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Introdução

Com a contínua popularidade da família RED® de câmeras (www.red.com), os editores 
do Final Cut Pro X estão à procura de fluxos de trabalho comprovados com arquivos 
REDCODE® RAW. Este white paper descreve como usar de modo aprimorado o suporte 
RED nativo do Final Cut Pro X 10.1 e como empresas de produção profissional estão 
obtendo excelentes resultados ao fazer gravações com câmeras RED, editar no 
Final Cut Pro X e realizar acabamentos em aplicativos, como o DaVinci Resolve.

Este documento descreve dois fluxos de trabalho de pós-produção com base em 
RED. O primeiro método concentra-se na funcionalidade no Final Cut Pro X 10.1 ou 
posterior, e o segundo usa uma variedade de aplicativos de terceiros para obter uma 
abordagem em maior escala.

http://www.red.com
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Fluxo de trabalho cíclico 
usando XML

Você pode editar seu projeto R3D RAW no Final Cut Pro X e aplicar a graduação de cores 
no DaVinci Resolve usando um fluxo de trabalho XML contínuo. Veja um resumo:

1. Importe arquivos REDCODE RAW (R3D) para o Final Cut Pro X 10.1 ou posterior.

Importante: ao importar a mídia, certifique-se de desmarcar as opções “Create optimized 
media”' (Criar mídia otimizada) e “Create proxy media” (Criar mídia de proxy), pois 
qualquer trabalho de transcodificação feito durante a importação será descartado se 
você configurar os ajustes de RAW nas seguintes etapas. Além disso, demarque a opção 
“Import folders as Keyword Collections” (Importar Pastas como Coleções de Palavras-
Chave). (Como cada arquivo R3D RAW está localizado na sua própria pasta, escolher essa 
opção desorganizaria a biblioteca com diversas Coleções de Palavra-Chave não práticas.)

2. Ajuste os níveis da mídia importada usando os controles de RED RAW Settings (Ajustes 
do RED RAW) no Final Cut Pro X.

3. Sincronize os arquivos de áudio e vídeo (basta selecionar Clip > Synchronize Clips [Clipe> 
Sincronizar Clipes]).

4. Se preferir, transcodifique sua mídia no Apple ProRes (mídia otimizada ou de proxy).

5. Edite seu projeto no Final Cut Pro X e bloqueie a imagem.

6. Exporte um arquivo XML do projeto usando o Final Cut Pro X.

7. Importe o arquivo XML no DaVinci Resolve e aplique a graduação de cores ao projeto 
(usando arquivos Apple ProRes de alta qualidade ou arquivos R3D RAW).

Nota:  você pode vincular novamente o arquivo XML do projeto aos arquivos R3D 
originais no REDCINE-X PRO® ou no DaVinci Resolve.

8. No DaVinci Resolve, transfira arquivos do Apple ProRes e exporte um arquivo XML  
e, em seguida, importe o arquivo XML no Final Cut Pro X.

9. Faça os ajustes finais e sincronize a trilha sonora mista no Final Cut Pro X.

10. Exporte um arquivo mestre final do Final Cut Pro X.

Este método combina a melhor parte das duas experiências: a velocidade de edição 
do Apple ProRes em uma variedade de notebooks e sistemas de desktop e as vantagens 
de graduação de cores do RAW na fase de acabamento.

As seções a seguir incluem detalhes adicionais sobre cada etapa do fluxo de trabalho.
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Ajuste de níveis para arquivos RED RAW no Final Cut Pro X
Ao importar a mídia de RED RAW no Final Cut Pro X, é possível fazer ajustes com os 
controles de RED RAW Settings (Ajustes do RED RAW). 

Metadados sobre arquivos REDCODE RAW (R3D) podem ser armazenados em dois locais:

• Ajustes internos (incorporados):  são informações de metadados gravadas pela câmera  
e incorporadas no arquivo R3D RAW. Esses ajustes sempre permanecem com o arquivo. 
Esses ajustes da câmera podem ser substituídos pelos ajustes no arquivo RMD externo, 
mas nunca podem ser sobrescritos. É possível reverter para esses ajustes de câmera 
excluindo qualquer arquivo RMD existente ou escolhendo Original Camera Settings 
(Ajustes Originais da Câmera) no menu pop-up Revert To (Reverter Para) na janela 
RED RAW Settings (Ajustes do RED RAW).

