecionar o estilo de preenchimento. 
Sólido  
A forma será preenchida com uma cor sólida. A cor atual será mostrada na caixa de cores ao 
lado da opção de rádio. 
Clique na caixa de cores para alterar a cor. 
Gradiente 
A forma será preenchida com um gradiente. 
Selecione o Linear ou radial na lista de drop-down para definir o tipo de gradiente. 
A caixa Sentido permite que você mude a direção, inicie e final os pontos do gradiente linear. 
A direção pode ser alterada movendo o ponto quadrado e/ou a cabeça de seta. 
A barra Stops  permite controlar os pontos de parada do gradiente. 
● Clique em um dos pontos de parada (pequenos triângulos no lado direito da barra) para 

selecionar o ponto de parada.
● Arraste o ponto de parada para movê-lo.
● Clique com o botão direito do mouse no ponto de parada para excluí-lo ou pressionar o Ret

irar  botão para excluir o ponto de parada selecionado.
● Clique no Ponto de parada caixa de cores para alterar a cor do ponto de parada 

selecionado.
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Edição - Propriedades do objeto
As propriedades descritas nesta seção são apresentadas para objetos no Painel de 
Composição. 

● Mudo  

- Ativar/Desativar o som do objeto com áudio apresentado. 
● Visibilidade 

- Mostrar/Ocultar o objeto na tela e no vídeo final. 
● Solo 

- Ativar/Desativar o modo solo para o objeto. Dependendo do tipo de objeto, ele tem os 
seguintes efeitos: 
● Arquivo de áudio - impõe mudo em todos os outros objetos. 
● Arquivo de vídeo  - esconde e impõe mudo em todos os outros objetos. 
● Outros tipos  - esconde todos os outros objetos. 

● Fechadura 

- Habilitar/Desativar a possibilidade de alterar tais propriedades do objeto como 
Posição, Rotação, etc. Além disso, se o bloqueio estiver ativado, o objeto se tornará não 
selecionável. 

● Atribuição dos pais 

- Permite atribuir um objeto pai ou removê-lo. 
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Edição - Grade de visualização
Grade  
A grade é usada para colocação e alinhamento mais precisas de objetos na tela.
O tamanho das células de grade pode ser alterado no Opções diálogo. Aumente o valor do 
Tamanho da Célula para células de grade maiores e diminua o valor do Tamanho da Célula 
para células de grade menores. 

Para alternar a visualização da grade, clique no ícone da grade abaixo da visualização. 

Grade de 
visualização Snapping  

Quando o snapping da grade de visualização estiver ativado, objetos próximos a uma linha de 
grade se encaixarão nela quando você estiver se movendo ou redimensionando um objeto. 
Para alternar o snapping on/off, clique no ícone de estalar na grade de visualização abaixo da 
pré-visualização 
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Edição - Pele de cebola (sobreposição de 
quadro-chave)
Pele de Cebola 
O termo pele de cebola em computação gráfica também é referido como sobreposição de 
quadro-chave. Você pode localizar a pele de cebola sob a tela
painel. Está posicionado no lado esquerdo do botão de grade do show. 

Uma 
vez que a pele da cebola tenha sido alternada, o efeito será ativado automaticamente nas 
formas e desenhos dentro da tela

painel.
Com a pele da cebola alternada após a reprodução, você pode ver que o quadro-chave 
anterior associado ao objeto aparecerá como um
versão translúcida do elemento nos quadros-chave que sucederam. 
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Ferramentas de desenho - Retângulo
Retângulo 
A ferramenta retângulo permite desenhar um retângulo. Basta clicar e segurar o mouse, 
arrastar até obter o tamanho do retângulo que deseja e, em seguida, solte o botão do mouse. 
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Ferramentas de desenho - Elipse
Elipse 
A ferramenta Elipse permite desenhar um círculo ou elipse. Basta clicar e segurar o mouse, 
arrastar até obter o tamanho da elipse desejada e, em seguida, solte o botão do mouse. 
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Ferramentas de desenho - Forma personalizada
Forma personalizada 
A Forma Personalizada permite que você crie sua própria forma. 
Para desenhar uma forma personalizada: 

