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1 Bem-vindo ao GarageBand

O GarageBand instala um estúdio de música no seu computa-
dor, onde a banda nunca anda atrasada e toca sempre em 
sintonia. Este manual dá-lhe informações úteis e instruções 
passo a passo para criar projectos com o GarageBand.

Com o GarageBand pode gravar, fazer arranjos e misturas com a sua música, partilhando-a 
por todo o mundo. O GarageBand inclui um estúdio de gravação completo, um conjunto 
de instrumentos e efeitos de qualidade profissional, e uma extensa biblioteca com sons 
pré-gravados para utilizar nos seus projectos. Quer seja um músico experiente ou nunca 
tenha feito música, pode criar as suas próprias músicas, podcasts e toques de telemóvel 
com o GarageBand.

O que irá aprender
Os seguintes capítulos fazem parte do guia da janela do GarageBand e são um tutorial 
extensivo para o ajudar a começar a criar os seus próprios projectos. Vai aprender a 
fazer o seguinte:
Â Criar um novo projecto
Â Aprender a tocar guitarra ou piano
Â Adicionar Apple Loops com bateria, baixo e outras secções rítmicas
Â Gravar som utilizando um microfone
Â Tocar e fazer gravações de guitarra eléctrica
Â Reproduzir e gravar os Instrumentos de Software integrados
Â Criar um arranjo musical na linha de tempo
Â Editar as suas gravações no editor
Â Misturar o seu projecto e adicionar efeitos
Â Criar podcasts de áudio e vídeo
Â Partilhar o seu projecto com outras aplicações iLife

Há ainda anexos que apresentam atalhos de teclado e que descrevem a forma como 
ligar o equipamento musical ao seu computador. 
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Antes de começar
Para facilitar o passo a passo dos tutoriais à medida que trabalha, imprima cada tutorial 
antes de começar. Em muitas tarefas apresentadas neste manual é preciso seleccionar 
comandos do menu. Nos tutoriais e na Ajuda do GarageBand, os comandos do menu 
aparecem assim:

Seleccione Edição > Juntar selecção.

A primeira palavra a seguir a Seleccione é o nome de um menu na barra de menus do 
GarageBand. A palavra (ou expressão) depois dos parênteses é o comando que selecci-
ona nesse menu.

Do que precisa para iniciar
Tudo o que precisa para criar música no GarageBand é de um computador Mac que 
corresponda aos requisitos do sistema, conforme apresentado no ficheiro Leia-me. 
Opcionalmente, pode utilizar qualquer do equipamento seguinte para explorar as 
possibilidades da sua criação musical:
Â Um microfone para gravar voz, um instrumento musical acústico ou outros sons
Â Um instrumento musical electrónico, como uma guitarra eléctrica ou baixo
Â Uma porta (USB) ou outro teclado musical compatível com MIDI para reproduzir 

e gravar Instrumentos de Software
Â Uma interface de áudio para ligar microfones e instrumentos ao seu computador
Â Dois altifalantes ou monitores para ouvir a música que criou com boa qualidade de áudio

Onde procurar ajuda
Pode aceder a estes recursos para que o ajudem a terminar o tutorial: 
Â Ajuda no ecrã:  O GarageBand vem com um sistema de ajuda incluído. Com um pro-

jecto aberto do GarageBand, seleccione Ajuda > Ajuda do GarageBand. Quando a 
página da ajuda se abrir, escreva uma palavra ou frase no campo de procura na parte 
superior da página, ou clique numa das áreas de tópicos para obter instruções deta-
lhadas para a conclusão de tarefas específicas. 

Â Tutoriais de vídeo:  Está disponível online um conjunto de tutoriais em vídeo, que mos-
tram as principais funcionalidades e tarefas que pode realizar com o GarageBand. Para 
ver os tutoriais de vídeo, seleccione “Tutoriais de vídeo” no menu de Ajuda do Garage-
Band, ou visite o website dos tutoriais em www.apple.com/pt/ilife/tutorials/#garageband.

Â Palavras-chave:  As palavras-chave descrevem as funções dos botões, ferramentas e 
outros itens do ecrã. Para ver uma palavra-chave, mantenha o cursor sobre um item 
durante alguns segundos. 

Saber mais
Para actualização de informações sobre o GarageBand, incluindo informações sobre 
novas funcionalidades, sugestões para o utilizador e uma lista do equipamento musi-
cal suportado, visite o website do GarageBand em www.apple.com/pt/ilife/garageband. 

file://localhost/Volumes/GarageBandGSpdfRemote%204.2/www.apple.com/pt/ilife/garageband
file://localhost/Volumes/GarageBandGSpdfRemote%204.2/www.apple.com/pt/ilife/tutorials/#garageband
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2 Apresentação geral do GarageBand

Este capítulo proporciona-lhe uma visita guiada da janela do 
GarageBand. Ficará a conhecer os nomes e as localizações de 
controlos, assim como as respectivas funções. 

É aconselhável ler estas páginas, mesmo que não pretenda concluir os tutoriais. Conhecer 
os nomes e as funções do GarageBand facilitará a pesquisa de respostas para as suas per-
guntas na ajuda do GarageBand. Poderá considerar que as descrições aqui apresentadas 
são suficientes para poder começar a trabalhar nos seus próprios projectos.

A janela do GarageBand inclui a linha de tempo, o browser de loops, o editor e o painel 
“Informações sobre a faixa”. É possível gravar instrumentos, organizar regiões e misturar 
os seus projectos na linha de tempo, pesquisar loops no browser de loops e alterar instru-
mentos e efeitos no painel “Informações sobre a faixa”.
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A Linha de tempo:  Contém as faixas nas quais grava instrumentos, adiciona loops e organiza regiões. 
Inclui ainda a régua de batidas, que utiliza para mover a cabeça de reprodução e alinhar itens na 
linha de tempo. Consulte “Linha de tempo” na página 11 para obter uma descrição das funcionalida-
des e dos controlos da linha de tempo.

B Cabeçalhos de faixas:  O ícone e o nome do instrumento são mostrados à esquerda do cabeçalho 
de cada faixa. Clique no nome da faixa e digite um novo nome. 

Clique no botão “Activar gravação” (o círculo vermelho) para activar a faixa para gravação. 

Clique no botão Silencioso (o ícone de altifalante) para silenciar a faixa.

Clique no botão Solo (o ícone de auscultador) para ouvir apenas a faixa. 

Clique no botão “Proteger faixa” (o ícone de cadeado) para proteger a faixa. 

Clique no triângulo para mostrar as curvas de automação da faixa. 

Desloque o mostrador da panorâmica para ajustar a posição da panorâmica da faixa (a colocação 
da esquerda para a direita no campo de estéreo). 

Desloque o nível de volume para ajustar o volume da faixa. Observe o contador de nível para 
ver o nível de volume da faixa enquanto grava e toca.

C Nível de zoom:  Desloque o nível de zoom para ampliar e ver melhor uma parte da linha de tempo 
ou para reduzir e ver mais da linha de tempo.

D Botões “Adicionar faixa” e Editor:  Clique no botão “Adicionar faixa” para adicionar uma faixa por 
baixo das faixas já existentes na linha de tempo. Clique no botão Editor para mostrar ou ocultar 
o editor.

E Controlos de transporte:  Clique no botão Gravar para iniciar a gravação. 

Clique no botão Reproduzir para iniciar ou parar a reprodução do projecto. 

Clique nos botões “Ir para o início”, Retroceder ou “Avanço rápido” para mover a cabeça de leitura 
para partes diferentes do projecto.

Clique no botão Ciclo para activar ou desactivar a região de ciclos.

F LCD:  O LCD possui cinco modos: Duração, Medidas, Acorde, Afinador e Projecto. Clique no ícone 
do lado esquerdo do LCD e seleccione um modo diferente.

No modo Duração, o LCD mostra a posição da cabeça de reprodução em tempos absolutos 
(horas, minutos, segundos, fracções). Desloque ou faça duplo clique nos números para mover 
a cabeça de leitura. 

No modo Medidas, o LCD mostra a posição da cabeça de reprodução em tempos musicais (compas-
sos, batidas, escalas). Desloque ou faça duplo clique nos números para mover a cabeça de leitura. 

No modo Acorde, é possível ver os símbolos de acordes quando tocar qualquer “Instrumento 
de software”. 

No modo Afinador, pode afinar uma guitarra numa faixa de “Guitarra eléctrica” ou de 
“Instrumento real”.

No modo Projecto, é possível seleccionar uma chave e um compasso de tempo diferentes 
para o projecto, e também alterar o tempo do projecto.

G Nível de volume principal e contador de nível:  Desloque o nível de volume para ajustar o nível 
de volume principal do projecto. Observe o contador de nível para verificar se ocorre clipping 
antes de exportar um projecto.
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Linha de tempo
A linha de tempo contém as faixas onde o utilizador grava instrumentos, adiciona loops 
e organiza regiões para o seu arranjo musical.

H Botões “Browser de loops”, “Informações sobre a faixa” e “Browser multimédia”:  Clique no botão 
“Browser de loops” para abrir o browser de loops. 

Clique no botão “Informações sobre a faixa” (com a letra “i”) para abrir o painel “Informações 
sobre a faixa”. 

Clique no botão “Browser multimédia” para abrir o Browser Multimédia.

A
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A Régua de batidas:  Mostra as unidades de tempo (batidas e compassos ou minutos e segundos) na 
linha de tempo. É possível clicar na régua de batidas para mover a cabeça de leitura para qualquer 
ponto na linha de tempo.

B Faixas:  Grava e organiza a sua música nas faixas, na linha de tempo. É possível adicionar faixas, 
bem como alterar o instrumento e os efeitos de cada faixa.