• Arquivo RMD externo:  é um arquivo de metadados externo com a extensão de arquivo 
.RMD. Esse arquivo é criado pelo Final Cut Pro X, REDCINE-X PRO ou por aplicativos do 
software semelhantes. Se você configurar os ajustes do RED RAW no Final Cut Pro X e 
um arquivo RMD já existir, o arquivo existente será sobrescrito quando as alterações 
forem salvas. Os ajustes de câmera incorporados permanecem intactos.

Para ajustar os níveis para arquivos RED RAW

1. Instale o plug-in apropriado.

Para que o Final Cut Pro X reconheça os arquivos R3D RAW, é necessário baixar e instalar  
o plug-in correspondente. Para obter mais informações, acesse www.red.com.

2. No Browser (Navegador) ou na Timeline (Linha do Tempo), selecione o clipe ou os 
clipes que deseja ajustar.

Nota: quando você selecionar os clipes R3D RAW originais e ajustar os níveis usando 
os controles do RED RAW Settings (Ajustes do RED RAW) no Final Cut Pro X, os clipes 
de referência (como clipes sincronizados, compostos e multicam) que fazem referência  
a esses clipes de R3D RAW são automaticamente atualizados.

3. Para abrir o Inspector (Inspetor), siga um destes procedimentos:

• Selecione Window > Show Inspector (Janela > Mostrar Inspetor) ou pressione 
Command-4.

• Clique no botão Inspector (Inspetor) na barra de ferramentas.

4. Clique no botão Info (Informações) na parte superior do painel exibido.

5. No inspetor Info (Informações), clique no botão Modify RED RAW Settings  
(Modificar Ajustes de RED RAW).

6. Na janela RED RAW Settings (Ajustes de RED RAW), configure os ajustes.

É possível controlar espaço de cores, gama, ISO e outros ajustes importantes para 
configurar os níveis de aparência e de vídeo dos arquivos R3D RAW. O Final Cut Pro X 
exibe os ajustes da câmera RAW definidos pelo diretor de fotografia no set ou, se 
houver, exibe os ajustes de RMD externos definidos no REDCINE-X PRO.

Ao ajustar o arquivo RAW no Final Cut Pro X, suas alterações serão salvas de maneira  
não destrutiva em um arquivo de metadados externo com a extensão de arquivo 
.RMD, substituindo qualquer arquivo de metadados RMD existente. Diferentemente 
dos efeitos de vídeo que são aplicados a um clipe, esses ajustes são associados ao 
arquivo (por meio do arquivo de metadados RMD). Quaisquer alterações feitas nesses 
ajustes serão aplicadas a todas as cópias dos clipes selecionados.

Você pode retornar aos ajustes originais (incorporados) a qualquer momento selecionando 
Original Camera Settings (Ajustes Originais da Câmera) no meu pop-up Revert To (Reverter 
Para) na parte inferior da janela RED RAW Settings (Ajustes de RED RAW). Após os ajustes 
iniciais de RED RAW serem configurados, é possível continuar escolhendo graduação de 
cores usando o Painel de cor do Final Cut Pro X.

http://www.red.com


6White Paper
Fluxos de trabalho RED  
com Final Cut Pro X

Transcodificação de arquivos RAW no Apple ProRes (opcional)
Após importar arquivos RED RAW no Final Cut Pro X e realizar as configurações iniciais dos 
RED RAW Settings (Ajustes de RED RAW), é possível começar imediatamente a organizar a 
mídia e a editar. As câmeras RED gravam um arquivo RAW (R3D) que deve ter o debayer 
realizado e que deve ser descompactado para converter os dados do sensor original em 
pixels visíveis, de maneira que o arquivo possa ser reproduzido no software de edição 
de vídeo. Embora seja possível ter excelente desempenho de reprodução com arquivos 
RED RAW no Final Cut Pro X, se você tiver um Mac mais antigo ou mais lento, é possível 
optar por transcodificar os arquivos RAW no Apple ProRes para ter melhor desempenho. 
O Apple ProRes é uma excelente escolha para essa conversão, pois é um codec otimizado 
tanto em relação à qualidade quanto em relação à velocidade de edição. O Apple ProRes 
é um codec de tamanho de quadro inteiro e entre quadros projetado para usar de modo 
eficiente diversos processadores para reprodução e renderização.

