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Introdução

O gerenciamento de mídia está no centro dos fluxos de trabalho de pós-produção baseados 
em arquivos atualmente, e o Final Cut Pro X 10.1 inclui algumas alterações fundamentais que 
melhorarão e acelerarão todo o seu trabalho futuro. Este documento fornece uma descrição 
completa dos novos métodos de organização de mídia e projetos, incluindo as primeiras 
etapas cruciais de atualização das versões anteriores do Final Cut Pro X.

Antes de atualizar seus projetos e eventos existentes, consulte O que há de novo no 
Final Cut Pro X 10.1 para obter um resumo das principais alterações no Final Cut Pro X 10.1. 
O processo de atualização está descrito em detalhes em Atualizar projetos e eventos para o 
Final Cut Pro X 10.1. O restante do documento descreve as melhores práticas e as estratégias 
detalhadas importantes para o planejamento futuro de fluxos de trabalho de pós-produção.

Informações completas sobre os recursos do Final Cut Pro X podem ser encontradas  
no menu Help (Ajuda) do aplicativo ou on-line em http://help.apple.com/finalcutpro.

http://help.apple.com/finalcutpro
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O que há de novo 
no Cut Pro X 10.1

A principal alteração no Final Cut Pro X 10.1 é a mudança para um formato de biblioteca 
com foco na produção para a organização de mídia. Esse novo modelo de biblioteca 
permite que os editores simplesmente coletem todas as mídias para uma determinada 
produção em um único local e, em seguida, disponibilizem as produções on-line e off-line, 
conforme necessário.

É importante entender os diversos novos conceitos no modelo de biblioteca antes de 
atualizar para o Final Cut Pro X 10.1.

Bibliotecas
No Final Cut Pro X 10.1, as bibliotecas representam uma nova maneira de organizar seu 
trabalho. Uma biblioteca contém vários eventos e projetos no mesmo local. Na primeira 
vez que você abrir o Final Cut Pro X 10.1, ele cria um arquivo de biblioteca na pasta de 
Movies (Filmes). Quando você cria um novo projeto ou evento, ele é automaticamente 
incluído na biblioteca ativa. A biblioteca rastreia todos os arquivos de mídia, seus 
projetos editados e os metadados associados.

Você pode ter várias bibliotecas abertas ao mesmo tempo e pode facilmente copiar 
projetos e eventos entre as bibliotecas. Isso torna simples e rápida a movimentação  
de mídia, metadados e trabalho criativos para outro sistema, de maneira que você 
possa editar em um computador portátil, colaborar com outros editores ou arquivar 
seus projetos e mídia.

No Final Cut Pro X 10.1.2 ou posterior, você pode exibir e definir os locais de 
armazenamento para todas as suas bibliotecas usando o Library Properties inspector 
(Inspetor de Propriedades da Biblioteca). Você tem a opção de armazenar os arquivos 
dentro ou fora da biblioteca, no local que escolher. Você pode definir os locais de 
armazenamento para três categorias de arquivos:

• Mídia: arquivos importados, proxy e arquivos otimizados e arquivos consolidados

• Cache: arquivos renderizados, arquivos de análise, imagens em miniatura e arquivos  
de forma de onda de áudio

• Backups: backups do banco de dados da biblioteca
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Mídia Externa e Gerenciada
As mídias que você importar para uma biblioteca específica são armazenadas dentro 
da biblioteca e são conhecidas como mídia gerenciada. As mídias também podem ser 
importadas ou copiadas para qualquer local em um volume conectado e vinculado 
à biblioteca como mídia externa. Vários usuários podem acessar a mídia externa 
instantaneamente no armazenamento compartilhado, incluindo uma rede de área  
de armazenamento (SAN, storage area network), como Xsan, o sistema de arquivos  
de SAN da Apple.

Se você deseja compartilhar o acesso à mídia gerenciada, é possível convertê-la para 
mídia externa a qualquer momento usando o comando Consolidate (Consolidar). Você 
também pode usar o comando Consolidate (Consolidar) para coletar mídia externa 
como mídia gerenciada dentro da biblioteca para facilitar o transporte ou arquivamento.

Mídia Gerada
Arquivos renderizados, arquivos otimizados e arquivos de proxy são todos considerados 
mídia gerada, pois o sistema os cria em segundo plano após a importação da mídia 
original. No Final Cut Pro X 10.1.2 ou posterior, toda a mídia gerada pode ser gerenciada 
ou externa. Para economizar espaço de armazenamento, antes de mover ou arquivar 
uma biblioteca, você pode remover os arquivos processados, otimizados ou de proxy. 
Copiar um projeto entre bibliotecas não copia arquivos renderizados, pois eles podem 
ser recuperados rapidamente.
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Atualizar projetos e eventos 
para o Final Cut Pro X 10.1

Antes de atualizar
Para trabalhar com projetos e eventos criados em versões anteriores ao Final Cut Pro X, 
você deve atualizá-los para a versão 10.1. Você pode atualizar projetos e eventos existentes 
quando abrir o Final Cut Pro X 10.1 pela primeira vez ou então atualizá-los posteriormente.

Importante: é recomendável fazer uma cópia de backup dos arquivos antes de atualizá-
los permanentemente para o novo formato. O processo de atualização também oferece 
a opção de salvar os arquivos do seu projeto e evento antigos em uma pasta separada. 
Depois que seus projetos e eventos são atualizados para o Final Cut Pro X 10.1, não 
poderão ser usados com as versões anteriores do Final Cut Pro. Fazer backup da cópia 
atual do aplicativo Final Cut Pro permitirá que você mova seus arquivos para outro Mac 
e continue trabalhando nesses projetos conforme necessário usando a versão 10.0.9 do 
Final Cut Pro. Para obter mais informações sobre como fazer backup de seus arquivos  
e do aplicativo Final Cut Pro, acesse Final Cut Pro X 10.1: como fazer backup de arquivos 
importantes antes de atualizar e a página da Web de Suporte ao Final Cut Pro.

Quando seus projetos e eventos são atualizados, acontece o seguinte:

• Para cada volume conectado que contém pastas denominadas Final Cut Projects ou 
Final Cut Events, o Final Cut Pro cria uma nova biblioteca com o nome do volume. 
Projetos e eventos existentes serão movidos para a nova biblioteca.

