
Agora, com ele lá, pra poder editar o áudio, basta dar botão direito na sua música (no lugar que você
acabou de colocar ela, lá na linha do tempo) e no menu que abriu ir até o meio dele, na opção 
“Volume”.

No menuzinho que abriu, você tem várias opções pra mudar seu volume. As que eu vou mostrar 
aqui são pra ele começar baixo e terminar alto (aumentar) ou o contrário (começar alto e ir 
abaixando até ficar mudo, diminuir). Pra ele aumentar, você vai em “Início do clipe” (segunda 
opção de cima para baixo) e seleciona lá embaixo a última opção “Nível 0%”.



Agora clica com botão direito na sua música e vai de novo na opção volume (no meio do menu) e 
no menuzinho que abriu, vá na opção “Fim do clipe” (terceira opção de cima para baixo) e no menu
que abrir selecione a terceira opção “Nível 100%”.

Então, ele vai começar mudo e vai ir aumentando até o final da música estar em 100%.

Agora, para ele diminuir o volume até o final da música, você só precisa fazer o contrário.
Clique com o botão direito na sua música, no menu que abre vai na opção “Volume” (no meio dele).
No menuzinho que abriu, vá na opção “Início do clipe” (segunda opção de cima para baixo) e no 
menu que abrir selecione a terceira opção “Nível 100%”.



E depois clica com botão direito na sua música e vai de novo na opção volume (no meio do menu) e
no menuzinho que abriu, vá na opção “Fim do clipe” (terceira opção de cima para baixo) e no menu
que abrir selecione lá embaixo a última opção, “Nível 0%”.

Pronto! A sua música agora irá diminuir o volume enquanto toca, até o fim da música.

Este menu permite várias outras possibilidades. Você é livre para testar cada uma delas.

Agradeço por ter visto até aqui o tutorial. Logo estaremos de volta com mais novidades! Abraço!