Você pode optar por transcodificar o Apple ProRes em segundo plano durante a edição.  

Para transcodificar arquivos RED RAW no Apple ProRes

1. Selecione os clipes de RED RAW no Browser (Navegador), segure a tecla Control e clique 
nos clipes; em seguida, escolha Transcode Media (Transcodificar Mídia) no menu de atalho.

2. Na janela exibida, selecione uma das seguintes opções:

• Create optimized media (Criar mídia otimizada):  cria arquivos Apple ProRes 4444. Se você 
selecionar essa opção, poderá começar a editar e, quando a mídia do Apple ProRes 4444 
for criada, ela substituirá automaticamente os arquivos R3D RAW no Browser (Navegador).

• Create proxy media (Criar mídia de proxy):  cria arquivos Apple ProRes 422 (Proxy) com 
tamanho de quadro 1/2 por 1/2. Se você selecionar essa opção, precisará aguardar até 
que todas as mídias de proxy tenham sido criadas antes de alterar as preferências do 
usuário para usar a nova mídia.

3. Clique em OK.

O processo de transcodificação pode demorar um pouco dependendo da opção 
selecionada. É possível visualizar o status de todos os processos em segundo plano 
sendo executados na janela Background Tasks (Tarefas em Segundo Plano). Você pode 
continuar editando usando a mídia original até que a transcodificação seja concluída.

Nota: se você tiver um cartão RED ROCKET® opcional instalado, o Final Cut Pro X o utiliza 
para acelerar a transcodificação no Apple ProRes.

4. Se você tiver selecionado a opção “Create proxy media” (Criar mídia de proxy)  
e a transcodificação for concluída, escolha Proxy no menu pop-up Viewer Options 
(Opções do Visualizador) no canto superior direito do Viewer (Visualizador).

Se você alterar posteriormente os ajustes de RED RAW, o Final Cut Pro X solicitará  
que você exclua primeiro a mídia otimizada ou de proxy, pois a nova mídia deve ser 
gerada com os ajustes atualizados. Se você estiver trabalhando com mídia de proxy, 
escolha Optimized/Original (Otimizado/Original) no menu pop-up Viewer Options 
(Opções do Visualizador) antes de fazer a alteração. Pode demorar alguns minutos  
para que a nova mídia de proxy seja gerada novamente para os clipes atualizados  
e você possa continuar editando usando a mídia de proxy. Enquanto isso, você pode 
continuar editando usando a mídia original até que a transcodificação seja concluída.
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Edição no Final Cut Pro X e exportação para XML
Depois de importar todas as mídias, é possível editá-las como em qualquer outro 
projeto. O Final Cut Pro X foi projetado para fluxos de trabalho modernos e com base 
em arquivos, simplificando a navegação, organização e edição de grandes quantidades 
de material. Use a exploração para visualizar rapidamente a filmagem. Marque favoritos 
e palavras-chave com base em intervalos e salve as pesquisas personalizadas como 
Smart Collections (Coleções Inteligentes). Organize de maneira rápida e fácil os clipes 
na Timeline (Linha do Tempo) e adicione títulos e efeitos, que serão renderizados em 
segundo plano enquanto você trabalha.

Ao concluir a edição, será possível abrir seu projeto em um sistema de acabamento de 
terceiros, como o DaVinci Resolve. Basta abrir o projeto na Timeline (Linha do Tempo) 
ou selecionar o projeto no Browser (Navegador), escolher File > Export Project XML 
(Arquivo > Exportar XML do Projeto) e, em seguida, selecionar um local para salvar  
o arquivo XML.