• Todos os projetos em cada volume conectado são coletados em um novo evento 
chamado Updated Projects (Projetos Atualizados), e esse evento é colocado na 
biblioteca criada recentemente para aquele volume.

• Se você tinha pastas de projeto na Project Library (Biblioteca do Projeto) antes da 
atualização, os nomes das pastas do projeto serão atribuídas como palavras-chave 
para os projetos que estavam nessas pastas.

• Para tornar a nova biblioteca autônoma, o Final Cut Pro copia todos os clipes compostos 
existentes ou clipes multicam em outros volumes para a nova biblioteca.

• Se você tiver projetos e eventos que estejam vinculados à mídia do evento em outro 
volume, o Final Cut Pro cria uma pasta Final Cut External Media para essa mídia. Depois 
da atualização, você poderá utilizar o comando Consolidate (Consolidar) para copiar  
a mídia vinculada ao mesmo volume do evento vinculado.

• Depois que a atualização for concluída, será exibida uma mensagem perguntando se 
deseja mover os arquivos do projeto e evento antigos para o Lixo. Se você optar por 
mover os arquivos para o Lixo e precisar utilizá-los novamente por qualquer motivo, será 
possível restaurá-los em seu local original usando o comando File > Put Back (Arquivo > 
Restaurar) no Finder. No entanto, depois que o Lixo for esvaziado, os projetos e eventos 
excluídos não poderão ser recuperados.

Nota:  arquivos de mídia nunca são movidos para o Lixo ou excluídos durante o 
processo de atualização.

http://support.apple.com/kb/HT5550
http://support.apple.com/kb/HT5550
http://www.apple.com/support/finalcutpro/
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Selecionar opções para a atualização de projetos e eventos
Se você tiver projetos e eventos existentes no Final Cut Pro, você verá opções para 
atualizar os arquivos quando abrir o Final Cut Pro X 10.1 pela primeira vez.

Para atualizar projetos e eventos na primeira vez que você abrir o Final Cut Pro X 10.1

Na janela exibida, escolha uma das seguintes opções:

• Update All (Atualizar Tudo): clique em Update All (Atualizar Tudo) para permitir que o 
Final Cut Pro organize seus projetos e eventos existentes em bibliotecas. Essa é a opção 
mais simples. Os projetos e eventos em cada volume são combinados em uma única 
biblioteca para esse volume. Após a atualização, você pode organizar as bibliotecas e 
eventos para que se adaptem ao seu fluxo de trabalho específico.

• Update Later (Atualiza Mais Tarde): se você não tiver certeza sobre o que fazer, poderá 
adiar a atualização. Ao escolher essa opção, a nova biblioteca será criada. Você pode 
começar imediatamente usando o Final Cut Pro X 10.1 para criar novos eventos e 
projetos. Você sempre poderá atualizar seus projetos e eventos existentes mais tarde, 
selecionando File > Update Projects and Events (Arquivo >Atualizar Projetos e Eventos).

• Locate (Localizar): se você já estiver usando locais SAN em um volume Xsan, poderá 
clicar em Locate (Localizar) para navegar e, em seguida, atualizar as pastas do local 
da SAN. Você pode selecionar um volume, o local de uma SAN ou qualquer pasta que 
contenha uma pasta Final Cut Projects ou Final Cut Events e atualizá-lo. Isso cria uma 
nova biblioteca ao lado da pasta onde os projetos e eventos originais estavam. Essa 
atualização manual pode ser feita a qualquer momento; por exemplo, o local de uma 
SAN pode não estar conectado na primeira vez que você abrir o Final Cut Pro X 10.1.

Nota: todos os projetos ou eventos dentro de qualquer pasta Final Cut Projects ou 
Final Cut Events devem ser atualizados ao mesmo tempo para que as referências para  
os ativos, clipes compostos e clipes multicam possam ser resolvidos corretamente. Não  
é possível atualizar um único projeto ou evento.

Durante o processo de atualização, o Final Cut Pro pergunta se você deseja mover as 
versões antigas dos seus projetos e eventos atualizados para o Lixo. Se você fizer isso  
e mais tarde precisar dos projetos antigos por algum motivo (por exemplo, se você 
tiver vários usuários no sistema que não fizeram a atualização), poderá restaurar os 
arquivos para seus locais originais, abrindo o Lixo, selecionando os arquivos e depois 
File > Put Back (Arquivo > Restaurar). No entanto, depois que o Lixo for esvaziado, os 
projetos e eventos excluídos não poderão ser recuperados.

Nota: o comando Put Back (Restaurar) não pode ser usado para locais de SAN.

Importante: durante o processo de atualização, o Final Cut Pro não copia automaticamente 
sua mídia entre os volumes (para evitar cópias desnecessárias). Portanto, a consolidação 
dos arquivos de mídia de origem para cada biblioteca em um local lógico na rede ou em 
seus dispositivos de armazenamento é um ótimo ponto de partida após a atualização. Para 
obter mais informações, consulte Consolidar.
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Atualizar projetos e eventos manualmente
Em algumas situações, você precisará atualizar projetos e eventos após a atualização 
inicial, incluindo:

• Eventos e projetos em volumes que não foram conectados durante a atualização 
inicial ou eventos e projetos em locais de SAN

• Eventos e projetos que não foram armazenados no nível raiz dos volumes conectados 
ou que foram armazenados em pastas renomeadas

• Projetos, eventos ou conjuntos de eventos que estavam off-line ao usar o aplicativo 
Intelligent Assistance’s Event Manager X

• Todos os projetos e eventos, se você tiver clicado em Update Later (Atualizar Mais 
Tarde) quando as opções de atualização foram apresentadas pela primeira vez

Para atualizar manualmente projetos e eventos

1. Se necessário, conecte os volumes que contêm os projetos e eventos que deseja 
atualizar e, em seguida, abra o Final Cut Pro.