* Com o botão barra de ferramentas Custom Shape selecionado, clique na tela onde deseja 
colocar o primeiro vértice.
* Clique onde deseja colocar o próximo vértice para criar um segmento reto.
* Ao continuar a clicar, você cria um caminho feito de segmentos de linha reta conectados 
por pontos de canto.
* Para criar um segmento curvo, clique e arraste a alça da linha de direção para criar a 
curva desejada.
* Para terminar de editar pressione a tecla Enter or Escape.
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Ferramentas de desenho - Lápis
Lápis 
A ferramenta de lápis permite desenhar na tela e produzir um traço semelhante a lápis. A cor 
do pincel atual será a cor do caminho desenhado. 
A opção Tamanho da escova permite especificar a largura de um traçado. 
A opção Suavizar permite controlar a quantidade de suavização automática aplicada a 
quaisquer caminhos desenhados. A suavização máxima removerá muitos pontos na tentativa 
de fazer uma curva muito suave (em detrimento da precisão). A suavização mínima deixará 
todos os pontos no caminho, preservando a precisão (o que você desenha é o que você 
recebe). 
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Ferramentas de desenho - Linha
Linha 
A ferramenta de linha permite desenhar uma linha reta. Basta clicar e segurar o mouse, 
arrastar até obter a linha desejada e, em seguida, solte o botão do mouse. 
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Ferramentas de desenho - Linha Poli
Linha Poli 
A ferramenta de linha poli permite desenhar uma série de linhas conectadas de forma livre. 
Basta clicar em cada local onde deseja ter um ponto final de linha. Quando terminar, você 
pode clicar duas vezes no primeiro ponto final ou pressionar a tecla Escape ou Enter. 
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Ferramentas de desenho - Curva Bezier
Curva Bezier 
A ferramenta bezier permite criar curvas com a maior precisão possível, selecionando 
manualmente os pontos e os pontos de controle bezier que determinam o quão "curvilínea" é 
o caminho. 

Depois de selecionar esta ferramenta, basta clicar para criar o primeiro ponto da curva. Cada 
ponto que você criar será conectado ao ponto de lugar anteriormente na ordem em que foram 
criados. Se você pressionar e segurar o botão do mouse para baixo, o ponto será colocado 
onde você pressionou pela primeira vez o botão, enquanto a posição dos pontos de controle 
será determinada pela posição do cursor quando você soltar o botão do mouse. 

Você pode mover qualquer ponto que já tenha sido colocado arrastando-o para uma nova 
posição (os pontos bezier manterão o mesmo posicionamento relativo) e depois de selecionar 
um ponto de lugar anterior (clique para selecioná-lo) você pode ajustar individualmente os 
pontos bezier também. Você pode excluir um ponto a qualquer momento clicando com o botão 
direito do mouse nele para mostrar o menu de contexto. 
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Referências de tela - Renomear
Objetos podem ser nomeados para organizar melhor seu projeto. 
Para renomear um determinado objeto após sua criação inicial, clique com o botão direito do 
mouse no objeto na tela, no painel da linha do tempo ou na árvore de objetos e selecione Ren
omear...  

Em seguida, altere o 
nome do objeto na caixa de diálogo para um botão OK mais apropriado e clik. 
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Referências de tela - Diálogo de boas-vindas
O diálogo Welcome mostra quando o Express Animate começa e tem opções para criar um 
novo projeto, abrir um projeto existente ou amostrar ou ler o guia Getting Started.
Desmarque o Show this dialog quando o Express Animate iniciar  a caixa de seleção para 
evitar que essa caixa de diálogo seja exibida novamente. Para ree habilitar essa opção mais 
tarde, verifique Opções -> Mostrar o diálogo de boas-vindas quando o Express Animate 
iniciar a caixa de seleção. 
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Referências de tela - Diálogo de arquivos ausentes
Esta caixa de diálogo é usada para substituir arquivos perdidos enquanto carrega um projeto. 
Cada item da lista corresponde a um arquivo faltante usado pelo projeto. Clique duas vezes 
em um arquivo e selecione um novo arquivo para usar em seu lugar. Os arquivos perdidos 
também podem ser resolvidos mais tarde clicando com o botão direito do mouse em um objeto 
e selecionando a Fonte de Arquivo... 
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Referências de tela - Diálogo de origem do arquivo
Esta caixa de diálogo é usada para acessar informações sobre a fonte de arquivo usada por 
um objeto. 
Alterar arquivo usado por um objeto clicando em Alterar... botão e selecionar um novo arquivo. 
Isso pode ser usado para substituir arquivos perdidos. Outros parâmetros do objeto (Nome, 
Transforma, Efeitos, Máscaras, etc) não mudam. O arquivo de som só pode ser substituído 
por outro arquivo de som. 