Graduação de cores no DaVinci Resolve e exportação para XML

Escolha Apple ProRes ou RAW para graduação de cores

Antes de importar o arquivo XML do Final Cut Pro X no DaVinci Resolve, é possível escolher 
entre alguns fluxos de trabalho de graduação de cor diferentes. Se você editou com 
Apple ProRes 422 (HQ) ou Apple ProRes 4444 no Final Cut Pro X, é recomendável aplicar  
a graduação de cores aos mesmos arquivos no DaVinci Resolve.

Se preferir, é possível reassociar o projeto aos arquivos R3D originais no DaVinci Resolve 
ou REDCINE-X PRO. Esses arquivos RAW oferecem uma variedade de valores para usar 
ao aplicar graduação de cor, que pode ajudar a aprimorar a aparência das imagens 
capturadas sem um amplo controle de luz ou que precisem de estilo único. Além disso, 
você pode ter mais detalhes de imagem dos realces e das sombras, sendo este o motivo 
pelo qual tantos coloristas escolhem usar arquivos RAW na etapa de graduação de cor.

Para vincular novamente à mídia R3D original no DaVinci Resolve 10

1. Na DaVinci Media Page (Página de Mídia do DaVinci), adicione o local dos arquivos 
R3D a Media Pool (Pool de Mídia).

Nota: se os ajustes do projeto não correspondem às propriedades da sua mídia,  
uma janela será exibida com instruções para atualizar os ajustes do projeto.

2. Abra Edit Page (Editar Página) e escolha File > Import AAF, EDL, XML (Arquivo > 
Importar AAF, EDL, XML).

3. Selecione o arquivo XML que você exportou do Final Cut Pro X.

4. Na janela Load XML (Carregar XML), verifique se a caixa de seleção “Automatically 
import source clips into media pool”(Importar automaticamente clipes de origem  
no pool de mídia) não está marcada.

5. Selecione todas as outras opções aplicáveis ao seu projeto. 

Por exemplo, é possível importar informações de tamanho e cor do Final Cut Pro X 
para que o DaVinci Resolve possa usá-las na graduação.

6. Clique em OK.

O DaVinci Resolve importa o arquivo XML e associa automaticamente os arquivos R3D 
originais usando o nome de bobina e código de tempo.
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Renderização de nova mídia

Após aplicar graduação de cor ao projeto final no DaVinci Resolve, selecione Export 
to Final Cut Pro (Exportar para Final Cut Pro) para configuração facilitada na Deliver 
Page (Página de Resultados) e escolha renderizar com base no formato na sua entrega 
final. Por exemplo, você pode optar por renderizar o Apple ProRes 4444 para projeção 
teatral, ou Apple ProRes 422 se estiver fornecendo um arquivo mestre para a web ou 
TV. Pode ser útil definir um tempo de espera para a mídia renderizada (pelo menos um 
segundo), assim é possível fazer alterações adicionais, como adicionar uma dissolução 
mais longa ou a extensão de uma edição. Para obter mais detalhes, consulte o manual 
do DaVinci Resolve em www.blackmagicdesign.com/support.

Exportar XML do DaVinci Resolver e importar no Final Cut Pro X

Após renderizar a mídia no DaVinci Resolve, é possível transferir o projeto de volta  
ao Final Cut Pro X ao exportar um arquivo XML do DaVinci Resolve.

Para exportar um arquivo XML do DaVinci Resolve

1. Abra Edit Page (Editar Página) e na lista da Timeline (Linha do Tempo), selecione a linha 
do tempo da qual você deseja exportar um arquivo XML.

2. Escolha File > Export AAF, XML (Arquivo > Exportar AAF, XML).

3. Na caixa de diálogo Export XML (Exportar XML), escolha uma versão do XML no menu 
pop-up Format (Formatar).

Escolha a versão mais recente compatível com seu sistema (se você estiver usando  
o Final Cut Pro X 10.1, escolha arquivos FCPXML 1.3).

4. Digite um nome e escolha o local para o arquivo XML exportado e, em seguida, clique 
em Save (Salvar).

Uma versão do XML da sessão é salva, preenchida com referências internas da mídia 
com graduação renderizada e preparada para importação para o Final Cut Pro X.