C Faixa principal:  É possível utilizar as curvas de automação na faixa principal de modo a adicionar 
efeitos de “fade-in” ou “fade-out”, alterar a batida ou transpor partes do projecto para uma chave 
diferente.

D Cabeça de leitura:  Mostra o ponto no projecto actualmente em reprodução ou onde será iniciada 
a reprodução quando clicar no botão Reproduzir. É possível mover a cabeça de leitura para alterar 
que parte do projecto está em reprodução. Os itens cortados e copiados são colados na posição
da cabeça de leitura. 

E Faixa de arranjos:  É possível adicionar regiões de disposição à faixa de arranjos, de modo a definir 
diferentes secções de um projecto (tais como intro, refrão e coro) e, de seguida, copiar e mover as 
regiões de disposição de forma a reorganizar o seu projecto rapidamente.

F Botão Quadrícula:  Seleccione um valor de nota para a quadrícula da linha de tempo ou seleccione 
Automático para o valor ser alterado quando ampliar ou reduzir.

G Regiões:  As gravações e os loops que adicionar ao seu projecto aparecem como regiões na linha 
de tempo. É possível copiar, colar, efectuar loops, redimensionar, mover e transpor regiões, e efectuar 
outras alterações para criar a organização da sua música.

H Curva de automação:  Adicione curvas de automação para o volume, a panorâmica e outros parâme-
tros a uma faixa, incluindo a faixa principal, adicionando e ajustando depois os pontos de controlo em 
cada curva para automatizar a mistura e outros parâmetros.

I Botão “Proteger cabeça de leitura”:  Clique para desproteger as cabeças de leitura na linha de tempo 
e o editor, de modo a que possam mostrar diferentes partes do projecto.
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Editor
O editor, tal como um microscópio, permite uma visualização ampliada das regiões de 
uma faixa. No editor, é possível editar regiões de “Instrumentos reais” e de “Instrumentos 
de software”.

Para faixas de “Instrumentos reais”
Quando selecciona uma faixa de “Instrumento real” (com um cabeçalho azul), o editor 
mostra a forma de onda das regiões na faixa. É possível recortar, juntar, mover, transpor 
e alterar o nome de regiões no editor.

B

E

C

D

A F G IH

A Nível de Tom:  Desloque o nível para transpor a região seleccionada 12 meios tons acima ou abaixo. 

B Caixa de verificação “Seguir tempo e tom”:  Seleccione para que a região seleccionada siga 
o tempo e a chave do projecto. A caixa de verificação é visível apenas quando uma região da 
faixa está seleccionada.

C Nível e caixa de verificação “Melhorar afinação”:  Desloque para a direita para aumentar a quanti-
dade da melhoria de afinação ou desloque para a esquerda para diminuir a quantidade. A caixa 
de verificação “Limitar à clave” limita a melhoria de afinação a notas na chave do projecto.

D Nível e menu instantâneo “Melhorar temporização”:  Desloque para a direita para aumentar a 
quantidade da melhoria de temporização ou desloque para a esquerda para diminuir a quantidade. 
Seleccione o valor de nota a utilizar como base da melhoria de temporização no menu instantâneo.

E Nível de zoom:  Desloque para ampliar e ver melhor ou para reduzir e ver mais da faixa ou região 
seleccionada. A ampliação no editor é independente da linha de tempo.

F Campo do nome da região:  Faça duplo clique no nome da região e digite um novo nome.

G Botão de reprodução da região:  Clique para reproduzir a região seleccionada.

H Apresentação de forma de onda:  Mostra a forma de onda das regiões na faixa.

I Régua de batidas:  Mostra batidas e medidas para a área visível no editor. Clique no botão 
Quadrícula para seleccionar o valor das notas para a régua de batidas no editor.
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Para faixas de “Instrumento de software” – visualização 
da cadência de piano
Quando selecciona uma faixa de “Instrumento de software” (com um cabeçalho verde), 
o editor mostra uma apresentação gráfica da “cadência do piano” para a faixa ou região 
seleccionada. É possível editar notas individuais em regiões de “Instrumentos de software”, 
corrigir a temporização de notas e transpor e alterar o nome de regiões. É também possí-
vel mostrar e editar dados de controlador para pitchbend, roda de modulação ou pedal 
de sustentação, gravados quando tocar no seu teclado musical. 

A G H I J

B

C

D

F

E

A Botões “Rolo de piano”/Partitura:  Clique para alternar entre a visualização (gráfica) 
da cadência do piano e a visualização da partitura, no editor.

B Menu instantâneo Visualização:  Seleccione se pretende mostrar notas ou dados de controlador 
no editor.

C Nível de Tom:  Desloque o nível para transpor a região de “Instrumentos de software” seleccionada 
36 meios tons acima ou abaixo. O nível de Tom só está disponível quando é seleccionada uma região 
na faixa.

D Nível de Velocidade:  Desloque o nível para alterar a velocidade de notas seleccionadas. A velocidade 
de uma nota reflecte a pressão exercida na tecla quando tocar essa nota. O nível de Velocidade só 
está disponível quando é seleccionada uma região na faixa.

E Nível e menu instantâneo “Melhorar temporização”:  Desloque para a direita para aumentar a 
quantidade da melhoria de temporização ou desloque para a esquerda para diminuir a quantidade. 
Seleccione o valor de nota a utilizar como base da melhoria de temporização no menu instantâneo.

F Nível de zoom:  Desloque para ampliar e ver melhor ou para reduzir e ver mais da faixa.

G Campo do nome da região:  Faça duplo clique no nome da região e digite um novo nome.

H Botão de reprodução da região:  Clique para reproduzir a região seleccionada.
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Para faixas de “Instrumentos de software” – visualização 
da partitura
Também é possível visualizar as faixas e regiões de “Instrumentos de software” na visualiza-
ção de partitura. Na visualização de partitura, as notas e outros eventos musicais são apre-
sentados no formato de notação musical padrão. Nesta visualização é possível editar notas, 
a velocidade das notas e as marcas de pedal. 

I Apresentação de dados de notas/controlador:  Mostra as notas individuais de regiões de “Instru-
mentos de software” em formato gráfico. É possível mover e redimensionar notas para ajustar o seu 
tom, onde é iniciada a sua reprodução e a duração da mesma. Para ver os dados do controlador em 
vez das notas, seleccione o controlador que pretende consultar no menu instantâneo Visualização.

J Régua de batidas:  Mostra batidas e medidas para a área visível no editor. Clique no botão 
Quadrícula para seleccionar o valor das notas para a régua de batidas no editor.
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A Botões “Rolo de piano”/Partitura:  Clique para alternar entre a visualização (gráfica) 
da cadência do piano e a visualização da partitura, no editor.

B Menu instantâneo Visualização:  Seleccione se pretende mostrar notas ou dados de controlador 
no editor.

C Nível de Tom:  Desloque o nível para transpor a região de “Instrumentos de software” seleccionada 
36 meios tons acima ou abaixo. O nível de Tom só está disponível quando é seleccionada uma 
região na faixa.

D Nível de Velocidade:  Desloque o nível para alterar a velocidade de notas seleccionadas. A velocidade 
de uma nota reflecte a pressão exercida na tecla quando tocar essa nota. O nível de Velocidade só 
está disponível quando é seleccionada uma região na faixa.

E Nível e menu instantâneo “Melhorar temporização”:  Desloque para a direita para aumentar a 
quantidade da melhoria de temporização ou desloque para a esquerda para diminuir a quantidade. 
Seleccione o valor de nota a utilizar como base da melhoria de temporização no menu instantâneo.

F Nível de zoom:  Desloque para ampliar e ver melhor ou para reduzir e ver mais da faixa.
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Para projectos de podcasts e filmes – visualização de marcadores
Quando estiver a trabalhar num episódio de podcast, é possível visualizar e editar marca-
dores no editor. Na lista de marcadores, é possível editar a posição de tempo de cada mar-
cador, grafismo da região do marcador, URL, título do URL e título do capítulo. É também 
possível adicionar grafismo do episódio no editor.

G Menu instantâneo Clave:  Seleccione uma clave diferente para a apresentação da partitura.

H Campo do nome da região:  Faça duplo clique no nome da região e digite um novo nome.

I Botão de reprodução da região:  Clique para reproduzir a região seleccionada.

J Apresentação de notação:  Mostra as notas e outros eventos musicais no formato de notação 
musical padrão. É possível mover notas para ajustar o seu tom e onde é iniciada a sua reprodução, 
e alterar a duração da mesma. 

K Régua de batidas:  Mostra batidas e medidas para a área visível no editor. Clique no botão 
Quadrícula para seleccionar o valor das notas para a régua de batidas no editor.

DB

A

C E F G H I

A Fonte “Grafismo do imagem”:  Desloque o grafismo para aqui para representar o podcast. 
(Aparece apenas ao criar um podcast.)

B Caixa de verificação “Marca um capítulo”:  Mostra se o marcador seleccionado marca um capítulo.

Caixa de verificação “Apresenta o grafismo”:  Mostra se o marcador seleccionado contém grafismo 
de região do marcador. (Aparece apenas ao criar um podcast de áudio.)

Caixa de verificação “Apresenta o URL”:  Mostra se o marcador seleccionado tem um URL.

C Botão “Adicionar marcador”:  Adicione um marcador na posição da cabeça de leitura.

D Lista de marcadores:  Mostra o tempo de início, grafismo (para podcasts) ou fotograma de vídeo 
(para vídeos), título do capítulo, URL e título do URL de cada marcador.