2. Selecione File > Update Projects and Events (Arquivo > Atualizar Projetos e Eventos).

3. Quando a janela de atualização for exibida, clique em uma das opções de atualização 
descritas em Select Options for Updating Projects and Events (Selecionar Opções para 
Atualizar Projetos e Eventos), acima.
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Sobre as bibliotecas  
do Final Cut Pro

No Final Cut Pro X 10.1, seus eventos são organizados em bibliotecas. Os eventos 
contêm projetos e clipes.

Bibliotecas
O Final Cut Pro X 10.1 desenvolve o conceito de biblioteca usado em aplicativos, como 
Aperture, e o adapta para fluxos de trabalho de pós-produção de vídeo profissionais. 
Você pode imaginar uma biblioteca como uma unidade autônoma de trabalho, como 
uma produção ou um trabalho.

Biblioteca
Biblioteca

Biblioteca Biblioteca

Clipe Clipe Clipe

Evento Evento

Clipe Clipe Projeto Projeto Projeto Projeto

Evento
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Veja a seguir importantes aspectos do novo modelo de biblioteca:

• Autônoma: as bibliotecas devem ser independentes e não dependem do conteúdo 
de outras bibliotecas. Elas podem fazer referência à mídia fora da biblioteca, mas não 
se referem a clipes em outras bibliotecas. Isso simplifica o processo de arquivamento 
do trabalho concluído. Para obter mais informações, consulte Archive Productions 
(Arquivar Produções).

• Arquivo de biblioteca único: o arquivo de biblioteca é um único pacote no sistema de 
arquivos que contém todos os bancos de dados da biblioteca e outros arquivos de 
suporte. Isso pode incluir mídia gerada, como arquivos de análise, arquivos renderizados, 
mídia otimizada, mídia de proxy, miniaturas, formas de onda de áudio e assim por diante. 
Você pode copiar e mover o único arquivo de biblioteca para facilmente transferir  
o trabalho de uma determinada tarefa ou produção.

• Mídia gerenciada ou externa: qualquer mídia de origem (arquivos de câmera, arquivos de 
áudio, fotogramas ou outros filmes) pode residir dentro do arquivo de biblioteca (como 
mídia gerenciada) ou fora do arquivo de biblioteca em uma pasta localizada em qualquer 
lugar em uma rede ou em um dispositivo de armazenamento. Você também pode optar 
por manter seus arquivos renderizados, otimizados ou de proxy dentro da biblioteca 
(como arquivos gerenciados) ou em uma pasta externa. Uma biblioteca gerenciada 
oferece uma maneira conveniente de copiar ou mover todos os arquivos de mídia 
associados a uma única produção.* Entretanto, a mídia externa facilita o compartilhamento 
de mídia com vários usuários. Por exemplo, você pode armazenar a mídia externa no 
armazenamento compartilhado, como uma rede de área de armazenamento (SAN).

• Suporte para várias bibliotecas: no Final Cut Pro X 10.1, você pode abrir várias bibliotecas 
no aplicativo ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode ter bibliotecas para estocar 
filmagens ou para extrair capturas de produções anteriores ao editar sua produção 
atual. Para obter mais detalhes sobre a movimentação ou a cópia de produção entre 
bibliotecas, consulte Gerenciar mídia e bibliotecas.

A maneira como você usa uma determinada biblioteca depende da natureza da sua 
produção e fluxo de trabalho; no entanto, o conceito geral é que todos os arquivos 
de mídia necessários para um determinado trabalho estejam em uma biblioteca. Veja 
alguns exemplos de possíveis fluxos de trabalho de biblioteca:

• Longa-metragem: um filme pode conter vários dias ou semanas de copiões organizadas 
em eventos, bem como diversas versões iniciais do filme final. Vários editores podem 
facilmente trocar eventos entre suas próprias cópias da biblioteca.

• Episódio de uma série dramática: a biblioteca pode conter todas as filmagens para 
produzir um único episódio. Se você usar o conteúdo de um episódio anterior, poderá 
abrir a biblioteca e copiar a mídia ou eventos para a biblioteca atual.

• Temporada de um reality show:  reality shows são filmados por um período mais longo 
e as histórias são construídas com base no conteúdo capturado. A mídia é usada com 
frequência em vários episódios e, menos frequentemente, em várias temporadas, já 
que os personagens e as histórias poderão mudar drasticamente.

• Uma campanha publicitária: quando você estiver trabalhando em uma série de anúncios 
para uma determinada campanha, poderá compartilhar mídia e ativos (fotogramas de 
produtos, storyboards, etc.) em vários lugares.

• Casamentos ou outras ocasiões:  o conteúdo de um casamento inteiro pode ser utilizado 
para diferentes tipos de produtos (sites, DVDs e assim por diante), mas o conteúdo de 
um casamento raramente é usado em um projeto para outro casamento. Como várias 
bibliotecas podem ser abertas ao mesmo tempo, o conteúdo padronizado ou reutilizável 
pode ser originado de uma ”biblioteca para estocar conteúdo” criada pelo usuário.

*Projetos de Motion (Movimento), tais como efeitos, transições e geradores, e efeitos de terceiros não são gerenciados 
dentro da biblioteca e devem ser rastreados e arquivados separadamente. Consulte Archive Productions  
(Arquivar Produções).
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Eventos
Um evento é semelhante a uma pasta que pode conter clipes e projetos. Você pode 
facilmente copiar ou mover os clipes e projetos entre eventos para organizá-los. Um 
evento pode representar um dia de filmagem, um episódio de uma série de drama, 
um local em um reality show, uma parte de um casamento, como a recepção ou a 
cerimônia, ou uma série de projetos editados.

Usar um conjunto de eventos como uma “coleção” que pode ser entregue para outro 
editor ou um assistente da equipe é um uso recomendado para o modelo de biblioteca. 
Por exemplo, um editor assistente pode criar um evento para o copião de um dia e 
entregá-lo para o editor principal, e o editor pode criar um evento contendo seus cortes 
para uma cena ou rolo de um filme para entregá-lo de volta ao o assistente.

Projetos
Um projeto corresponde a uma sequência editada em uma Timeline (Linha do Tempo). 
O projeto pode ser um filme completo ou um episódio ou pode ser uma subseção 
que precisa ser entregue.