Importe o arquivo XML novamente no Final Cut Pro X usando o comando Import XML 
(Importar XML) no menu File (Arquivo). Verifique se você está associando à mídia de alta 
qualidade ao escolher Optimized/Original (Otimizado/Original) no menu pop-up Viewer 
Options (Opções do Visualizador) no canto superior direito do Viewer (Visualizador). Agora, 
é possível adicionar áudio com acabamento, ajustar títulos, inserir imagens e continuar 
realizando alterações editoriais. Como você importou arquivos de mídia individuais e 
metadados de XML em vez de um único filme do QuickTime, é possível fazer alterações 
minutos antes da entrega. Para obter mais informações sobre o Final Cut Pro X, consulte 
Final Cut Pro X Help (Ajuda do Final Cut Pro X).

http://www.blackmagicdesign.com/support/
http://help.apple.com/finalcutpro/
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Exportação de um arquivo mestre do Final Cut Pro X
A etapa final no fluxo de trabalho é exportar o arquivo mestre do Final Cut Pro X. 

Para exportar seu projeto como um arquivo mestre

1. Selecione o projeto no navegador e escolha File > Share > Master File (Arquivo> 
Compartilhar > Arquivo Mestre).

2. Na janela Share (Compartilhar), clique em Settings (Ajustes) e verifique se a qualidade 
está definida corretamente no menu pop-up ''Video codec'' (Codec de vídeo).

Se este for o arquivo mestre a ser usado para distribuição e apresentação, escolha 
um ajuste de alta qualidade, como Apple ProRes 422 (HQ) ou Apple ProRes 4444. Para 
obter informações sobre as outras opções, consulte Final Cut Pro X Help (Ajuda do 
Final Cut Pro X).

3. Clique em Next (Avançar), digite um nome e escolha o local para o arquivo exportado 
e, em seguida, clique em Save (Salvar).

Se o projeto for grande, verifique se há espaço suficiente no disco de destino antes de 
iniciar a exportação. O tamanho estimado é exibido na parte inferior na janela Share 
(Compartilhar).

Se estiver exportando para revisão na web, é possível exportar uma versão H.264 
diretamente para uma conta privada no YouTube ou Vimeo. Você também pode gravar 
o projeto em um DVD ou em um Blu-ray, se tiver um gravador de Blu-ray de terceiros.

Se você tiver o Compressor instalado, é possível selecionar File > Send to Compressor 
(Arquivo > Enviar para Compressor) para transferir o projeto para tal aplicativo para controle 
total sobre seus ajustes de exportação finais. O Compressor também permite que você 
configure e renderização de clusters que usam processadores de diversos computadores em 
uma rede e crie ajustes personalizados para requisitos de entrega exclusivos.

Se precisar gravar em fita, diversos fabricantes de dispositivos E/S principais oferecem 
software gratuito para fornecer suporte a entregas em fita, como AJA‘s VTR Xchange, 
Blackmagic Design’s Media Express e Matrox’s Vetura. Baixe o aplicativo que funciona 
com seu dispositivo E/S de vídeo e use o QuickTime para exportar do Final Cut Pro X 
para gravar em fita.

http://help.apple.com/finalcutpro/


10White Paper
Fluxos de trabalho RED  
com Final Cut Pro X

Fluxo de trabalho de  
grande escala usando 
software adicional

Se seu projeto envolver um grande número de arquivos e diversos editores, considere 
o fluxo de trabalho a seguir, no qual você pode usar aplicativos de terceiros antes de 
importar para o Final Cut Pro X.

1. Transcodifique arquivos REDCODE RAW em Apple ProRes usando REDCINE-X PRO. 

2. Se preferir, aplique uma correção de cor única durante o processo de transcodificação.

3. Sincronize arquivos de áudio e vídeo em lote, conforme a necessidade.

4. Importe os arquivos sincronizados para o Final Cut Pro X.

Durante a importação, o Final Cut Pro X cria automaticamente arquivos Apple ProRes 422 
(Proxy) leves para edição. Ou, se você tiver muitas filmagens e diversos editores, é possível 
usar o Compressor para criar arquivos Apple ProRes 422 (Proxy). Nesse caso, edite no modo 
padrão (não proxy) no Final Cut Pro X, e o DaVinci Resolve faz a associação novamente aos 
arquivos RED RAW originais.