E Coluna Duração:  Mostra o tempo de início de cada marcador.
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F Coluna Imagem:  Mostra o grafismo de cada região do marcador. Adicione grafismo deslocando 
ficheiros de imagens do Browser Multimédia. (Aparece apenas ao criar um podcast de áudio.)

Coluna “Fotograma parado”:  Mostra o fotograma de vídeo na posição de cada marcador. 
(Aparece apenas ao trabalhar com um filme ou um ficheiro de vídeo.)

G Coluna “Título do capítulo”:  Mostra o título de cada marcador de capítulo. Clique e digite 
um título para um marcador.

H Coluna “Título do URL”:  Mostra o título do URL de cada região do marcador. Clique e digite 
um título para o URL.

I Coluna URL:  Mostra o URL de cada região do marcador. Digite um URL do website para o qual 
pretende mostrar uma ligação.
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Browser de loops
Ao utilizar o browser de loops, é possível pesquisar loops rapidamente para adicionar 
aos seus projectos. É possível procurar loops utilizando palavras-chave para um instru-
mento, género musical ou disposição. É também possível efectuar pesquisas de texto e 
aperfeiçoar os seus resultados de diversas formas. O browser de loops mostra o tempo, 
a chave e o número de batidas para cada loop correspondente. É possível pré-visualizar 
loops no browser de loops antes de os adicionar a um projecto e adicionar mais loops 
ao GarageBand deslocando-os para o browser de loops. O browser de loops permite-lhe 
pesquisar loops de três formas: visualização de botões, visualização de colunas e 
visualização de sons do podcast. 

Visualização de botões
Na vista de botões, o browser de loops contém um conjunto de botões de palavras-chave. 
Clique num botão para mostrar loops correspondentes na lista de resultados. Se clicar em 
vários botões, os resultados são limitados aos loops que corresponderem a todas as pala-
vras-chave seleccionadas.
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A Botões de vistas:  Clique num dos botões para mostrar a vista de colunas, vista de botões ou vista 
de sons do podcast.

B Menu instantâneo “Biblioteca de loops”:  Seleccione os loops que pretende mostrar no browser 
de loops no menu instantâneo.

C
 

Botões de palavras-chave:  Clique num botão de palavra-chave para apresentar loops correspon-
dentes na lista de resultados. É possível clicar em vários botões de palavras-chave para limitar os 
resultados. 

Botão Repor:  Anula a selecção de todos os botões actualmente seleccionados para ser possível 
efectuar uma nova pesquisa.

D Menu instantâneo Escala:  Seleccione um tipo de escala para ver apenas loops que utilizem essa 
escala musical.

E Lista de resultados:  Mostra loops que correspondem às palavras-chave seleccionadas. Apresenta 
também o tempo, a chave e o número de batidas para cada loop. Clique num loop na lista de 
resultados para o pré-visualizar. Clique na caixa de verificação Favoritos de um loop para o adicio-
nar aos seus favoritos.

F Nível de volume de pré-visualização:  Desloque o nível para ajustar o volume do loop 
em pré-visualização.

G Campo de pesquisa:  Digite texto no campo para ver loops com esse texto no seu nome 
ou percurso do ficheiro.
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Vista de colunas
Na vista de colunas, o browser de loops apresenta colunas para o tipo de palavra-chave, 
categorias e palavras-chave. Clique num tipo de palavra-chave para mostrar categorias 
desse tipo, clique numa categoria para mostrar palavras-chave e, em seguida, clique 
numa palavra-chave para mostrar loops correspondentes na lista de resultados. 
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A Botões de vistas:  Clique num dos botões para mostrar a vista de colunas, vista de botões 
ou vista de sons do podcast.

B Menu instantâneo “Biblioteca de loops”:  Seleccione os loops que pretende mostrar no browser 
de loops no menu instantâneo.

C Coluna de tipos de palavras-chave:  Clique num tipo de palavra-chave para mostrar as categorias 
desse tipo de palavra-chave na coluna do meio.

D Coluna de categorias:  Clique numa categoria para mostrar palavras-chave dessa categoria 
na coluna da direita.

E Coluna de palavras-chave:  Clique numa palavra-chave para mostrar loops correspondentes 
na lista de resultados.

F Menu instantâneo Escala:  Seleccione um tipo de escala para ver apenas loops que utilizem 
essa escala.

G Lista de resultados:  Mostra os loops que correspondem às palavras-chave seleccionadas. Apresenta 
também o tempo, a chave e o número de batidas para cada loop. Clique num loop na lista de resulta-
dos para o pré-visualizar. Clique na caixa de verificação Favoritos de um loop para o adicionar aos seus 
favoritos.

H Nível de volume de pré-visualização:  Desloque o nível para ajustar o volume do loop em 
pré-visualização.

I Campo de pesquisa:  Digite texto no campo para ver loops com esse texto no seu nome ou 
percurso do ficheiro.
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Painel de informações sobre a faixa
O painel “Informações sobre a faixa” mostra o instrumento, efeitos e especificações de 
entrada actuais da faixa seleccionada, e mostra as especificações de efeitos principais da 
faixa principal. É possível alterar estas especificações no painel “Informações sobre a faixa”. 

Faixas de “Instrumentos reais” e de “Instrumentos de software”
Alguns controlos do painel “Informações sobre a faixa” são diferentes para faixas de 
“Instrumentos reais” e para faixas de “Instrumentos de software” (como indicado nas 
descrições seguintes). 
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A Botão Procurar:  clique para visualizar a lista de instrumentos, o ícone de menu e os controlos 
de entrada para a faixa.

B Menu instantâneo “Biblioteca de instrumentos”:  Seleccione os instrumentos que pretende 
ver nas listas de categorias e de instrumentos no menu instantâneo.

C Lista de categorias de instrumentos:  Clique numa categoria de instrumentos para ver os instru-
mentos dessa categoria na lista de instrumentos à direita.

D Lista de instrumentos:  Seleccione um instrumento da lista.

E Menu instantâneo de ícones de instrumentos:  Clique para seleccionar um novo ícone de 
instrumento no menu de ícones que aparece. Os ícones permitem distinguir facilmente faixas 
que utilizem instrumentos semelhantes.

F Menu instantâneo “Origem da entrada” (só faixas de “Instrumento real”):  Seleccione a origem 
da entrada para gravação de “Instrumentos reais”. 

Menu instantâneo Monitor (só faixas de “Instrumento real”):  Ligue a monitorização para ouvir 
o seu instrumento enquanto toca ou desligue-a para evitar feedback.

Nível e caixa de verificação “Nível de gravação” (só faixas de “Instrumento real”):  Desloque 
para especificar o volume de entrada da faixa. Seleccione a caixa de verificação “Controlo de 
nível automático” para o GarageBand baixar o nível de gravação e evitar clipping.

G Botão Editar:  clique para visualizar os menus de efeitos e controlos da faixa.

H Ranhuras de efeitos:  Cada faixa inclui um compressor e quatro ranhuras de efeitos adicionais.
Clique numa ranhura de efeitos vazia e seleccione um efeito no menu instantâneo. 

Clique no LED de um efeito para activar ou desactivar o efeito. 

Clique no nome de um efeito e seleccione um novo efeito no menu instantâneo de efeitos.

Clique numa predefinição e seleccione uma nova predefinição no menu instantâneo de 
predefinições.

Desloque um efeito para cima ou baixo pela área de texturas, no seu limite esquerdo, para 
reorganizar os efeitos. 

Menu instantâneo “Gerador de som” (apenas para “Instrumentos de software”):  Seleccione um novo 
gerador para alterar o som do “Instrumento de software”.

I Níveis de Envios:  Cada faixa inclui níveis de Eco e Reverberação que controlam a quantidade de 
eco e reverberação que é enviada dessa faixa para os efeitos de Eco e Reverberação principais.

J Botões “Guardar instrumento” e “Apagar instrumento”:  Clique no botão “Guardar instrumento” 
para guardar um instrumento. Clique no botão “Apagar instrumento” para apagar um instrumento 
guardado.
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Faixa de “Guitarra eléctrica”
A faixa de “Guitarra eléctrica” mostra os efeitos de amplificador e de stompbox da guitarra 
em palco.
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A Menu instantâneo “Predefinição da guitarra”:  Seleccione uma predefinição de guitarra no menu.

B Amplificador da guitarra:  Mostra uma representação visual do amplificador actual da guitarra. 
Clique no amplificador para ver os controlos de amplificador por baixo do palco. Mantenha o 
cursor sobre o amplificador e, de seguida, clique nas setas que aparecem para alterar o modelo 
do amplificador.

C Efeitos de stompbox:  Mostra uma representação visual dos efeitos de stompbox na predefinição 
actual. Clique num stompbox para ver os respectivos controlos de stompbox por baixo do palco. 

D Área de controlos:  Mostra os controlos de amplificador, quando o amplificador está seleccionado. 
Quando está seleccionado um stompbox, mostrar os respectivos controlos de stompbox. Desloque 
as pegas para alterar as especificações de controlo do amplificador ou do stompbox. Clique no inter-
ruptor de bypass de um efeito de stompbox para activar ou desactivar o efeito.

E Botão Editar:  Com o amplificador seleccionado, clique no botão Editar para visualizar o modelo do 
amplificador, efeitos principais e controlos de entrada. Com um efeito de stompbox seleccionado, cli-
que em Editar para visualizar todos os efeitos de stompbox por baixo do palco. Desloque um stomp-
box para uma das ranhuras no palco para adicionar um efeito de stompbox. Quando terminar de 
editar um amplificador ou stompbox, clique em Terminado.