Com o Final Cut Pro X 10.1, os projetos agora ficam dentro dos eventos. Colocar projetos 
em um único “evento de transferência” (em uma biblioteca) possibilita maior organização 
e o intercâmbio com outras pessoas que estejam trabalhando na mesma produção.

Clipes
Um clipe é o elemento mais básico de um projeto editado. Há dois tipos de clipes.

Clipes padrão

Os clipes comuns consistem em links para os arquivos de mídia de origem no seu 
disco rígido. Eles também contêm metadados como código de tempo, palavras-chave, 
marcadores e assim por diante. Os clipes padrão podem ser sincronizados com o sistema 
de som duplo, título ou geradores. Sempre que você adicionar um clipe padrão de um 
evento à Timeline (Linha do Tempo), o novo clipe da Timeline (Linha do Tempo) será 
uma cópia do clipe do evento original.

Clipes de referência

Os clipes de referência são compostos por um clipe “pai” no Browser (Navegador) e clipes 
“filhos” na Timeline (Linha do Tempo) que se referem ao clipe pai. Clipes filhos têm a 
vantagem de serem leves, embora ainda se refiram à complexidade do clipe pai. Ao editar 
o conteúdo de qualquer clipe de referência, você está, na verdade, editando o clipe pai do 
Browser (Navegador). Todas as alterações que você fizer no clipe serão herdadas por todos 
os seus clipes filhos. Os clipes de referência incluem clipes compostos e clipes multicam.

• Clipes compostos: você pode usar clipes compostos para agrupar qualquer combinação de 
clipes na Timeline (Linha do Tempo) ou no Browser (Navegador) e aninhar clipes em outros 
clipes. Na Timeline (Linha do Tempo), os clipes compostos funcionam como outros clipes.

• Clipes multicam: um clipe multicam é um conjunto de clipes agrupados e sincronizados 
por um ponto de sincronização comum. Você pode usar clipes multicam para editar a 
sequência de filmagens multicâmera ou outras filmagens sincronizadas em tempo real. 
Visualize todos os ângulos exibindo simultaneamente no Angle Viewer (Visualizador de 
Ângulos) e corte e alterne entre eles com facilidade.
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Gerenciar mídia, bibliotecas 
e arquivos

Para obter o máximo de eficiência e criatividade, você pode organizar as bibliotecas  
e mídia para que se adaptem ao seu fluxo de trabalho específico. Você pode renomear 
bibliotecas e arrastar eventos entre as bibliotecas. Você também pode criar novas 
bibliotecas a partir de uma coleção de eventos, projetos ou clipes.

No Final Cut Pro X 10.1.2 ou posterior, você tem total controle sobre os locais de 
armazenamento para arquivos importados e mídia gerada (inclusive arquivos de proxy, 
otimizados, renderizados e armazenados em cache). Além disso, você pode facilmente 
excluir arquivos otimizados, de proxy e renderizados no Final Cut Pro.

Para obter mais informações, consulte a seção Help (Ajuda) do Final Cut Pro em  
http://help.apple.com/finalcutpro.

Exibir e definir locais de armazenamento
No Final Cut Pro X 10.1.2 ou posterior, você pode exibir e definir os locais de armazenamento 
para arquivos de mídia, arquivos armazenados em cache e arquivos de backup de bibliotecas 
usando o Library Properties Inspector (Inspetor de Propriedades da Biblioteca). Você poderá 
armazenar esses arquivos na biblioteca ou em pastas externas de sua escolha. Você também 
pode coletar (“consolidar”) todos os arquivos como mídia gerenciada dentro da biblioteca 
para facilitar o transporte ou arquivamento.

Para exibir e definir os locais de armazenamento de biblioteca
1. Selecione uma biblioteca na lista Libraries (Bibliotecas).

2. Para abrir o Library Properties Inspector (Inspetor de Propriedades da Biblioteca), siga 
um destes procedimentos:
• Selecione File > Library Properties (Arquivo > Propriedades da Biblioteca) ou pressione 

Control-Command-J.
• Clique no botão Inspector (Inspetor) na barra de ferramentas.

O inspetor exibe os ajustes do local de armazenamento para a biblioteca selecionada. 
A seção Media Locations (Locais de Mídia) lista os locais de mídia existentes, incluindo 
a quantidade total de mídia original, otimizada e de proxy armazenada em cada 
dispositivo de armazenamento. Estas são as mídias que foram importadas ou geradas 
anteriormente para a biblioteca selecionada.

3. Para alterar os ajustes de local de armazenamento, clique em Modify Settings 
(Modificar Ajustes).

É exibida uma janela com três menus pop-up que você pode usar para configurar 
locais de armazenamento. Por padrão, a mídia e os arquivos armazenados em cache 
são armazenados na biblioteca, e os backups do banco de dados da biblioteca são 
armazenadas na sua pasta Movies (Filmes).

http://help.apple.com/finalcutpro
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4. Para alterar um local de armazenamento, selecione “Choose” (Escolher) em qualquer 
um dos seguintes menus pop-up:

• Media (Mídia): definir o local dos arquivos importados, arquivos de proxy, arquivos 
otimizados e arquivos consolidados.

• Cache: definir o local os arquivos renderizados, arquivos de análise, imagens em 
miniatura e arquivos de forma de onda de áudio.

• Backups: definir o local para os backups do banco de dados da biblioteca.

Se você não quiser que o Final Cut Pro faça backup de sua biblioteca, selecione a opção 
Do Not Save (Não Salvar) no menu pop-up Backups.

5. Navegue até uma pasta para o novo local e, em seguida, clique em Choose (Escolher).

6. Quando concluir a definição dos locais de armazenamento, clique em OK.

O Final Cut Pro usa seus novos locais de armazenamento para futuras importações  
de arquivos de mídia de origem, arquivos armazenados em cache e backups.

Importante: a mídia de origem e os arquivos de backup existentes permanecem em 
seus locais originais. Para alterar o local da mídia de origem e dos arquivos de backup 
existentes, consulte “Para consolidar arquivos de mídia para uma biblioteca” abaixo.  
Se você tiver alterado o local de armazenamento em cache, o Final Cut Pro oferece  
a movimentação de seus arquivos renderizados ativos existentes para o novo local.