Informações sobre o formato atual de arquivo de mídia usado são exibidas no campo 
Formato. 
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Referências de tela - Ferramentas de texto
Ferramentas de texto Ao editar um bloco de texto, a janela de ferramentas de texto 
aparecerá para permitir que você altere atributos de caractere, como fonte, tamanho do 
caractere e estilo para o texto selecionado. Você também pode escolher o alinhamento de 
texto para o bloco de texto. 

 Você pode personalizar os atributos para caracteres selecionados.
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Fonte
Este menu pull-down contém uma lista de fontes instaladas no computador.

Estilo 
Deprimir qualquer combinação desses botões mudará o estilo do seu texto para ser Neg
rito,  Itálico ou Sublinhado.

Tamanho da fonte 
Este controle ajusta a altura do seu texto como uma porcentagem da altura do quadro, a 
partir de 1% to 100%.

Alinhamento de texto 
Selecionar um dos botões de alinhamento ajustará o alinhamento do bloco de texto dentro 
do quadro.
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Referências de tela - Exportação HTML5
Selecione 'Salvar HTML5...' do menu 'Arquivo' para salvar a composição ativa como uma 
página da Web que pode ser aberta em um navegador da Web.
Observe  que para que todos os recursos funcionem corretamente, a página da Web deve ser 
hospedada em um servidor web e não aberta como um arquivo local.
Configurações básicas
● Pasta de saída - Pasta de saída para salvar a página da Web e arquivos relacionados.
● Resolução - Resolução de destino para o elemento HTML de tela em que a composição é 

renderizada.
● Número de vezes para loopar a composição - A animação será parada após o número 

especificado de loops. Defina para 0 para executar animação em um loop até que a página 
da Web seja fechada.

Configurações avançadas  
● Configurações codec - Selecione as configurações de compressão para cada tipo de mídia 

durante a exportação.
● Salvar objetos de vídeo - Selecione esta opção para permitir a saída dos objetos de vídeo. 

Efeitos animados e recursos que não são suportados pelo HTML5 também devem ser 
salvos como objetos de vídeo, caso contrário, eles são descartados.

Por favor, note  que os objetos de vídeo podem não funcionar corretamente em 
navegadores móveis.

● Salve fontes inseguras como bitmaps - Selecione esta opção para salvar todos os objetos 
de texto que usam fontes que podem não ser suportadas em todas as plataformas como 
objetos de imagem ou vídeo. O uso dessa opção pode aumentar o tamanho do arquivo de 
saída, mas garante que o texto será o mesmo para todos.

● Exibir o prompt 'Pressione para reproduzir' ao usar objetos de vídeo ou som - Selecione 
isso para garantir que a reprodução só comece após o usuário pressionar a tela.
Observe que  esta opção deve ser ativada se você quiser usar reprodução de vídeo e som 
em navegadores móveis.
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Referências de tela - Relatório de Exportação 
HTML5
Esta caixa de diálogo é exibida após o processo de exportação HTML5 ter terminado. 
Clique no hiperlink da pasta de saída para ir à pasta com a página web HTML e seus arquivos 
relacionados.
Pode não ser possível exportar alguns dos recursos para HTML5. Se houver algum problema 
durante a exportação, uma lista especial será exibida. Na lista para cada objeto você pode ver 
seu tipo, o que aconteceu com o objeto durante a exportação (Skipped, Modified, etc), e 
alguns detalhes sobre o problema. A maioria dos problemas poderia ser corrigida ao permitir a 
exportação de objetos de vídeo na guia Advanced da caixa de diálogo parâmetros de 
exportação HTML5 antes de salvar o projeto como HTML5. Mas objetos de vídeo podem não 
funcionar corretamente em navegadores móveis. Assim, a solução ideal é remover ou 
modificar os objetos com problemas da lista.