F Botões “Guardar instrumento” e “Apagar instrumento”:  Clique no botão “Guardar instrumento” 
para guardar um instrumento. Clique no botão “Apagar instrumento” para apagar um instrumento 
guardado.
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Faixa principal
O painel “Informações sobre a faixa” da faixa principal mostra as especificações do projecto 
global e as especificações de efeitos para o projecto geral. As especificações do projecto 
global incluem tempo, compasso de tempo e chave. As especificações de efeitos globais 
incluem eco principal, reverberação, EQ e compressor. 
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Os níveis de Eco e Reverberação de cada faixa controlam a quantidade de eco e 
de reverberação enviada dessa faixa para os efeitos de eco principal e reverberação. 
No painel “Informações sobre a faixa” da faixa principal, é possível alterar os efeitos 
de eco principal e de reverberação.

A Botão Procurar:  Clique para visualizar a lista de instrumentos, o ícone de menu e os controlos 
de entrada para a faixa.

B Menu instantâneo “Efeitos principais”:  Seleccione os efeitos principais que pretende ver nas listas 
de categorias e de efeitos no menu instantâneo.

C Lista de categorias de efeitos principais:  Clique numa categoria para ver os efeitos dessa categoria 
na lista de efeitos principais à direita.

D Lista de predefinições de efeitos principais:  Clique numa predefinição de efeitos principais 
na lista para a aplicar ao projecto.

E Controlos de tempo, chave e compasso de tempo: Desloque o nível de Tempo para alterar o tempo 
do projecto.

Seleccione uma chave no menu instantâneo Chave e, em seguida, seleccione um tipo de escala 
no menu instantâneo à direita.

Seleccione um compasso de tempo no menu instantâneo Compasso.

F Botão Editar:  Clique para visualizar os menus de efeitos e controlos da faixa.

G Efeitos da faixa:  Clique no LED para activar ou desactivar os efeitos de eco e reverberação. 
Seleccione uma predefinição de eco no menu instantâneo Eco. Seleccione uma predefinição 
de reverberação no menu instantâneo Reverberação. Estes efeitos controlam o som dos efeitos 
de Envio em faixas individuais.

H Ranhuras de efeitos principais:  Cada faixa principal inclui um EQ Visual, um compressor, uma 
redução de nível e uma ranhura de efeitos adicional.

Clique no LED de um efeito para activar ou desactivar o efeito. 

Clique numa predefinição e seleccione uma nova predefinição no menu instantâneo de predefi-
nições.

Clique numa ranhura de efeitos vazia e seleccione um efeito no menu instantâneo. 

I Botões “Guardar principal” e “Apagar principal”:  Clique no botão “Guardar principal” para guardar 
um conjunto de efeitos principais. Clique no botão “Apagar principal” para apagar um conjunto de 
efeitos principais guardado.
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Browser Multimédia
O Browser Multimédia permite-lhe procurar e adicionar músicas da sua biblioteca do 
iTunes, fotografias da sua biblioteca do iPhoto, projectos do iMovie e outros ficheiros 
de vídeo. 

A Botões de tipos de suporte:  Clique no botão do tipo de ficheiros multimédia com os quais 
pretende trabalhar.

B Lista de origens:  Navegue para a pasta que contém os ficheiros que pretende utilizar. É também 
possível adicionar pastas, deslocando-as a partir do Finder.

C Lista de multimédia:  Visualize, pré-visualize e seleccione ficheiros multimédia para adicionar 
ao seu projecto.

D Botão Reproduzir:  Clique para pré-visualizar o ficheiro multimédia seleccionado. 

E Campo de pesquisa:  Digite texto para pesquisar ficheiros pelo nome.
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3 Tutorial 1:  Como criar e reproduzir 
projectos no GarageBand

No GarageBand, é possível criar projectos para músicas, 
podcasts, toques e muito mais. É possível reproduzir projec-
tos para ouvir a sua música e guardá-los de várias formas.

Neste tutorial, irá aprender como:
Â Criar um novo projecto a partir de um modelo
Â Seleccionar especificações de projecto para o tempo, a chave e o compasso de tempo
Â Reproduzir o projecto.
Â Guardar o projecto.

Como criar um novo projecto
Comece a utilizar o GarageBand criando um projecto. Os projectos são o local onde grava, 
organiza e mistura a sua música. Quando abre a caixa de diálogo “Novo projecto”, pode 
seleccionar um modelo para o tipo de projecto que pretende criar.

É possível seleccionar vários tipos de projectos diferentes, incluindo:
Â Projectos musicais para voz, instrumentos acústicos, guitarra eléctrica, loops e muito mais.
Â Projectos de podcast para episódios de podcast melhorados, em formato áudio e vídeo.
Â Projectos do Magic GarageBand, nos quais o utilizador selecciona o género e 

o GarageBand selecciona os instrumentos e cria um arranjo.
Â Projectos de toques para o iPhone, que pode enviar para o iTunes e utilizar no seu 

iPhone. 

Para além de criar novos projectos, também pode abrir e descarregar lições “Aprender 
a tocar” na caixa de diálogo “Novo projecto”. Para saber como utilizar as lições “Aprender 
a tocar”, consulte o “Tutorial 2:  Como aprender a tocar guitarra e piano” na página 40.
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Para criar um novo projecto musical:
1 Seleccione Ficheiro > Novo.

A caixa de diálogo “Novo projecto” aparece, juntamente com botões para diferentes tipos 
de projectos, incluindo “Novo projecto”, “Magic GarageBand” e “Toque para iPhone”. Clique 
no botão “Novo projecto”.

Na área principal da janela aparecem modelos de projecto, que incluem modelos para 
voz, instrumento acústico, guitarra eléctrica, teclado, composição de músicas, loops e 
episódio de podcast.

2 Clique no ícone do modelo que pretende utilizar e, a seguir, clique em Seleccionar.

3 Na caixa de diálogo “Guardar como”, digite um nome para o projecto no campo “Guardar 
como” e depois procure a localização onde pretende guardar o projecto.

4 Clique em Guardar.

Após alguns momentos, a janela do GarageBand abre-se com o novo projecto. A área 
central da janela do GarageBand é a linha de tempo, que está organizada em linhas hori-
zontais denominadas faixas. Organiza as suas gravações e loops em faixas. A área da 
esquerda mostra os cabeçalhos das faixas, onde é possível ajustar o volume, a posição da 
panorâmica e outras especificações para cada faixa. Por baixo da linha de tempo encon-
tra-se a barra de comandos com botões que apresentam diferentes editores e inspecto-
res, um conjunto de controlos de transporte que pode utilizar para reproduzir os seus 
projectos e o LCD, onde pode alterar as especificações do projecto assim como alterar as 
unidades de tempo na régua de batidas. Para obter mais informações acerca dos contro-
los na janela do GarageBand, consulte “Apresentação geral do GarageBand” na página 8.

É possível fazer música com o GarageBand das seguintes formas:
Â Gravar som de um microfone ligado ao seu computador.
Â Gravar som de uma guitarra eléctrica ligada ao seu computador.
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Â Ligar um teclado USB (ou MIDI) e reproduzir os “Instrumentos de software” integrados 
no GarageBand.

Â Adicionar e organizar Apple Loops na linha de tempo.
Â Criar um projecto no Magic GarageBand.
Â Visualizar uma lição “Aprender a tocar”, enquanto toca.

Como reproduzir um projecto
Depois de adicionar alguns loops, gravações ou ficheiros de áudio ao seu projecto, poderá 
reproduzi-lo para ouvir como soa. A reprodução dos projectos é efectuada utilizando a 
barra de espaço no seu computador ou os controlos de transporte, que estão na barra 
de comandos localizada abaixo da linha de tempo.

Para iniciar ou parar a reprodução:
Prima a barra de espaço ou o botão Reproduzir no meio dos controlos de transporte.

Como utilizar os controlos de transporte
Através dos controlos de transporte é possível controlar a reprodução e mover a cabeça 
de leitura para diferentes partes do projecto. Aqueles incluem ainda controlos para grava-
ção e para activar a região de ciclos.

Os controlos de transporte são semelhantes aos controlos de reprodução utilizados 
em leitores de hardware de música. Incluem, da esquerda para a direita:

Â Gravar:  Inicia a gravação em faixas activadas para gravação.
Â Ir para o início:  Move a cabeça de leitura para o início do projecto.
Â Retroceder:  Recua uma medida a cabeça de leitura.
Â Reproduzir/Pausa:  Inicia ou pára a reprodução do projecto. 
Â Avançar:  Avança uma medida a cabeça de leitura.
Â Ciclo:  Activa ou desactiva a região de ciclos.

Botão Reproduzir

Botão Ciclo

Botão Gravar
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Como mover a cabeça de leitura
A cabeça de leitura é uma linha vertical que se estende pela linha de tempo e que mostra 
a parte do projecto actualmente em reprodução ou o local onde será iniciada a reprodu-
ção quando clicar no botão Reproduzir. O triângulo na parte superior da cabeça de leitura 
mostra a sua posição actual na régua de batidas. A régua de batidas marca as unidades 
de tempo no projecto, ora em batidas e compassos (tempo musical), ora em minutos e 
segundos. É possível mover a cabeça de leitura em qualquer ponto no tempo, quando 
o projecto é parado ou enquanto o mesmo está a ser reproduzido.

Para mover a cabeça de leitura:
m Desloque o triângulo na parte superior da cabeça de leitura para o local na régua 

de batidas onde pretende que a reprodução seja iniciada.

Como utilizar o LCD
O LCD (ecrã de cristais líquidos), que se encontra na barra de comandos ao lado dos 
controlos de transporte, mostra a posição da cabeça de leitura enquanto o projecto é 
reproduzido. É possível alterar as unidades de tempo apresentadas no LCD e mover a 
cabeça de leitura.