Para consolidar arquivos de mídia para uma biblioteca

1. No Library Properties Inspector (Inspetor de Propriedades da Biblioteca), clique em 
Consolidate (Consolidar).

2. Se você quiser incluir mídia otimizada e mídia de proxy, marque as caixas de seleção 
na janela exibida e clique em OK.

O Final Cut Pro copia a mídia no arquivo de biblioteca selecionado ou no local de  
armazenamento externo.

Para obter mais informações sobre como consolidar eventos, bibliotecas e projetos, 
consulte a seção Consolidate (Consolidar) a seguir.

Trabalhar com mídia externa e gerenciada
Os originais de câmera são os ativos criados por câmeras e outros dispositivos de gravação 
durante o processo de produção. Esses ativos são os componentes mais valiosos da 
produção, uma vez que eles não poderão ser recriados após o fato. Por esse motivo, é 
muito importante que os ativos originais sejam cuidadosamente organizados e tenham 
o uso controlado por todas as produções que precisam deles. O Final Cut Pro X oferece 
duas maneiras de rastrear mídias originais da câmera.

Mídia gerenciada

Todos os ativos originais ficam no arquivo de biblioteca e se movimentam junto com 
ele onde quer que ele vá. Esse recurso tem diversas vantagens, incluindo a facilidade 
de arquivamento, distribuição e organização. No entanto, o armazenamento de ativos 
dentro do arquivo da biblioteca o torna menos eficiente ao compartilhá-los com 
outros editores e com aplicativos, como o Motion e o Adobe Photoshop.

A mídia gerenciada funciona melhor para os seguintes tipos de projetos:

• Usuário único

• Projetos pequenos

• Compartilhamento mínimo de arquivos de mídia individuais
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Mídia externa
Você também pode optar por armazenar a mídia original fora do arquivo de biblioteca 
de mídias externas. Você pode armazenar a mídia no computador, nos dispositivos 
de armazenamento conectados e nos volumes de rede, incluindo o armazenamento 
compartilhado e as redes de área de armazenamento, como a Xsan. A mídia externa é 
visível para todos os aplicativos ou bibliotecas que precisam trabalhar com ela. No entanto, 
juntamente com essa vantagem, vem a responsabilidade de mover todas as mídias 
necessárias para uma biblioteca ao movê-la e excluir os arquivos de mídia de origem se 
eles não forem mais usados. O Final Cut Pro X nunca exclui a mídia armazenada fora de 
um arquivo de biblioteca, pois outras bibliotecas ou aplicativos podem se referir a ela.

As bibliotecas com mídia externa funcionam melhor com estes tipos de produção:

• Vários usuários

• Projetos médios a grandes

• Intercâmbio com outros aplicativos

O Final Cut Pro X 10.1.2 ou posterior adiciona a capacidade de controlar o armazenamento 
de mídia usando o Library Properties Inspector (Inspetor de Propriedades da Biblioteca). 
Você pode definir os locais de armazenamento de biblioteca, e qualquer mídia importada 
ou gerada recentemente será armazenada nesses locais. Isso significa que um assistente 
ou a primeira pessoa a importar arquivos originais de câmera pode colocá-los em 
qualquer lugar no armazenamento compartilhado. Não importa onde a mídia original  
está localizada, você pode consolidá-la no arquivo de biblioteca (como mídia gerenciada) 
ou movê-la para outro local externo a qualquer momento.

Trabalhar com mídia gerada
Vários tipos de arquivos de mídia são gerados no Final Cut Pro. A maioria desses arquivos é 
armazenada no arquivo de biblioteca e pode ser gerada novamente conforme necessário.

Arquivos renderizados
Os arquivos renderizados são compartilhados entre vários projetos e eventos em uma 
biblioteca. De maneira conveniente, os projetos duplicados compartilham os mesmos 
arquivos renderizados. Você pode excluir os arquivos renderizados de projetos, eventos 
ou de uma biblioteca inteira para liberar nos dispositivos de armazenamento de mídia. Ao 
excluir arquivos gerados a partir de uma biblioteca ou de um evento, você terá a opção de 
excluir todos os arquivos renderizados ou apenas os arquivos renderizados não utilizados.

Dica: para facilitar a transferência de uma grande biblioteca para outro sistema, exclua seus 
arquivos renderizados primeiro. Você pode gerar novamente os arquivos renderizados após 
a transferência.

Mídia otimizada, mídia de proxy e miniaturas
Se você trabalhar com formatos long-GOP (grupo de imagens longo) como H.264, que 
não podem ser facilmente editados com um bom desempenho, poderá criar versões 
otimizadas ou de proxy de sua mídia. Com o Final Cut Pro X 10.1.2 ou posterior, você 
pode armazenar seus arquivos otimizados, de proxy e renderizados em pastas externas 
fora da biblioteca. Você pode usar um único comando para excluir esses arquivos 
gerados antes de mover ou arquivar uma biblioteca.

A mídia otimizada utiliza o formato Apple ProRes 422 codec, o que fornece melhor 
desempenho durante a edição, tempos de renderização mais curtos e melhor qualidade 
da cores para a composição.

A mídia de proxy é uma versão do Apple ProRes com tamanho reduzido de quadros 
da mídia original. Você pode criar arquivos de proxy para melhorar drasticamente o 
desempenho de edição em tempo real em computadores mais lentos. A mídia de 
proxy também ocupa muito menos espaço nos dispositivos de armazenamento de 
mídia. Depois que toda a mídia de proxy for gerada, você poderá alternar entre a mídia 
de proxy de reprodução e a mídia de alta qualidade usando o menu pop-up Viewer 
Options (Opções do Visualizador) no canto superior direito de do Viewer (Visualizador).
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Por fim, há os arquivos de aplicativos, que incluem arquivos de miniatura de quadros de 
vídeo e arquivos de miniatura de forma de onda de áudio. Essas miniaturas oferecem 
uma representação visual do conteúdo de mídia.

Os comandos de gerenciamento de mídia no Final Cut Pro X permitem copiar e mover 
a mídia otimizada e de proxy. Os arquivos renderizados e as miniaturas não são 
copiados durante essas operações e são gerados novamente conforme necessário.