As seções a seguir incluem detalhes adicionais sobre cada etapa do fluxo de trabalho.

Transcodificação de arquivos RED RAW no Apple ProRes usando 
REDCINE-X PRO
É possível transcodificar os arquivos em lote usando o aplicativo do RED de REDCINE-X PRO. 
O REDCINE-X PRO é compatível com a codificação de Apple ProRes, que pode ser acelerada 
usando o cartão RED ROCKET. O REDCINE-X PRO também permite que você aplique uma 
correção de luz única durante o processo de transcodificação, que são os ajustes que você 
pode fazer ao Final Cut Pro X. Se você escolher esse método para configurar os ajustes de 
RED RAW e transcodificar para Apple ProRes, será preciso retornar ao aplicativo REDCINE-X PRO 
para fazer alterações aos ajustes de vídeo e regenerar nova mídia usando o aplicativo. Para 
obter mais informações, consulte Apply One-Light Color Correction (Aplicar Correção de 
Cor Única) abaixo.

Ao transcodificar arquivos para Apple ProRes usando REDCINE-X Pro, escolha o nível 
de qualidade apropriado para sua produção específica.

Fluxo de trabalho Codec Apple ProRes

O espaço em disco deve ser considerado ou você está 
editando um projeto de multicam grande.

Apple ProRes 422 (Proxy) ou Apple ProRes 422 (LT)

Você está entregando arquivos Apple ProRes como 
arquivo mestre final para a web ou para TV.

Apple ProRes 422 ou Apple ProRes 422 (HQ)

Você está entregando para projeção em auditório  
ou composição de efeitos.

Apple ProRes 4444
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Embora seja possível transcodificar para a qualidade de entrega final e trabalhar com 
isso durante a pós-produção, é mais eficiente trabalhar com tamanhos de quadros 
menores e compactação de imagem superior durante a edição artística. Mesmo 
que você tenha uma captura em uma resolução 4K ou 5K no campo, é possível 
transcodificar para um tamanho de quadro menor para economizar tempo e espaço  
em disco. Por exemplo, você pode definir a resolução para 1.920 x 1.080 ou 1.280 x 720  
e definir a qualidade do debayer para 1/4.

Se estiver gerando arquivos Apple ProRes para uso como mídia de proxy, também  
é possível optar por sobrepor ou “gravar'” no código de tempo de origem e no nome 
do arquivo sobre a imagem. Isso facilita para retornar aos arquivos R3D originais a 
qualquer momento durante a pós-produção para uma dupla verificação visual rápida 
de que os arquivos estão corretos. Para obter mais detalhes, consulte o manual do 
REDCINE-X PRO em www.red.com/downloads.

Aplicação de correção de cor de uma luz
Ao gravar com câmeras RED, é comum capturar uma cena “fixa” para evitar realces 
em clipes e sombras, além de fornecer mais flexibilidade ao manipular imagens na 
pós-produção. Esta configuração de gravação pode dar à filmagem uma aparência 
desbotada. Diversos editores e clientes preferem trabalhar com imagens mais atrativas 
que incluem alto contraste e saturação de cor.

Para acomodar esse fluxo de trabalho, o aplicativo REDCINE-X Pro permite que você 
adicione uma correção de cor de luz única como parte do processo de transcodificação. 
Você pode escolher entre diversas predefinições para criar aparências mais comuns ou 
pode criar sua própria aparência. Lembre-se de manter os nomes originais dos arquivos 
R3D ao gerar nova mídia Apple ProRes para que seja possível realizar a associação 
novamente com facilidade a eles posteriormente.

Após aplicar a correção de cor única durante a transcodificação, ela permanece com a 
imagem até retornar ao arquivo R3D original e criar uma nova versão do Apple ProRes.