Como alterar as unidades de tempo
O LCD e a régua de batidas podem apresentar batidas e compassos (tempo musical) ou 
minutos e segundos. É possível utilizar o tempo musical quando se está a compor uma 
música para alinhar gravações, loops e outros itens na linha de tempo com o ritmo da 
música. Ao trabalhar com projectos de podcast ou filmes, utilizam-se minutos e segundos.

Para mostrar batidas e compassos no LCD:
m Clique no ícone à esquerda do LCD e seleccione Medidas.

Para mostrar minutos e segundos no LCD:
m Clique no ícone à esquerda do LCD e seleccione Duração.

Quando altera as unidades de tempo no LCD, a régua de batidas também se altera para 
mostrar as mesmas unidades de tempo. 

Como alterar a posição da cabeça de leitura no LCD
É possível mover a cabeça de leitura, alterando o tempo que é apresentado no LCD 
no modo Medidas ou Duração.

Para alterar o tempo no LCD, proceda de uma das seguintes formas:
Â Desloque um dos números para cima ou para baixo.
Â Faça duplo clique num dos números, digite um novo número e, de seguida, 

prima Return.



Capítulo 3    Tutorial 1:  Como criar e reproduzir projectos no GarageBand 33

 

Como alterar o tempo, a chave e o compasso de tempo do projecto
Cada projecto do GarageBand inclui especificações para o tempo, a chave e o compasso 
de tempo. Ao adicionar loops ou criar gravações num projecto musical, o GarageBand fá-los 
corresponder ao tempo e à chave do projecto para que soem bem em conjunto. É possível 
escolher o tempo, a chave e o compasso de tempo do projecto na caixa de diálogo “Guar-
dar como”, quando cria um novo projecto, ou no LCD enquanto está a trabalhar no projecto.

Como alterar o tempo
Cada projecto tem uma velocidade, isto é, um tempo. O tempo define o ritmo de ocorrên-
cia das batidas (impulso rítmico básico) no projecto. O tempo é medido em batidas 
por minuto ou bpm. É possível especificar o tempo para qualquer velocidade entre 60 
e 240 bpm. O tempo predefinido é de 120 bpm, que é um tempo normalmente utilizado 
na música popular.

Para alterar o tempo no LCD:
1 Clique no ícone à esquerda do LCD e seleccione Projecto.

2 Clique no número por baixo da palavra Tempo.

3 Desloque o nível para cima ou para baixo, para um novo tempo.

Como especificar a chave
Cada projecto tem uma chave que define a nota central com a qual se relacionam as outras 
notas da música. A chave pode ser qualquer chave entre Dó e Si agudo (Si#). Juntamente 
com a chave, é possível seleccionar a escala maior ou menor. No LCD, as chaves da escala 
maior são apresentadas como “mai” e as da escala menor como “men”.

Para alterar a chave no LCD:
1 Clique no ícone à esquerda do LCD e seleccione Projecto.

2 Clique na chave que é apresentada por baixo da palavra Chave.

3 Seleccione uma nova chave no menu instantâneo Chave.

4 Em alternativa pode seleccionar uma escala diferente no fundo do menu instantâneo 
Chave.
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Como especificar o compasso de tempo
Cada projecto tem um compasso de tempo que controla a relação entre as batidas e as 
medidas. O compasso de tempo de um projecto consiste em dois números separados 
por uma barra, semelhantes a uma fracção. O número à esquerda controla o número 
de batidas em cada medida e o número à direita controla o valor da batida (a extensão 
da nota que obtém uma batida). 

É possível utilizar qualquer um dos seguintes compassos de tempo num projecto do 
GarageBand: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 7/4, 6/8, 7/8, 9/8 ou 12/8. O compasso de tempo 
predefinido e também o mais utilizado habitualmente é de 4/4. 

Para alterar o tempo do projecto no LCD:
1 Clique no ícone à esquerda do LCD e seleccione Projecto.

2 Clique no número por baixo da palavra Compasso.

3 Seleccione um novo compasso de tempo no menu instantâneo Compasso.

Como guardar um projecto
Depois de efectuar alterações ao seu projecto, é altura de guardar o trabalho.

Para guardar um projecto:
m Seleccione Ficheiro > Guardar (ou prima Comando + S).

É também possível guardar um projecto como um arquivo. Quando guardar um pro-
jecto como um arquivo, todos os ficheiros de áudio, loops e multimédia adicional que 
o projecto utilizar são guardados no ficheiro do projecto. Isto é especialmente útil se 
pretender copiar o projecto para outro computador ou se estiver a duplicar um pro-
jecto com as suas próprias gravações de “Instrumentos reais”.

Para guardar um projecto como um arquivo:
1 Seleccione Ficheiro > Guardar como.

2 Na caixa de diálogo “Guardar como”, seleccione a caixa de verificação “Enviar como arquivo”.

É também possível compactar projectos para facilitar a partilha. A compactação de um 
projecto reduz o tamanho do ficheiro ao comprimir o áudio do projecto. A compactação 
pode resultar em alguma perda de qualidade do áudio.

Para compactar um projecto:
1 Seleccione Ficheiro > Guardar como.

2 Na caixa de diálogo “Guardar como”, seleccione a caixa de verificação “Compactar projecto”.

3 Seleccione as especificações de compressão que pretende utilizar no menu instantâneo 
junto à caixa de verificação “Compactar projecto”.
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Quando fechar um projecto, o GarageBand cria, por predefinição, uma pré-visualização do 
iLife para o projecto. Uma pré-visualização do iLife permite-lhe pré-visualizar o projecto no 
Browser Multimédia e noutras aplicações do iLife. Permite também aumentar o tamanho 
do ficheiro do projecto. É possível seleccionar a criação de uma pré-visualização do iLife 
para projectos no painel Geral das preferências do GarageBand.

Como criar um projecto no Magic GarageBand
É possível criar rapidamente um projecto no Magic GarageBand. Quando cria um pro-
jecto no Magic GarageBand, pode seleccionar o género (estilo) de música enquanto 
o GarageBand selecciona os instrumentos e cria um arranjo básico em simultâneo. 
É possível alterar instrumentos, fazer misturas com a música, assim como tocar e 
gravar o seu próprio instrumento juntamente com a música.

Para criar um projecto no Magic GarageBand:
1 Seleccione Ficheiro > Novo.

2 Na caixa de diálogo “Novo Projecto”, clique em Magic GarageBand.

3 Clique no género da música e depois clique em Seleccionar.

Após alguns momentos, o palco do Magic GarageBand aparece, mostrando 
os instrumentos utilizados na música. Cada música do Magic GarageBand inclui 
os instrumentos Guitarra, Baixo, Bateria, Teclado e Melodia, assim como um lugar 
para “My instrument” no meio do palco.

Clique no botão Reproduzir 
para pré-visualizar a música.

Aqui surgem dife-
rentes opções 
ao clicar num 
instrumento.
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4 Para pré-visualizar a música, clique no botão Reproduzir.

O Magic GarageBand abre em modo de ecrã completo, com os instrumentos para o pro-
jecto sendo apresentados no palco e uma barra de comandos com controlos de reprodu-
ção, entre outros, por baixo do palco. É possível alternar entre esta visualização e uma 
visualização de janela, clicando no botão Visualização na parte inferior direita do palco.

Como seleccionar diferentes instrumentos no Magic GarageBand
É possível seleccionar diferentes instrumentos para cada parte de uma música 
do Magic GarageBand ou fazer com que o GarageBand seleccione um conjunto 
diferente de instrumentos.

Para seleccionar um instrumento diferente:
1 Seleccione um dos instrumentos no palco.

Por baixo do palco, surgem diferentes opções para o instrumento.

2 Seleccione um novo instrumento na área por baixo do palco.

3 Depois de seleccionar os instrumentos pretendidos, pode clicar novamente em Reproduzir 
para ouvir a música com os novos instrumentos.

Como reproduzir instrumentos aleatoriamente no Magic GarageBand
Para além de seleccionar instrumentos manualmente, é possível reproduzir instrumentos 
aleatoriamente numa música do Magic GarageBand. Ao reproduzir instrumentos aleatori-
amente, o GarageBand selecciona um novo conjunto de instrumentos para o projecto.

Para reproduzir instrumentos aleatoriamente:
m Clique no botão “Reprodução aleatória de instrumentos” por baixo do palco.

O botão “Reprodução aleatória de instrumentos” está disponível, quando não se encontra 
nenhum instrumento seleccionado no palco.

Como misturar instrumentos no Magic GarageBand
É possível misturar uma música no Magic GarageBand, ajustando o volume de diferentes 
instrumentos de modo a equilibrar o som de cada um deles na mistura geral. Também é 
possível silenciar instrumentos e colocá-los a solo (ouvi-los sozinhos sem o resto da música). 

Para misturar uma música no Magic GarageBand, é necessário mostrar primeiro o mixer 
para um dos instrumentos. Ao seleccionar outro instrumento, surge o mixer para esse 
instrumento até fechar o mixer do instrumento actual.
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Para mostrar o mixer de um instrumento:
1 Clique num instrumento do palco.

Surge uma pequena janela com o nome do instrumento.

2 Clique no triângulo de abertura para mostrar os controlos de mistura para o instrumento.

Para silenciar um instrumento:
m Clique no botão Silencioso, no mixer.

Para colocar o instrumento a solo:
m Clique no botão Solo, no mixer.

Para ajustar o volume de um instrumento:
m Desloque o nível do volume no mixer.

Como tocar e gravar o seu instrumento no Magic GarageBand
Todos os projectos do Magic GarageBand têm um lugar para “My instrument” no meio 
do palco. É possível adicionar o seu próprio instrumento para que este toque com o 
projecto, bem como gravar o seu instrumento juntamente com o projecto. 