Arquivos de análise
O Final Cut Pro X analisa a mídia em segundo plano e cria arquivos que permitem  
a reprogramação do fluxo óptico e ajustes no balanceamento automático de cores, 
bem como outras operações, como a detecção de pessoas.

Todos os arquivos de análise são gerados novamente por demanda e movidos junto 
com os ativos de origem durante as operações de gerenciamento de mídia.

Gerenciar mídia e bibliotecas
Alguns fluxos de trabalho padrão que envolvem gerenciamento de mídia são críticos 
para a pós-produção profissional. Algumas das mais importantes operações e comandos 
de gerenciamento de mídia estão listados abaixo.

Copy (Copiar) e Move (Mover)
Os comandos Copy (Copiar) e Move (Mover) transferem a mídia para um local diferente. 
Isso quer dizer ter os dados apenas no destino final (Move, Mover) ou em ambos os locais 
(Copy, Copiar). Além de usar os comandos Copy (Copiar) e Move (Mover), você pode copiar 
e mover os clipes e projetos arrastando-os.

Os comandos Copy (Copiar) e Move (Mover) funcionam da mesma maneira que  
a movimentação de arquivos dentro e entre volumes no OS X Finder. Arrastar itens 
dentro de uma biblioteca move os itens e arrastar itens para outra biblioteca os copia. 
Se você mantiver pressionada a tecla Option (Opção) enquanto estiver arrastando um 
item para dentro de uma biblioteca, o item será copiado.

Para mover os clipes ou projetos dentro de uma biblioteca
• Arraste os itens para o novo local.

Os arquivos de mídia gerenciada e externa não são movidos. Somente o clipe ou 
projeto é movido.

Para copiar clipes ou projetos dentro de uma biblioteca
• Use a opção de arrastar os itens para o novo local.

Os arquivos de mídia gerenciada e externa não são copiados. Somente o clipe ou 
projeto é copiado.

Para copiar clipes ou projetos para outra biblioteca

• Arraste os itens para um evento na outra biblioteca.

Arquivos de mídia gerenciada são copiadas para a nova biblioteca. Os arquivos de 
mídia externa são mantidos no local.

Nota: você também pode mover itens para outra biblioteca arrastando-os usando  
a tecla Command.

Para adicionar clipes a projetos em outra biblioteca
• Arraste clipes do Browser (Navegador) para a Timeline (Linha do Tempo) na outra biblioteca.

Arquivos de mídia gerenciada são copiadas para a nova biblioteca. Os arquivos de mídia 
externa não são copiados.
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Consolidar

O comando Consolidate (Consolidar) coleta todas as mídias associadas a uma biblioteca, 
evento ou projeto específico em um único local de armazenamento, que é definido 
usando o Library Properties Inspector (Inspetor de Propriedades da Biblioteca). Esse local 
pode ser interno (gerenciado) ou externo para o arquivo de biblioteca. A consolidação  
é uma maneira fácil de coletar todas as mídias para manutenção ou arquivamento.

• A consolidação em uma biblioteca gerenciada fornece um pacote conveniente para 
arquivamento ou transferência.

• A consolidação em uma biblioteca gerenciada copia a mídia para o arquivo de biblioteca, 
mantendo a mídia original intacta (caso outras bibliotecas ou aplicativos refiram-se a ela). 
Depois da consolidação, a biblioteca é vinculada à mídia gerenciada.

• Consolidar uma biblioteca em um local externo move ou copia todas as mídias referenciadas 
pela biblioteca para um único local. A mídia no arquivo de biblioteca é movida para o 
local externo, resultando em um arquivo de biblioteca menor. Todas as mídias que já 
eram externas ao arquivo de biblioteca são copiadas para o novo local externo.

• O comando Consolidate (Consolidar) também pode ser usado para copiar a mídia de um 
local externo para outro. Use o Library Properties Inspector (Inspetor de Propriedades da 
Biblioteca) para definir o local de armazenamento para o novo local externo e, em seguida, 
clique no Library Properties Inspector (Inspetor de Propriedades da Biblioteca) ou selecione 
File > Consolidate (Arquivo > Consolidar) [item].

O botão Consolidate (Consolidar) no Library Properties Inspector (Inspetor de Propriedades 
da Biblioteca) atua somente na biblioteca atual, mas o comando File > Consolide (Arquivo > 
Consolidar) [item] pode ser usado em uma biblioteca ou em um ou mais eventos e projetos. 
Para obter mais informações, consulte a seção Help (Ajuda) do Final Cut Pro em http://
help.apple.com/finalcutpro.

Excluir arquivos gerados

Você pode excluir os arquivos gerados (arquivos renderizados, otimizados e de proxy) 
a partir de uma biblioteca ou de um ou mais eventos ou projetos. Ao excluir arquivos 
gerados a partir de uma biblioteca ou de um evento, você terá a opção de excluir todos 
os arquivos renderizados ou apenas os arquivos renderizados não utilizados.

Merge Events (Mesclar Eventos)

O comando Merge Events (Mesclar Eventos) combina vários eventos em um único evento. 
Se dois clipes forem realmente duplicados, o evento resultante conterá apenas uma versão 
do clipe. Se os clipes forem diferentes em algum aspecto, ambos serão mantidos para que 
você possa resolver as diferenças.

Fazer backup de bibliotecas e projetos
Além de usar as funções de backup em todo o sistema, como Time Machine, você 
pode usar as ferramentas no Final Cut Pro X para fazer backup automaticamente de 
todo o seu trabalho criativo.

Duplicate Projects as Snapshots (Duplicar Projetos como Instantâneos)

Além de duplicar projetos usando o comando Duplicate (Duplicar), você pode usar 
o comando Duplicate Projects as Snapshots (Duplicar Projetos como Instantâneos) 
no Final Cut Pro X 10.1 para criar rapidamente uma versão autônoma de um projeto 
que pode ser usado mais tarde. A importante diferença entre esse instantâneo e uma 
duplicação comum de um projeto é que todos os clipes e compostos e multicam são 
independentes e, portanto, são protegidos contra alterações acidentais conforme você 
continua editando o projeto original.

http://help.apple.com/finalcutpro
http://help.apple.com/finalcutpro
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Back Up or Restore the Library (Fazer Backup ou Restaurar a Biblioteca)

O Final Cut Pro X 10.1 adiciona nova funcionalidade para fazer backup periodicamente 
de todos os bancos de dados da biblioteca de forma que eles possam ser restaurados 
caso haja algum problema.