Sincronização em lote de arquivos de áudio e vídeo
Após todas as suas mídias serem transcodificadas, é possível optar por sincronizar 
áudio de segunda origem com arquivos de vídeo. É possível sincronizar arquivos 
diretamente no Final Cut Pro X usando o recurso de sincronização interno que analisa 
formas de ondas para corresponder ao áudio acidental nos seus arquivos de vídeo para 
o áudio de alta qualidade do gravador de campo. Você também pode usar aplicativos de 
terceiros, como o Intelligent Assistance’s Sync-N-Link X (www.intelligentassistance.com), RED’s 
REDCINE-X PRO (www.red.com/learn) ou Red Giant’s PluralEyes (http://www.redgiant.com). 
Basta selecionar todos os arquivos de vídeo Apple ProRes e de áudio e sincronizar em 
lote. Em seguida, exporte o XML para o Final Cut Pro X e todo o material sincronizado 
será importado para a biblioteca, pronto para edição.

https://www.red.com/downloads/
http://www.intelligentassistance.com
http://www.red.com/learn/
http://www.redgiant.com
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Importação de arquivos para o Final Cut Pro X
Após criar arquivos Apple ProRes com REDCINE-X PRO, é possível importá-los diretamente 
no Final Cut Pro X. Mesmo se fizer a transcodificação de arquivos R3D para um codec 
Apple ProRes de alta qualidade, como Apple ProRes 4444, ainda é possível optar por usar 
arquivos Apple ProRes 422 (Proxy) leves para edição. O Final Cut Pro X permite que você gere 
arquivos de proxy Apple ProRes em segundo plano e alterne de modo simplificado para 
esses arquivos para editar e fornecer mais flexibilidade ao editar em um laptop, por exemplo.

Para criar arquivos de proxy ao importar mídia

1. No Final Cut Pro X, escolha File > Import > Media (Arquivo > Importar> Mídia).

2. Selecione um arquivo ou uma pasta ou clique em Command para selecionar diversos 
arquivos para importar.

3. Quando estiver pronto para importar, clique em Import Selected (Importar Selecionados).

4. Na janela exibida, proceda de uma das seguintes maneiras:

• Para adicionar os arquivos importados a um evento existente:  selecione “Add to existing 
event” (Adicionar ao evento existente) e escolha o evento no menu pop-up.

• Para criar um novo evento:  selecione “Create new event in” (Criar novo evento em), escolha 
a biblioteca onde você deseja criar o novo evento e digite um nome para o evento.

5. Na seção Media Storage (Armazenamento de Mídia), selecione o local de 
armazenamento para os arquivos de mídia:

• Para copiar arquivos para uma biblioteca ou para uma pasta diferente no disco rígido:  
selecione “Copy files into” (Copiar arquivos para) e confirme a biblioteca atual ou  
use o menu pop-up para escolher uma biblioteca ou pasta diferente.

• Para fazer associação aos arquivos em sua localização atual: selecione “Leave files in place” 
(Deixar arquivos no lugar).

Se estiver trabalhando com um SAN e quiser manter os arquivos em um local central, 
escolha essa opção.

6. Na seção Transcoding (Transcodificação), marque a caixa de seleção “Create proxy media” 
(Criar mídia de proxy).

Quando está opção estiver selecionada, o Final Cut Pro X cria arquivos Apple ProRes 422 em 
segundo plano após os arquivos de mídia serem importados. Você pode começar a editar 
seu projeto e, em seguida, alternar para arquivos de proxy quando estiverem disponíveis.

7. Clique em Import (Importar).

O Final Cut Pro X importa sua mídia em segundo plano e, em seguida, cria arquivos de 
proxy em segundo plano. É possível visualizar o progresso das tarefas em segundo plano 
na janela Background Tasks (Tarefas em Segundo Plano). Você pode agora começar 
a editar com a mídia original, mesmo se a importação e transcodificação ainda não 
estiverem completas.

8. Para alternar os arquivos de proxy Apple ProRes após a transcodificação ser concluída, 
escolha Proxy no menu pop-up Viewer Options (Opções do Visualizador) no canto 
superior direito do Viewer (Visualizador).