Clique no botão 'Abrir visualização'para iniciar um servidor web incorporado com a nova página 
web HTML5. O número da porta do servidor web incorporado é especificado em 'Número de 
porta '. O padrão é 150.
Talvez seja necessário confirmar a exceção do Firewall para que esse recurso funcione 
corretamente. 
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Referências de tela - Diálogo de duração da 
composição
Esta caixa de diálogo é usada para especificar a duração da composição. O código de tempo 
corresponde ao número total de quadros na composição. Selecione 'Ajustar a duração dos 
objetos' para ter certeza de que a duração está definida para encaixar o último quadro do 
último objeto na linha do tempo. 
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Referências de tela - Diálogo de duração do objeto
Esta caixa de diálogo é usada para especificar a duração do objeto. O código de tempo 
corresponde ao número total de quadros em um objeto. 
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Referências de tela - Diálogo de posição da linha 
do tempo
Esta caixa de diálogo é usada para selecionar um código de tempo para a posição da linha do 
tempo atual. 
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Referências de tela - Diálogo de proporção de 
aspecto personalizado
Esta caixa de diálogo é usada para selecionar a proporção personalizada para uma 
composição. A proporção descreve a relação proporcional entre largura e altura. 

77



Referências de tela - Gravar áudio
Use gravar áudio para gravar clipes de áudio de qualquer comprimento, ou quando o áudio 
não precisa (ainda) ser sincronizado com o vídeo. 
Para começar, selecione Objeto  > gravar áudioou clique no botão ao lado do botão Sound 
Library na barra de ferramentas e selecione Gravar áudio. 

Selecione 
o dispositivo de áudio e o canal de entrada para capturar. Digite um nome de arquivo para a 
gravação e clique no botão de navegação da pasta de destino se você quiser salvar em outro 
lugar que não seja a pasta padrão. 
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Clique no botão Gravar para começar a gravar. A duração da gravação e o nível de áudio 
atual são mostrados. Clique no botão Parar para parar de gravar e adicione o arquivo gravado 
ao projeto atual. Para gravar clipes adicionais, clique em Gravar novamente. 
Quando terminar de gravar clipes de áudio, clique em Fechar  a caixa de diálogo. 
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Serviços em nuvem - Download/Upload
Aberto a partir de Cloud  
O Express Animate permite que você abra arquivos do Dropbox, OneDrive ou Google Drive. 
Dropbox, OneDrive e Google Drive são serviços de armazenamento baseados em nuvem que 
permitem carregar, armazenar, acessar e compartilhar seus arquivos de qualquer lugar. Para 
o Dropbox os primeiros 2 GB, para o OneDrive os primeiros 5 GB e para o Google Drive os 
primeiros 15 GB de armazenamento são gratuitos, mas pacotes adicionais de armazenamento 
estão disponíveis por uma taxa mensal. 

Usando 'Download Project File from Cloud...' opção no menu 'Arquivo' do Express Animate, 
você pode escolher um dos serviços acima na nuvem. Depois de autenticar com sua conta, 
você poderá navegar pelas pastas para selecionar o arquivo desejado e abri-lo no Express 
Animate. Deve-se notar que o Dropbox só permite que você use a pasta 
'Apps\ExpressAnimate' com o Express Animate. 

Salvar para nuvem 
O Express Animate permite que você salve seus projetos Express Animate para diferentes 
serviços de nuvem, incluindo Google Drive, Dropbox, OneDrive. 
Usando 'Upload Project File to Cloud...' opção no menu de arquivos, você pode escolher 
qualquer um dos serviços acima da nuvem. Você pode navegar pelas pastas e digitar um 
nome para o seu arquivo e clicar em 'upload'. 
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Teclado - Atalhos de teclado
Atalhos de teclado disponíveis na janela principal: 
Operações de jogo 

Space/F9 Iniciar a reprodução no modo de velocidade atual
F10 Jogar velocidade normal
F11 Jogar velocidade lenta
F12 Jogar velocidade rápida
Casa Vá para começar
Fim Vá para o fim
Página Para Cima Vá para o quadro anterior
Página para baixo Vá para o próximo quadro
Esc Stop Playback
Ctrl+F9 Alternar loop on/off
Direita Avançar
Esquerda Rebobinar
Shift + > (maior que) Mova-se para o próximo quadro-chave
Shift + < (less than) Mova-se para o quadro-chave anterior

 
Menu 

Alt Mostrar menu completo
 

Arquivo 
Ctrl+Alt+N Novo Projeto
Ctrl+O Projeto Aberto
Ctrl+S Salvar arquivo de projeto
Ctrl+Shift+S Salvar arquivo de projeto como
Ctrl+N Nova Composição
Ctrl+I Carregar arquivos de mídia
Ctrl+B Assistente de exportação
Alt+F4 Sair
 