A qualquer momento, você pode abrir uma cópia “em bom estado” da sua biblioteca na 
pasta de Backups do Final Cut Pro. Essa pasta pode estar localizada em outro dispositivo de 
armazenamento ou em um local específico em uma rede, de forma que, se o dispositivo de 
armazenamento principal falhar, ainda haverá uma cópia que pode ser usada para restauração. 
Esses backups incluem todas as bibliotecas, eventos e bancos de dados de projetos, mas 
não a sua mídia. Como novos backups da biblioteca são gerados, o Final Cut Pro exclui 
automaticamente os backups que tiverem mais do que alguns dias de existência.

Quando a biblioteca de backup for restaurada, uma nova biblioteca é criada para que 
você possa mover qualquer alteração da biblioteca de trabalho para a nova biblioteca, 
se necessário.

Nota: arquivos de backup não são copiados durante as operações de gerenciamento 
de mídia.

Archive Productions (Arquivar Produções)
Projetos importantes precisam ser arquivados. Você pode arquivar um projeto como 
uma solução de curto prazo para liberar espaço de armazenamento; além disso, você 
também pode arquivar de um projeto de armazenamento a longo prazo e recuperá-lo 
quando for necessário atualizar ou replanejar.

Para arquivar uma produção
1. Selecione os itens na biblioteca que deseja arquivar, por exemplo, um ou mais eventos 

ou um projeto final.
A mídia incluída no arquivamento depende da sua seleção:
• Selecione um evento para arquivar todas as mídias no evento, seja ele utilizado em 

um projeto ou não.
• Selecione um projeto para arquivar tanto o projeto quanto a mídia necessária para 

o mesmo. Isso resulta em um arquivo menor.

2. Selecione File > Copy [item] to Library > New Library (Arquivo > Copiar [item] para a 
Biblioteca > Nova Biblioteca), digite um nome para a nova biblioteca, navegue até o 
novo local destinado a ela e clique em Save (Salvar).

3. Na janela exibida, proceda de uma das seguintes maneiras:
• Se você quiser o menor arquivo possível: certifique-se de que as caixas de seleção Optimized 

Media (Mídia Otimizada) e Proxy Media (Mídia de Proxy) não estejam marcadas.
• Se você quiser incluir mídia otimizada ou de proxy (e o tempo de cópia o espaço de 

armazenamento não forem um problema): marque a caixa de seleção Optimized 
Media (Mídia Otimizada), Proxy Media (Mídia de Proxy) ou ambas.

4. Clique em OK.
A nova biblioteca (com ajustes de armazenamento herdados da biblioteca original) 
aparece na lista Libraries (Bibliotecas).

5. Se você deseja ajustar os locais de armazenamento para a nova biblioteca arquivada, 
selecione-a, depois, selecione File > Library Properties (Arquivo > Propriedades) ou 
pressione Control-Command-J para abrir o Library Properties Inspector (Inspetor de 
Propriedades da Biblioteca) e faça as alterações.

6. Clique em Consolidate (Consolidar) ou selecione File > Consolidate Library Files 
(Arquivo > Consolidar Arquivos da Biblioteca) e, em seguida, clique em OK.
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• Consolidar mídia gerenciada dentro da biblioteca oferece a você um arquivo de 
biblioteca que tem tudo o que você vai precisar mais tarde.

• A consolidação para um local externo resulta em dois itens a serem movidos: a biblioteca 
e a pasta de mídia. No entanto, é mais fácil compartilhar essa mídia posteriormente com 
vários editores (em uma rede de área de armazenamento, por exemplo).

Nota: os arquivos renderizados não são copiados entre as bibliotecas. Você pode gerá-los 
novamente quando reabrir sua biblioteca.

Também convém arquivar uma arquivo de mídia renderizado do projeto final juntamente 
com uma exportação XML do Final Cut Pro X do projeto final. Esse arquivo XML é uma 
representação de texto legível que descreve a sequência editada na Timeline (Linha do 
Tempo) com todas as sincronias de edição, referências de ativos, efeitos, metadados e 
outras informações disponíveis. Esta é uma opção de arquivamento muito mais rica do  
que um EDL e torna a recriação do projeto mais completa e precisa posteriormente.  
Para obter mais informações sobre a exportação de arquivos XML, consulte a seção  
Help (Ajuda) do Final Cut Pro X http://help.apple.com/finalcutpro.

Há alguns outros itens que você deve arquivar além da biblioteca. Estes são os elementos 
necessários do seu projeto, caso você tenha definido um novo sistema para editar uma 
biblioteca arquivada.

• Modelos de movimento: quaisquer modelos de movimento criados em ~/Movies/Motion 
Templates/ (~Filmes/Modelos de Movimento)

• Fontes: quaisquer fontes personalizadas que não sejam incluídas com o sistema

• Plug-ins: qualquer plug-in de terceiros utilizado no projeto, tais como efeitos do 
FxPlug, plug-ins do Audio Units ou plug-ins do fabricante da câmera que ativem a 
reprodução de formatos específicos da câmera, como RED, Sony XAVC ou Canon XF

Colaborar com outros editores
Você pode usar a potência e a flexibilidade incorporadas ao Final Cut Pro para trabalhar com 
facilidade e eficiência com todos os membros da sua equipe. O gerenciamento cuidadoso do 
processo de handoff ou “renovação” permite que várias pessoas trabalhem em conjunto.

Dica: para evitar confusões em relação às versões atuais de um projeto, mantenha mídias 
e projetos em eventos separados. Dessa forma, o editor principal pode controlar as versões 
das sequências editadas em um evento dedicado a essa finalidade. Enquanto isso, os 
assistentes podem transferir a mídia (bem como os copiões) usando eventos somente de 
mídia, separados dos projetos de trabalho do editor.

Ao entregar novos eventos a um editor que já tenha uma biblioteca de trabalho, você 
pode copiar os eventos diretamente para a biblioteca de trabalho ou criar uma biblioteca 
de transferência que contenha os eventos.