Como tocar My instrument
Para tocar o seu instrumento em simultâneo com o projecto do Magic GarageBand, é 
necessário que seleccione primeiro o instrumento a utilizar em “My instrument”. Pode 
utilizar um “Instrumento real” ou um “Instrumento de software” como “My instrument”.

Para seleccionar a entrada e o instrumento para “My instrument”:
1 Clique no círculo realçado na frente do palco.

Por baixo do placo, surgem diferentes instrumentos para “My instrument”, juntamente com 
o menu “My instrument” e o botão Afinador.

Como misturar controlos
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2 Seleccione a entrada para o instrumento que pretende tocar no menu instantâneo 
“My instrument”.

Â Se estiver a tocar num teclado USB ou MIDI, seleccione Teclado.
Â Se estiver a tocar uma guitarra que esteja ligada à porta de entrada de áudio do seu 

computador, seleccione Guitarra.
Â Se estiver a utilizar o microfone integrado do seu computador, seleccione “Microfone 

interno”.
Â Se estiver a utilizar um microfone ligado a uma interface de áudio, seleccione “Microfone 

externo”.
Â Se estiver a tocar uma guitarra ligada a uma interface de áudio, seleccione “Guitarra 

externa”.

3 Se estiver a utilizar um microfone, bem como as colunas do seu computador para ouvir o 
seu instrumento, seleccione “Monitor desligado” no menu instantâneo “My instrument”.

4 Clique no instrumento que pretende utilizar na área por baixo do palco.

5 Se quiser utilizar um instrumento que não é apresentado, clique em Personalizar. 
Quando surge a janela Personalizar, seleccione o tipo de instrumento que pretende 
utilizar no menu instantâneo na parte superior da janela e, de seguida, seleccione 
o instrumento que pretende utilizar na lista da janela.

Depois de seleccionar a entrada e o instrumento para “My instrument”, pode tocar o seu 
instrumento no projecto.

Como gravar My instrument 
É possível gravar o instrumento seleccionado em “My instrument” juntamente com o 
projecto do Magic GarageBand. Quando abrir o projecto no GarageBand, a sua gravação 
irá aparecer numa nova faixa na linha de tempo.

Para gravar “My instrument”:
1 Certifique-se de que o seu instrumento está a funcionar correctamente e de que está 

ligado ao seu computador.

2 Clique no botão Gravar (o círculo vermelho) na barra de comandos.

Depois da contagem do compasso, a gravação começa. Por baixo das secções surge uma 
faixa estreita, mostrando a forma de onda da nova gravação.

3 Quando terminar a gravação, clique no botão Reproduzir.



Capítulo 3    Tutorial 1:  Como criar e reproduzir projectos no GarageBand 39

 

Como afinar a sua guitarra no Magic GarageBand
Se estiver a utilizar uma guitarra como “My instrument”, pode afinar a guitarra 
no Magic GarageBand.

Para afinar a sua guitarra no Magic GarageBand:
1 Certifique-se de que “My instrument” está seleccionado no palco.

2 Clique no botão Afinador ao lado do menu instantâneo “My instrument”.

O afinador surge por baixo do palco.

3 Toque uma nota na guitarra e observe o afinador. Certifique-se de que toca apenas 
uma nota de cada vez. 

O nome da nota surge no meio do afinador. Se a nota não estiver afinada, o nome da 
nota aparece a vermelho e surgem barras de ambos os lados do afinador, indicando 
se a nota é grave (do lado esquerdo) ou aguda (do lado direito). 

4 Rode a cravelha da corda da sua guitarra e continue a observar o afinador.

Quando a nota estiver afinada, o respectivo nome aparece a azul.

5 Quando terminar a afinação, clique novamente no botão Afinador para fechar o afinador.
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4 Tutorial 2:  Como aprender a tocar 
guitarra e piano

As lições “Aprender a tocar” facilitam a aprendizagem da gui-
tarra e do piano no GarageBand. Poderá aprender técnicas 
básicas e comprar lições de intérpretes para aprender a tocar 
músicas dos intérpretes que compuseram as mesmas.

Neste tutorial, irá aprender como:
Â Abrir uma lição “Aprender a tocar”
Â Visualizar as instruções em vídeo correspondentes a uma lição e tocar em simultâneo
Â Seleccionar capítulos e subcapítulos
Â Praticar uma secção de uma lição quantas vezes quiser
Â Abrandar o ritmo de uma lição para aprender uma passagem difícil de executar
Â Tocar e gravar o seu próprio instrumento durante uma lição
Â Fazer a mistura dos instrumentos durante uma lição
Â Personalizar a apresentação da janela “Aprender a tocar”
Â Abrir uma lição no GarageBand
Â Aceder a outras lições “Aprender a tocar”
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Como abrir uma lição “Aprender a tocar”
O GarageBand inclui uma lição básica para guitarra e outra para piano. Na caixa de diálogo 
“Novo Projecto”, pode seleccionar e abrir as lições instaladas no seu computador. Pode tam-
bém descarregar outras lições básicas gratuitamente e comprar lições de intérpretes atra-
vés da caixa de diálogo “Novo Projecto”.

Para abrir uma lição “Aprender a tocar”:
1 Seleccione Ficheiro > Novo.

2 Na caixa de diálogo “Novo projecto”, clique em “Aprender a tocar”.

As lições básicas instaladas no seu computador são apresentadas na área principal 
da janela.

3 Clique na lição que pretende abrir e, em seguida, clique em Seleccionar.

A lição é aberta em visualização de ecrã completo, com uma janela de vídeo no topo da 
janela e um braço de guitarra animado (nas lições de guitarra) ou um teclado animado (nas 
lições de piano) na parte inferior da janela. Por baixo do instrumento animado surge a barra 
de comandos, que inclui controlos para executar a lição, ligar o metrónomo e a região de 
ciclos, abrandar a lição, gravar o seu instrumento à medida que for tocando durante a lição, 
assim como outras funcionalidades.

Como seleccionar capítulos e subcapítulos
Cada lição “Aprender a tocar” inclui dois capítulos: Aprender e “Tocar o instrumento”. No 
capítulo Aprender , o professor fornece instruções em vídeo sobre como tocar a música, 
incluindo todas as técnicas relevantes ou afinações especiais necessárias. No capítulo 
Tocar o instrumento, pode tocar a música completa sem interrupção ou seleccionar uma 
ou várias secções para praticar. As lições de intérpretes também incluem um capítulo 
de História com informações sobre a música e o intérprete. 
Algumas lições incluem subcapítulos Simples e Avançados. Os capítulos e subcapítulos 
respeitantes à lição são apresentados no lado esquerdo da área de vídeo quando a lição 
é aberta. Pode seleccionar um capítulo ou subcapítulo diferente em qualquer momento, 
enquanto uma lição estiver aberta.

Nível de Velocidade Botão Reproduzir

Botão Gravar Botão CicloMetrónomo

Nível de Volume
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Para seleccionar um capítulo ou subcapítulo:
1 Se a lista de capítulos não estiver visível, desloque o cursor sobre o lado esquerdo 

da área de vídeo.

2 Seleccione o capítulo ou subcapítulo que deseja iniciar.

Como reproduzir uma lição
Depois de ter seleccionado o capítulo desejado, a reprodução da lição pode ser iniciada.

Para reproduzir uma lição:
m Clique no botão Reproduzir ou prima a barra de espaços.

Para parar a reprodução: 
m Clique no botão Reproduzir ou prima a barra de espaço.

A lição começa a ser reproduzida a partir do início. Por cima da barra de comandos, a 
cabeça de leitura mostra a secção da lição actualmente em reprodução. Poderá repro-
duzir a lição completa ou apenas algumas secções. 

Para reproduzir uma secção de uma lição:
m Clique na secção desejada, na linha situada por cima da barra de comandos. Poderá 

seleccionar várias secções clicando nas mesmas enquanto prime a tecla Shift.

Se a lição estiver a ser reproduzida, começará a partir do início da secção seleccionada. 
Se a lição estiver parada, prima a barra de espaço para iniciar a reprodução a partir da 
secção seleccionada.

Seleccione aqui os
capítulos e subcapítulos.

Clique no botão Ciclo 
antes de clicar numa sec-
ção, a fim de reproduzir a 
secção repetidamente.

Clique na secção que pretende 
que seja reproduzida.
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Poderá também reproduzir uma ou mais secções repetidamente. Essa possibilidade 
é particularmente útil se quiser praticar uma parte nova ou difícil de uma lição.

Para reproduzir uma secção repetidamente:
1 Clique no botão Ciclo (com setas curvas) na barra de comandos.

2 Clique na secção que deseja que seja reproduzida. Clique nas secções adjacentes 
mantendo a tecla Shift premida para reproduzi-las sequencialmente.

3 Clique no botão Reproduzir ou prima a barra de espaços.

As secções seleccionadas começam a ser reproduzidas e continuam a ser reproduzidas 
repetidamente até clicar no botão Reproduzir ou premir a barra de espaço novamente.

Como tocar o seu instrumento durante uma lição
Poderá tocar guitarra ou piano durante a lição. Se estiver a tocar num teclado, bastará 
ligar o seu teclado ao computador para tocar durante a lição. Se o seu instrumento 
for a guitarra, deverá seleccionar a entrada antes de poder tocar durante a lição.

Para seleccionar a entrada para a guitarra:
1 Clique em Configuração.

A janela de Configuração aparece no ecrã.

2 Seleccione a origem da entrada para a sua guitarra a partir do menu instantâneo “O meu 
periférico de entrada”.

Â Se a sua guitarra estiver ligada à porta de entrada de áudio do seu computador, 
seleccione Guitarra.