Editar 
Ctrl+Z Desfazer
Ctrl+Y Refazer
Ctrl+X Cortar
Ctrl+C Copiar
Ctrl+V Colar
Ctrl+A Selecione Todos
Excluir Excluir itens selecionados
Ctrl+Tab Mude para a próxima composição
F2 Renomear item selecionado
Shift + + Aumentar o tamanho do pincel
Shift + - Diminuir o tamanho da escova
 

Edição de tela 
Hold Shift + redimensione um objeto Mantenha as proporções atuais
Segure Ctrl + clique e arraste um vértice Comece uma curva
Segure Ctrl + clique e arraste um objeto / ponto 
de ancoragem

Gire um objeto / mover ponto de âncora
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Segure o espaço + arraste com o mouse Pan a tela display
Esc durante a edição de texto, máscara ou forma Terminar a edição
 

Formas e outras ferramentas  
P Lápis
F Encher
E Borracha
L Linha
K Linha Poli
Z Curva Bezier
M Forma personalizada
Um Retângulo
J Elipse
T Texto
 

Linha do tempo  
Num + Ampliar
Num - Diminuir o zoom
Num * Mostrar toda a região
 

Gravar áudio 
Espaço Gravação /pausa de currículo
 

Ajuda  
F1 Ajudar conteúdos
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Referências de tela - Projetos amostrais
Amostras do Projeto 
As amostras do projeto são projetos express animate que seguem um tema e mostram as 
possibilidades de animação. Para carregar uma amostra de projeto, abra o Diálogo de 
Amostras usando a seguinte ação: 

● Selecionar Arquivo -> Amostra do projeto de carga...  do menu principal. 
Clique em um projeto para abri-lo e começar a trabalhar. 
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Referências de tela - Diálogo de captador de cores
Diálogo de captador de cores 
O seletor de cores é dividido em várias partes, com várias maneiras disponíveis para escolher 
uma cor: 
Cor de ajuste visual 

A metade superior do diálogo consiste em 2 caixas coloridas, uma que permite escolher 
qualquer ponto em um quadrado 256 x 256 e a outra que funciona como um controle 
deslizante longo. Quais cores são exibidas nessas duas caixas depende de qual botão de 
rádio é selecionado (veja abaixo), mas em todos os casos a posição do controle deslizante 
mudará as cores disponíveis na caixa quadrada. Qual ponto é selecionado nessa caixa 
quadrada é a cor selecionada. 

Ajuste por RGB ou HSV  
Por baixo da caixa de cor quadrada, há uma série de 6 opções (1 cada para matiz, 
saturação, valor, vermelho, verde e azul) que cada uma contém um botão de rádio, um 
controle deslizante e um controle numéptil para cima. Se um dos botões de rádio 3 HSV for 
selecionado, esse valor será representado pelo controle deslizante visual (veja acima) 
enquanto os outros dois valores serão os eixos da caixa de cores quadradas. Os controles 
funcionam da mesma forma se um dos botões de rádio RGB for selecionado. Você também 
pode ajustar esses valores com os controles deslizantes fornecidos ao lado das etiquetas, 
bem como os controles para cima/para baixo ao lado dos controles deslizantes. Qualquer 
ajuste desses valores atualizará os controles visuais, e qualquer ajuste desses controles 
visuais atualizará esses valores. 

Cor selecionada  
A cor selecionada é exibida à direita dos controles RGB e HSV. A caixa é dividida na 
diagonal, com a seção superior esquerda rotulada de Nova (a cor que você está criando) e 
a seção inferior direita rotulada corrente (a cor que já existe, e continuará a ser selecionada 
se você cancelar o diálogo). Abaixo disso está o Valor Hex da cor selecionada (você 
também pode inserir qualquer valor hexamax válido lá para atualizar a cor selecionada). Há 
um botão conta-gotas à direita da cor selecionada que permitirá definir a cor selecionada, 
amostrando em qualquer lugar da área de trabalho. 