É muito simples voltar para a mídia original quando a edição criativa for concluída 
e você quiser trabalhar em cores ou efeitos na qualidade mais alta. Ao alterar esses 
ajustes, todas as mídias na biblioteca serão afetadas.
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Estratégias para trabalhar 
com diversos tamanhos  
de quadro

Diversos projetos usam câmeras diferentes durante a produção, o que pode resultar em 
uma combinação de tamanhos de quadros no mesmo projeto. Se você tiver diversos 
requisitos para entrega final para o projeto, como uma versão em HD para transmissão 
ou divulgação na web e uma versão em 4k para lançamento teatral, talvez seja necessário 
monitorar, reposicionar e enquadrar novamente diversas capturas. Um dos benefícios de 
trabalhar em tamanhos de quadro de 4k ou 5k é que a entrega em 2k ou 1.080 permite  
ao editor fazer escolhas criativas para enquadramento.

O processo descrito abaixo pode ser implementado com um dos fluxos de trabalho 
descritos anteriormente. Você pode usar palavras-chave para gerenciar clipes de diversos 
tamanhos de quadros e para criar projetos separados para resultados diferentes.

Para criar uma versão do seu projeto em um tamanho de quadro menor

1. Ao importar clipes de um tamanho de quadro específico, aplique uma palavra-chave 
indicando o tamanho do quadro.

2. Quando for a hora de criar um novo projeto mestre com um tamanho de quadro 
diferente, duplique o projeto ao clicar em Control no Browser (Navegador) e escolher 
Duplicate Project (Duplicar Projeto) no menu de atalho.

3. Selecione o projeto duplicado no navegador e escolha Window > Project Properties 
(Janela > Propriedades do Projeto) ou pressione Command-J.

4. Clique em Modify Settings (Modificar Ajustes) na parte inferior do inspetor de informações.

5. Na janela exibida, altere o tamanho do quadro para corresponder aos requisitos de 
entrega e, em seguida, clique em OK.

6. No navegador, clique duas vezes no projeto para abri-lo na Timeline (Linha do Tempo).

7. Clique no botão Timeline Index (Índice da Linha do Tempo) no canto inferior esquerdo 
da janela principal do Final Cut Pro X (ou pressione Command-Shift-2) e clique no botão 
Tags (Marcas) na parte superior de Timeline Index (Índice da Linha do Tempo).

8. Para localizar e selecionar rapidamente todas as capturas que precisam ser reposicionadas, 
insira a palavra-chave de tamanho de quadro (que você criou na etapa 1) no campo de 
busca na parte superior de Timeline Index (Índice da Linha do Tempo).

Você pode usar o Timeline Index (Índice da Linha do Tempo) para selecionar todos os clientes 
e ajustá-los de uma vez ou ir para cada clipe em ordem e ajustá-los separadamente.
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9. Com os clipes selecionados na Timeline (Linha do Tempo), clique no botão Inspector 
(Inspetor) na barra de ferramenta e, em seguida, clique no botão Video (Vídeo) na 
parte superior do painel exibido.

10. Na seção Transform (Transformar) do Video Inspector (Inspetor de Vídeo), use o controle 
deslizante Scale (Escala) para ajustar o tamanho do quadro dos clipes selecionados 
conforme apropriado para o novo tamanho de quadro do projeto.

11. Para aprimorar a escala ou posicionar os clipes individuais no projeto, selecione um 
por vez e escolha Transform (Transformar) no menu pop-up no canto inferior esquerdo 
do Viewer (Visualizador) ou pressione Shift-T.

Esses tipos de alterações estéticas não prejudicam a qualidade da imagem porque o 
Final Cut Pro X opera no quadro 4K ou 5K e não em um quadro 2K ou 1.080 redimensionado.
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O Final Cut Pro X versão 10.1 oferece fluxos de trabalho potentes com arquivo RED RAW 
que simplificam e aceleram a pós-produção. Você pode optar por trabalhar com  
os arquivos originais ou transcodificar em segundo plano ao editar em primeiro 
plano. Usar o Apple ProRes para edição e arquivos R3D RAW para graduação de 
cor permite um fluxo de trabalho altamente flexível e otimizado para velocidade, 
qualidade e controle criativo. Esse processo também se beneficia dos metadados  
e recursos de XML do Final Cut Pro X, que foram criados para o futuro da produção  
com base em arquivos. Ao usar este documento como modelo para trabalhar com RED  
e Final Cut Pro X, editores e instalações de pós-produção podem personalizar ainda mais  
o processo para atender às suas necessidades exclusivas.

Conclusão
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