Para preparar copiões
Ao preparar mídia para que vários usuários compartilhem, você sempre deve armazenar 
a mídia em um local externo (um dispositivo de armazenamento de mídia ou uma rede 
compartilhada).

1. Dentro de uma nova biblioteca, crie um evento para os copiões de cada dia e importe  
a mídia de cada dia para o evento desse dia.

2. Use as palavras-chave para organizar a mídia baseada em critérios importantes, como 
cenas e takes.

Você também pode criar novos clipes, conforme necessário:
• Clipes sincronizados com sistema de som duplo
• Clipes multicam
• Capturas montadas em novos clipes compostos que podem ser usados como uma 

“sequência” tradicional

http://help.apple.com/finalcutpro
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Para entregar uma nova biblioteca

Ao entregar pela primeira vez eventos a outro editor, você precisa criar uma nova biblioteca 
que contenha os eventos. Por exemplo, um editor assistente pode criar uma nova biblioteca 
contendo os eventos a serem entregues para o editor principal e, em seguida, disponibilizar  
a nova biblioteca no armazenamento compartilhado.

1. Na biblioteca de trabalho, selecione o evento ou os eventos que deseja entregar.

2. Selecione File > Copy Events to Library > New Library (Arquivo > Copiar Eventos para 
a Biblioteca > Nova Biblioteca).

Nota  quando você entregar uma biblioteca, terá a opção de incluir a mídia otimizada 
ou de proxy. Se você não incluir esses arquivos, a cópia será mais rápida, e a biblioteca 
ocupará menos espaço no dispositivo de armazenamento da mídia de destino. No entanto, 
se o tempo de cópia e o espaço de armazenamento não forem um problema, e a inclusão 
dos arquivos economizar tempo quando o editor começar a trabalhar, você deve se 
certificar de que todas as mídias geradas também sejam copiadas.

3. Digite um nome para a nova biblioteca, navegue até um local para armazená-la e clique 
em Save (Salvar).

4. Se você quiser incluir os arquivos de mídia junto com a biblioteca, faça o seguinte:

a. Na lista Libraries (Bibliotecas), selecione a nova biblioteca; depois, selecione File > 
Consolidate Library (Arquivo >Consolidar Biblioteca).

b. Na janela exibida, confirme o arquivo de biblioteca e clique em OK.

5. Quando a cópia for concluída, selecione a nova biblioteca na lista Libraries (Bibliotecas) 
e, em seguida, selecione File > Close Library (Arquivo > Fechar Biblioteca).

6. Se a nova biblioteca ainda não estiver no armazenamento compartilhado, mova a biblioteca 
para um local onde o outro editor possa acessá-la.

Para entregar novos eventos para uma biblioteca de trabalho através de uma cópia

Você poderá copiar novos eventos da sua biblioteca de trabalho para a biblioteca de 
trabalho de outro editor localizada no armazenamento compartilhado. Por exemplo, 
um editor assistente pode usar este método para atualizar a biblioteca de trabalho  
do editor principal.

1. No sistema de destino, feche a biblioteca de trabalho no armazenamento compartilhado  
ou na rede da área de armazenamento.

2. Abra essa biblioteca (a biblioteca de destino) no Final Cut Pro no sistema a partir do 
qual você deseja entregar.

3. Arraste os eventos que deseja entregar da sua biblioteca (na biblioteca de origem) 
para a biblioteca de destino que você abriu.

• Ao copiar um evento para a biblioteca, todos os clipes no evento são copiados, 
independentemente de estarem ou não sendo usados em um projeto.

• Se você copiar um projeto para a biblioteca, somente os clipes necessários para  
esse projeto serão copiados. 

• Se você estiver trabalhando com mídia externa em um armazenamento compartilhado, 
nenhum arquivo de mídia será copiado.

4. Quando a cópia for concluída, selecione a biblioteca de destino atualizada na lista Libraries 
(Bibliotecas) e, em seguida, selecione File > Close Library (Arquivo > Fechar Biblioteca).

O segundo editor poderá abrir a biblioteca de destino atualizada no seu sistema  
e continuar trabalhando.
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Para entregar novos eventos para uma biblioteca de trabalho usando uma 
biblioteca de transferência

Outra maneira para entregar novos eventos para uma biblioteca de trabalho no 
armazenamento compartilhado é criar uma biblioteca intermediária ou uma biblioteca 
"de transferência". Por exemplo, um editor assistente pode criar uma biblioteca 
de transferência que contenha os novos eventos a serem entregues para o editor 
principal e, em seguida, copiar os novos eventos da biblioteca de transferência para  
a biblioteca e trabalho do editor principal.

1. No sistema a partir do qual você deseja transferir, selecione os eventos que deseja entregar.

2. Selecione File > Copy Events to Library > New Library (Arquivo > Copiar Eventos para 
a Biblioteca > Nova Biblioteca).

3. Na janela exibida, digite um nome para a nova biblioteca, navegue até um local para 
armazená-la e clique em Save (Salvar).

4. Se você quiser incluir mídia otimizada e de proxy na nova biblioteca de transferência, 
marque as caixas de seleção apropriadas na janela que aparecer e clique em OK.

5. Na lista Libraries (Bibliotecas), selecione a biblioteca criada recentemente; depois, 
selecione File > Close Library (Arquivo >Fechar Biblioteca).

6. No sistema de destino, abra a nova biblioteca de transferência selecionando File > 
Open Library >[library name] (Arquivo >Abrir Biblioteca > [nome da biblioteca])  
e arraste os eventos de atualização para a biblioteca de trabalho.

Nota: os modelos de movimento não são gerenciados como ativos na biblioteca; 
em vez disso, são armazenados em ~/Movies/Motion Templates/ (~/Filmes/Modelos 
de Movimento/). Se um projeto for dependente de títulos personalizados ou outros 
modelos de Motion (Movimento), eles devem ser entregues separadamente. Colocar os 
modelos de Motion (Movimento) atualizados em um local central no armazenamento 
compartilhado como última etapa em qualquer processo de handoff garante que todos  
os editores que trabalham no projeto possam acessar os modelos a qualquer momento.
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