Paleta de cores definida pelo usuário 
Na parte inferior do diálogo você encontrará uma série de 12 retângulos coloridos ao lado 
de um botão intitulado Set to Swatch. Estes compõem a paleta de cores definida pelo 
usuário e permitem que você crie e salve (estes persistirão mesmo quando Express 
Animate está fechado) suas próprias cores personalizadas. Para definir a cor de uma 
amostra, selecione primeiro essa amostra clicando nela. Em seguida, escolha a cor 
desejada e, finalmente, clique no botão Definir para Assistir. Em seguida, você pode 
carregar qualquer uma das cores salvas simplesmente clicando nessa amostra. 
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Referências de tela - Resolução personalizada
Esta caixa de diálogo permite configurar a resolução do seu vídeo durante a salvação. Para 
definir uma resolução personalizada, clique no botão Salvar na barra de ferramentas e 
selecione o Disco: Faça disco de dados, computador/dados, dispositivo portátil, sequência de 
imagem ou opções 3D estereoscópicas. No menu de soltar resolução, selecione 
Personalizado.

Na caixa de diálogo Resolução Personalizada que abre, insira a largura e a altura em pixels e 
clique em OK.
Se a caixa de seleção manter a proporção estiver disponível, você pode verificar se ela deve 
manter a mesma proporção ao alterar a largura ou a altura. 
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Referências de tela - Resolução personalizada 
(vídeo de 360 graus)
Esta caixa de diálogo permite configurar a resolução para o seu vídeo de 360 graus durante a 
salvação. Para definir uma resolução personalizada, clique no botão Salvar na barra de 
ferramentas e selecione a opção arquivo de vídeo 360. No menu de soltar resolução, 
selecione Personalizado.

Na caixa de diálogo Resolução Personalizada que abre, insira a largura e a altura em pixels e 
clique em OK.
A largura deve ser exatamente o dobro da altura para vídeos de 360 graus.
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Referências de tela - Taxa de quadros 
personalizado
Esta caixa de diálogo permite configurar a taxa de quadros (número de quadros por segundo) 
para o seu vídeo. Para definir uma taxa de quadro personalizada, clique no botão Salvar na 
barra de ferramentas e selecione qualquer uma das opções Disc, Computer/Data, Portable 
Device ou Stereoscopic 3D. No menu de queda da taxa de quadros, selecione Personalizado.

Na caixa de diálogo Taxa de quadro personalizada que abre, insira a taxa de quadros e clique 
em OK.
A taxa de quadro padrão é Variable Frame Rate (VFR),  mas a caixa de diálogo permite que o 
usuário selecione CFR (Constant Frame Rate, taxa de quadros constantes)  selecionando a 
caixa de seleção constante de taxa de quadros.
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Referências de tela - Formato detectado
Esta caixa de diálogo mostra o formato detectado da sequência de vídeo durante o processo 
de economia. Para detectar o formato do seu vídeo, clique no botão Exportar Vídeo na barra 
de guias Home e selecione qualquer uma das seguintes opções: Arquivo de vídeo, arquivo de 
vídeo 3D, vídeo portátil, vídeo sem perdas, DVD Movie Disc, DVD Data Disc, Image 
Sequence, YouTube, Flickr, Dropbox, Google Drive, OneDrive ou Vimeo.

Clique no botão Detectar ao lado do campo Predefinição. Detecte ajustará o formato de 
resolução de saída de vídeo com base no tamanho da tela do monitor.
Se você quiser usar um formato diferente, você pode selecionar o formato da lista de 
drop-down predefinição.
Clique em OK para usar o formato selecionado como formato de saída.
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Referências de tela - Configurações de bitrate de 
DVD
Esta caixa de diálogo permite especificar bitrate para o seu vídeo DVD. Para abrir esta caixa 
de diálogo, clique no ícone Salvar na barra de ferramentas e selecione a opção salvar disco e 
clique na opção Fazer filme dvd. Clique no botão Avançado para abrir a caixa de diálogo 
Configurações de bitrate de DVD.

A opção padrão é calcular o bitrate automaticamente. Para definir o bitrate manualmente, 
selecione a opção manual e ajuste as bitrações de vídeo e áudio.
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Referências de tela - Configurações de 
codificação GIF
Looping
Selecione isso para que seu GIF se repita sem parar.
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Referências de tela - Selecione Fluxo
Selecione um fluxo de áudio Fluxo de áudio: 
Selecione um fluxo de áudio do arquivo
Não me pergunte de novo.  
Suprimir a caixa de diálogo pop-up para selecionar fluxo de áudio
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Referências de tela - Mudança de velocidade
Usar Mudança de velocidade para reproduzir um objeto mais rápido ou mais lento do que o 
normal e/ou reproduzi-lo ao contrário. 50% is meia velocidade normal, velocidade normal de 
100% is, 200% is duas vezes velocidade normal, etc. 