Â Se estiver a tocar guitarra usando o microfone integrado do seu computador, seleccione 
“Microfone interno”.

Â Se estiver a tocar guitarra usando um microfone ligado a uma interface de áudio, 
seleccione “Microfone externo”.

Â Se a guitarra estiver ligada a uma interface de áudio, seleccione “Guitarra externa”.

3 Se estiver a tocar guitarra usando um microfone, seleccione a opção “Monitor desligado” 
para evitar feedback. Se a guitarra estiver ligada a uma porta de entrada de áudio ou a 
uma interface de áudio, ou se estiver a ouvir o GarageBand com auscultadores em vez 
de colunas, seleccione a opção “Monitor ligado”.

4 Quando tiver terminado, clique novamente em Configuração para voltar à lição.

Está agora preparado para tocar o instrumento durante a lição.
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Como alterar a velocidade de reprodução de uma lição
Pode abrandar a velocidade de reprodução de uma lição para facilitar a aprendizagem 
ou execução de uma parte mais difícil. A velocidade de reprodução poderá ser abrandada 
até metade da sua velocidade original. À medida que conseguir dominar as partes mais 
difíceis, poderá aumentar gradualmente a velocidade de reprodução da lição até ao seu 
tempo original.

Para alterar a velocidade de reprodução de uma lição:
1 Desloque o nível de Velocidade, situado na barra de comandos junto do metrónomo, 

para a esquerda para abrandar a velocidade de reprodução da lição. 

2 Para acelerar a velocidade da lição, desloque o nível de Velocidade para a direita.

Pode alterar a velocidade de reprodução enquanto a lição estiver em reprodução 
ou parada.

Como gravar o seu instrumento durante uma lição
Pode gravar o seu instrumento durante uma lição, inclusivamente vários excertos. A grava-
ção do seu instrumento permite-lhe avaliar a sua execução e monitorizar o seu progresso. 
Depois de gravar o seu instrumento, pode ouvir os diferentes excertos, seleccionar o 
excerto que pretende ouvir durante a lição e eliminar aqueles que não lhe interessam.

Para gravar o seu instrumento durante uma lição:
1 Clique na secção onde pretende gravar ou desloque a cabeça de leitura até ao ponto 

em que pretende iniciar a gravação.

2 Clique no botão Gravar.

O metrónomo apresenta uma contagem de compasso antes de iniciar a gravação na 
posição da cabeça de leitura, para ajudá-lo a tocar no ritmo certo. À medida que for 
gravando, a sua gravação surgirá numa faixa por cima da barra de comandos.

3 Comece a tocar o seu instrumento.

4 Quando tiver terminado a gravação, clique no botão Reproduzir.
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Para gravar vários excertos:
1 Clique no botão Ciclo na barra de comandos.

2 Clique na secção para onde deseja gravar. Pode seleccionar várias secções premindo 
a tecla Shift ao mesmo tempo que clica nas secções pretendidas.

3 Clique no botão Gravar.

4 Após a contagem do compasso, comece a tocar o seu instrumento.

5 Quando tiver terminado a gravação, clique no botão Reproduzir.

A gravação surge numa faixa por cima da barra de comandos, com um número indicando 
o número de excertos.

Para ouvir os excertos:
1 Clique no número apresentado no canto superior esquerdo da gravação.

2 Seleccione o número do excerto que deseja ouvir a partir do menu Excertos.

Para eliminar um excerto:
Â Para eliminar o excerto actualmente seleccionado, seleccione a opção “Eliminar 

excerto seleccionado” no menu Excertos.
Â Para eliminar todos os excertos com excepção do excerto actualmente seleccionado, 

seleccione a opção “Eliminar excertos não utilizados” no menu Excertos.

Como alterar a mistura de uma lição
Pode alterar a mistura da voz e instrumento do professor, do seu próprio instrumento e 
dos instrumentos da banda de apoio. Esta funcionalidade pode ser particularmente útil 
se quiser ouvir mais claramente a voz do professor ou ouvir o seu instrumento por cima 
da mistura. Para alterar a mistura de uma lição, use os controlos do mixer.

Para visualizar o mixer:
m Clique em Mixer no canto superior direito da janela.
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O mixer aparece sobreposto à janela da lição. O mixer contém uma série de controlos 
para cada faixa, incluindo um botão Silencioso, um botão Solo e um nível de Volume. 

Para alterar a mistura, proceda de uma das seguintes formas:
Â Para silenciar uma faixa, clique no botão Silencioso (com um ícone de altifalante) 

no mixer.
Â Para ouvir uma faixa isolada, clique no botão Solo (com o ícone de auscultadores) 

no mixer.
Â Para ajustar o volume de uma faixa, desloque o nível de volume para a direita ou para 

a esquerda.

Se uma lição tiver uma banda de apoio, o mixer apresenta uma faixa com o título “A 
banda”, que inclui um triângulo de abertura. Se clicar no triângulo de abertura, visuali-
zará os controlos de mistura para cada instrumento da banda. Pode usar os controlos 
de mistura para a banda para fazer a mistura de cada instrumento, seguindo o mesmo 
procedimento utilizado para misturar as faixas em cada lição. Pode repor a mistura ori-
ginal da banda clicando no botão Repor.

Quando tiver terminado, feche o mixer para regressar à lição.

Para fechar o mixer:
Clique no canto superior direito da janela Mixer ou clique em qualquer zona 
da janela da lição, fora do mixer.

Clique no triângulo de abertura 
para aceder aos controlos de 
mistura para a banda.

Clique para repor os controlos 
de mistura para a banda.

Utilize os controlos de mistura 
para cada instrumento.
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Como personalizar a janela da lição
Pode personalizar o aspecto da janela da lição de várias formas, de acordo com o seu 
estilo de aprendizagem. Tanto as lições de guitarra como as lições de piano podem 
apresentar diferentes tipos de notação:

Como personalizar uma lição de guitarra
Numa lição de guitarra, pode visualizar a notação através de símbolos de acordes, 
esquemas de posição dos dedos, tablatura (TAB) ou notação padrão. Se for esquer-
dino, pode mudar para uma visualização para guitarristas esquerdinos. Pode também 
mudar a animação do braço da guitarra para uma visualização de cima para baixo, 
assim como o ângulo de visão predefinido.

Para personalizar a janela de uma lição de guitarra:
1 Clique em Configuração, no canto superior direito da janela da lição.

Aparece a janela de configuração com as diferentes opções de notação e aspecto.

2 Clique nas opções de notação e aspecto que deseja utilizar.

3 Para mostrar uma visualização de guitarrista esquerdino, seleccione a caixa de verificação 
“Guitarra para esquerdinos”.

4 Para alterar o modo de visualização do braço da guitarra para uma visualização de cima 
para baixo, seleccione a caixa de verificação “Visualizar o braço da guitarra de cima para 
baixo”.

5 Quando tiver terminado, clique em Terminado para regressar à lição.

Como personalizar uma lição de piano
Numa lição de piano, pode visualizar a notação enquanto símbolos de acordes ou 
notação padrão. Pode visualizar a notação para a mão esquerda ou para a mão direita 
ou para ambas as mãos em simultâneo. Pode também mudar para “Visualização fácil”. 
Na “Visualização fácil”, o nome das notas aparece nas teclas brancas do teclado ani-
mado, assim como no topo das notas se estiver em modo de notação musical padrão. 

Para personalizar a janela de uma lição de piano:
1 Clique em Configuração no canto superior direito da janela da lição.

Aparece a janela de configuração com as diferentes opções de notação e aspecto.

2 Clique nas opções de notação e aspecto que deseja utilizar.

3 Para visualizar a lição na “Visualização fácil”, seleccione a caixa de verificação “Visualização 
fácil”.

4 Quando tiver terminado, clique em Terminado para regressar à lição.
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Tanto as lições de guitarra como as lições de piano comportam uma visualização automá-
tica. Na visualização automática, a notação e o aspecto mudam automaticamente, em fun-
ção do conteúdo da lição. Na maioria dos casos, pode manter a visualização automática 
seleccionada, a não ser que deseje especificamente outra visualização.

A janela de configuração também contém atalhos de teclado para as diferentes opções 
de notação e aspecto. Pode usar os atalhos de teclado para alterar o aspecto da lição 
sem ter de abrir a janela de configuração.

Como abrir uma lição “Aprender a tocar” no GarageBand
Pode abrir uma lição na janela do GarageBand. Quando abrir uma lição no GarageBand, 
cada faixa, incluindo a voz do professor, o instrumento do professor e qualquer gravação 
que tenha feito com o seu instrumento, aparece numa faixa separada na linha de tempo. 
Pode fazer arranjos, misturas e outras alterações na janela do GarageBand tal como em 
qualquer projecto do GarageBand.

Para abrir uma lição no GarageBand:
m Clique no botão “Abrir no GarageBand” na barra de comandos.

Nota:  Algumas lições de intérpretes não podem ser abertas no GarageBand. Se uma 
lição não puder ser aberta, o botão “Abrir no GarageBand” aparecerá esbatido na barra 
de comandos.

Como aceder a outras lições “Aprender a tocar”
O GarageBand inclui várias lições básicas “Aprender a tocar”. Pode descarregar outras lições 
básicas para guitarra e piano e comprar lições de intérpretes com músicas ensinadas pelos 
intérpretes que as tornaram famosas. Poderá descarregar lições básicas e comprar lições de 
intérpretes na “Loja de lições”, através da caixa de diálogo “Novo projecto”. Para mais informa-
ções sobre como descarregar e comprar lições, consulte a secção “Como aprender a tocar 
guitarra e piano” na Ajuda do GarageBand.
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5 Tutorial 3:  Como gravar vozes 
e instrumentos musicais

É possível gravar a sua voz ou qualquer outro som que captu-
rar com um microfone. Se tocar um instrumento musical, 
é também possível gravá-lo num projecto do GarageBand.

