Tutorial de Utilização do Audacity
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Podcast
O Podcast é o processo de produção e publicação online de registos áudio. Para
ver alguns exemplos consulte: http://nonio.eses.pt/contos/andersen.htm
A publicação dos conteúdos áudio pode ser feita no âmbito da Web 2.0, através de
servidores de PodCast, como o Podomatic, SoundCloud e outros.
Para se efectuarem gravações de Podcast existem algumas ferramentas de gravação
e edição áudio, como o Audacity, o Vocaroo e o SoundCloud.
1.Audacity
É um softwate livre (http://www.audacityteam.org/). O Audacity possui recursos
consideráveis como editor de áudio, tais como Copiar, Recortar, Colar, Misturar,
adicionar efeitos de amplificação, fade in e out, eco, e faz tratamento de som ao nível
de equalização.


Para instalar o Audacity deve seleccionar Download Audacity 2.3.1



De seguida deve seleccionar Audacity 2.3.1 Audacity for Windows se o sistema
operativo do seu computador que, no caso da biblioteca, é o Windows.
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Deve instalar também o Lame MP3 encoder para poder converter o que gravar no Audacity para
MP3. Para isso, seleccione e siga os passos indicados pelo programa para fazer a instalação.
Iniciar a gravação de um ficheiro - Gravação simples




No menu arquivo, cria-se um novo projecto, surgindo a janela para a gravação. Liga-se o
microfone na respectiva entrada ou utiliza-se o microfone incorporado.
Gravam-se os textos que pretendemos para o podcast, pressionando o botão vermelho redondo
gravar.



Para parar a gravação seleciona-se o botão quadrado castanho.



O botão verde



O botão



O botão




permite reproduzir o som que gravou.
permite ir para o início da gravação e o botão

para o final da gravação.

faz uma pausa temporária.

Gravação com fundo musical (duas pistas)
Podemos associar um fundo musical ao nosso podcast. Para isso, escolha Projecto > Importar
Áudio e selecione o ficheiro com a música pretendida. A música será inserida numa nova faixa.
É necessário nivelar o volume para que a música não se sobreponha à voz. Para o fazer deve
escolher Efeitos> Amplificar e introduzir valores negativos para os decibéis.
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Deve fazer os ajustes para que os dois ficheiros tenham a mesma duração através
das ferramentas Recortar, Apagar e Colar. Para fazer a mistura das duas faixas
deve Editar> Selecionar> Selecionar Tudo (Ctrl + A). Estando as duas faixas
selecionadas deve escolher a opção Projeto > Quick Mix.

Para finalizar o Podcast pode gravá-lo de duas formas:




Para gravar o ficheiro escolha Arquivo > Exportar> Exportar Ficheiro e selecione a
opção Guardar como o tipo MP3. Para conseguir gravar com este formato deve ter
instalado o Lame MP3 encoder, de acordo com o descrito.
Pode gravar o ficheiro escolhendo Arquivo > Exportar como WAV.
O Podcast está pronto a ser ouvido. Para publicá-lo na Internet é necessário
utilizar o serviço
Podomatic.
3. Usar o Podomatic ou Soundcloud para disponibilizar o podcast online
O Podomatic permite a gravação de voz e a disponibilização desses conteúdos
(podcast) na internet, de forma pública ou privada.
É um serviço que se insere no âmbito da Web 2.0, servindo para criar uma
página
on-line
disponibilização
de
conteúdos
áudio,
disponível
em
www.podomatic.com
O PodOMatic é uma espécie de Blogue ou Audioblogue, onde se pode alojar os
podcasts e associar-lhes imagem e texto.
No Soundcloud disponível em https://soundcloud.com/
também é possível alojar os podcasts e associar-lhes uma imagem a partir do upload
do
ficheiro
MP3
que
depois
ser
incorporado
numa
página
web
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