Para alterar a velocidade do objeto, clique com o botão direito do mouse e selecione Ajuste a 
velocidade... 
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Referências de tela - Lista de Composição
Esta caixa de diálogo é usada para adicionar composições como objetos à composição ativa. 
Selecione uma composição da lista clicando nela e clique no botão Adicionar. Você verá a 
composição aparecer na visão da árvore do painel de objetos da composição ativa. Você pode 
continuar a editar a composição aninhada selecionando-a na lista suspensa no Painel objetos
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Referências de tela - Opções ~ Geral
Aqui você pode configurar parâmetros de uso da memória, escolher o método de renderização 
e ativar o dimensionamento suave do bitmap. 
Memória de cache e visualização 
● Quantidade máxima de RAM para uso para visualização (MB) - A quantidade máxima de 

memória que poderia ser alocada para armazenar os quadros em cache de composição. 
Mais memória permite fragmento mais longo durante a reprodução de visualização em 
cache.

● Quantidade máxima de RAM para usar para cache (MB) - A quantidade máxima de 
memória que poderia ser alocada para armazenar quadros armazenados em cache para 
objetos. Mais memória permite que mais objetos sejam usados em uma composição. 
Express Animate exibirá um ícone de aviso se ficar sem memória.

Método de renderização  Aqui você pode escolher um método de renderização de tela. O 
hardware (OpenGL) geralmente deve funcionar mais rápido, mas pode não funcionar 
corretamente em alguns sistemas. 

Dimensionamento suave do bitmap Quando esta opção estiver habilitada, os bitmaps usam 
interpolação bilinear lisa quando dimensionadas. Caso contrário, o dimensionamento do 
vizinho mais próximo é usado.

Você pode habilitar esta opção individualmente para pré-visualização e exportação de vídeo. 
Observe que ativar essa opção diminui o desempenho. 
Grade de visualização Aqui você pode definir o tamanho da célula de grade na faixa de 1 a 
100. Células menores permitem que você coloque objetos com mais precisão.
A grade e o estalo podem ser ativados usando os botões correspondentes na barra de 
ferramentas de lona. 
Mostre o diálogo de boas-vindas quando o Express Animate começar Selecione isso se 
quiser que uma caixa de diálogo bem-vinda seja exibida quando o aplicativo for iniciado. O 
diálogo de boas-vindas permite que você escolha um projeto para começar e um link para o 
guia 'Começar a partida'. 

Mostre a caixa de seleção do modo de reprodução ao adicionar um objeto com som  Sel
ecione isso se quiser que o ExpressAnimate solicite um switch de modo de reprodução ao 
adicionar um objeto com som. 
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Referências de tela - Opções ~ Exportação
Aqui você pode ajustar as configurações relacionadas à exportação de animações.
Queimando  

Para fazer alterações no processo de queima de disco, você pode ajustar as configurações 
selecionando uma das seguintes opções abaixo.

● Quando o disco selecionado já tiver dados, apaguei e substitua-os pelo meu vídeo
● Verificar dados após a queima
● Ejetar disco ao gravar terminado
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Referências de tela - Opções ~ Disco
Aqui você pode selecionar a pasta de destino para cache e arquivos de vídeo convertidos e 
definir a quantidade de cache mantido. 
Cache 
● Pasta de cache - Especifique uma pasta onde deseja armazenar dados armazenados em 

cache. Certifique-se de ter espaço livre suficiente disponível na pasta.
● Mantenha arquivos de cache usados recentemente quando Express Animate saídas (MB) 

- Mantém a quantidade especificada de arquivos armazenados recentemente em cache 
em disco, para acelerar o carregamento de mídia na próxima vez que você usar Express 
Animate.

Salvar arquivos de vídeo convertidos para  Alguns dos arquivos de vídeo devem ser 
convertidos para usá-los em Express Animate. Isso é feito automaticamente, e aqui você pode 
selecionar uma pasta para salvar arquivos de vídeo convertidos. 
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