No GarageBand, pode gravar som de um microfone ou de um instrumento musical ligado 
ao seu computador numa faixa de “Instrumento real”. As faixas de “Instrumentos reais” têm 
cabeçalhos azuis e as regiões que contêm as gravações aparecem a roxo. É possível alterar 
especificações de faixas e adicionar efeitos a faixas de “Instrumento real” no painel “Informa-
ções sobre a faixa”.

Neste tutorial, irá aprender como:
Â Adicionar uma faixa de “Instrumento real” e alterar especificações de instrumentos
Â Adicionar uma faixa de “Guitarra eléctrica” e escolher um amplificador de guitarra
Â Gravar som numa faixa de “Instrumento real” ou de “Guitarra eléctrica”
Â Gravar sobre uma parte específica de um projecto através da região de ciclos
Â Gravar vários excertos
Â Afinar a sua guitarra

Como adicionar uma faixa de “Instrumento real”
Para gravar som numa faixa de “Instrumento real”, adicione primeiro a faixa ao seu projecto 
e prepare-a para gravação.

Para adicionar uma nova faixa de “Instrumento real”:
1 Clique no botão “Adicionar faixa” ou seleccione Faixa > Nova faixa. 

2 Na caixa de diálogo “Nova faixa”, clique em “Instrumento real” e depois clique em Criar.

Aparece uma nova faixa de “Instrumentos reais” na linha de tempo e o painel “Informações 
sobre a faixa” abre-se à direita da linha de tempo. No painel “Informações sobre a faixa”, 
seleccione as diferentes especificações para a faixa seleccionada.
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3 No painel “Informações sobre a faixa”, seleccione um tipo de instrumento na lista 
à esquerda e depois seleccione um instrumento na lista à direita. 

4 Escolha a entrada de áudio para o seu microfone ou instrumento no menu instantâneo 
“Origem da entrada”. 

Â Se estiver a utilizar o microfone integrado do computador, seleccione “Microfone 
integrado”.

Â Se o microfone ou instrumento estiver ligado à porta de entrada de áudio do 
computador, seleccione “Linha de entrada”.

Â Se o microfone ou instrumento estiver ligado a uma interface de áudio, seleccione 
o canal correcto (ou par de canais estéreo) no menu. 

Â Se o instrumento que gravar tiver uma única entrada, seleccione uma entrada mono 
(monofónica). Se o instrumento tiver entradas esquerda e direita, seleccione uma 
entrada estéreo. 

5 Se pretender ouvir o microfone ou instrumento enquanto toca, seleccione Ligar ou “Ligar 
com protecção de feedback”, no menu instantâneo Monitor. 

Utilize estes controlos para 
especificar o formato e o 
canal de entrada, e para ligar 
ou desligar a monitorização.

Seleccione uma cate-
goria de instrumentos

nesta lista.

Seleccione um instrumento 
nesta lista.
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Ligar a monitorização pode causar feedback (ruído alto e agudo) se a entrada de áudio 
captar a saída das colunas. É possível seleccionar “Ligar com protecção de feedback” para 
o GarageBand desligar automaticamente a monitorização se ocorrer feedback na origem 
de entrada. Pode também evitar o feedback, utilizando auscultadores em vez de colunas. 
É possível reduzir um eventual feedback se o microfone ou instrumento estiver apontado 
para longe das colunas e se diminuir o volume principal.

6 Ajuste o nível de gravação da faixa de forma a que fique o mais alto possível sem causar 
clipping ou distorção.

Para ajustar o nível da gravação, proceda de uma das seguintes formas:
Â Se o instrumento ou microfone tiver um controlo de volume, ajuste o controlo 

de volume no periférico.
Â Se o instrumento ou microfone estiver ligado a uma interface de áudio, ajuste 

o controlo de volume na interface de áudio.
Â No painel “Informações sobre a faixa”, desloque o “Nível de gravação” para a esquerda 

para diminuir o volume de entrada do canal seleccionado ou desloque-o para a direita 
para aumentar o volume de entrada.

Nota:  Não é possível controlar o volume de algumas interfaces de áudio e de outros 
periféricos no GarageBand. Se o “Nível de gravação” no painel “Informações sobre a 
faixa” estiver indisponível, não é possível ajustar o volume de entrada no GarageBand.

Â Seleccione a caixa de verificação “Controlo de nível automático” para o GarageBand 
diminuir automaticamente o nível de entrada para evitar clipping e aumentar o nível 
para evitar ruído excessivo ao gravar.

Nota:  Se escolher “Ligar com protecção de feedback” no menu instantâneo Monitor, 
não é possível seleccionar “Controlo de nível automático”.

Como adicionar uma faixa básica
É também possível adicionar uma faixa básica. Uma faixa básica é uma faixa de “Instru-
mento real” estéreo sem efeitos. É possível alterar a origem de entrada e as especifica-
ções de efeitos de uma faixa básica depois de a adicionar ao projecto.

Para adicionar uma faixa básica:
m Seleccione Faixa > Nova faixa básica.

A faixa básica aparece na linha de tempo e o painel “Informações sobre a faixa” abre-se. 
É possível efectuar as mesmas especificações de entrada descritas na secção anterior.

Como adicionar uma faixa de “Guitarra eléctrica”
Se tocar guitarra eléctrica, pode adicionar uma faixa de “Guitarra eléctrica” e gravar o 
som da sua guitarra na faixa. Pode escolher uma predefinição de guitarra, um amplifi-
cador de guitarra, e adicionar efeitos de guitarra de stompbox para personalizar o som 
de cada faixa de “Guitarra eléctrica”.
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Para adicionar uma faixa de “Guitarra eléctrica”:
1 Clique no botão “Adicionar faixa” ou seleccione Faixa > Nova faixa. 

2 Na caixa de diálogo “Nova faixa”, clique em “Guitarra eléctrica” e depois clique em Criar.

Aparece uma nova faixa de “Guitarra eléctrica” na linha de tempo e o painel “Informações 
sobre a faixa” abre-se à direita da linha do tempo, mostrando um amplificador de guitarra 
e os efeitos de stompbox da faixa.

3 No painel de “Informações sobre a faixa”, seleccione uma predefinição de guitarra 
no menu instantâneo. 

4 Para escolher um amplificador de guitarra diferente, mova o cursor sobre o amplificador 
no palco e, em seguida, clique na seta para a esquerda ou para a direita.

5 Para alterar a origem da entrada, clique em Editar (com o amplificador seleccionado) e 
depois escolha um tipo de entrada diferente no menu instantâneo “Origem da entrada”.

6 Para ouvir a sua guitarra enquanto toca, escolha Ligar ou “Ligar com protecção de 
feedback” no menu instantâneo Monitor. 

Clique no amplificador
para ver os controlos do

amplificador em baixo.

Clique num stompbox
para ver os respectivos

controlos em baixo.

Os controlos do item
seleccionado aparecem

por baixo do palco.

Clique para alterar a origem da 
entrada ou para ver todos os 
efeitos de stompbox disponíveis.
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Como preparar a gravação
Depois de adicionar uma faixa de “Instrumento real” ou de “Guitarra eléctrica” para gravar, 
é necessário verificar alguns itens antes de iniciar a gravação: 
Â Certifique-se de que o seu microfone, a guitarra ou outro instrumento estão ligados 

correctamente e a funcionar.
Â Certifique-se de que os controladores de áudio adequados estão seleccionados no 

painel Áudio/MIDI das preferências do GarageBand. Quando adicionar um novo peri-
férico de áudio, o GarageBand pergunta-lhe se pretende utilizar o periférico para 
entrada e saída de áudio.

Â Abra o painel “Informações sobre a faixa” para se certificar de que o instrumento tem 
as especificações de instrumento e de efeitos pretendidas, e que utiliza a origem de 
entrada correcta. 

Â Cante ou toque algumas notas e observe o contador de nível no cabeçalho da faixa para 
se certificar de que a faixa recebe entrada e não ocorre clipping. Se os pontos vermelhos 
à direita do contador de nível (denominados indicadores de clipping) se acenderem, ajuste 
o nível da entrada deslocando o “Nível de gravação”, seleccionando “Controlo de nível 
automático” ou diminuindo o nível do periférico de áudio ligado ao seu computador.

Â Especifique o tempo e a chave do projecto para não os alterar posteriormente. 

Como gravar um “Instrumento real”
Está agora preparado para gravar som na faixa seleccionada de “Instrumento real” 
ou de “Guitarra eléctrica”. 

Para gravar numa faixa de “Instrumento real” ou de “Guitarra eléctrica”:
1 Certifique-se de que a faixa está seleccionada e que a luz vermelha de “Activar gravação” 

no cabeçalho da faixa está acesa. 

2 Mova a cabeça de leitura para o ponto na linha de tempo onde pretende iniciar a gravação. 

3 Seleccione Controlo > Contar, para o metrónomo contar uma medida antes de iniciar 
a gravação para ser mais fácil começar a tocar no ritmo. 

(Em alternativa, é possível mover a cabeça de leitura algumas batidas antes do ponto 
onde pretende iniciar a música.)

4 Clique no botão Gravar nos controlos de transporte para iniciar a gravação.

Botão Reproduzir

Botão Ciclo

Botão Gravar
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5 Comece a tocar o seu instrumento ou a cantar com o microfone. À medida que gravar, apa-
rece uma nova região na faixa de “Instrumento real” seleccionada com a música gravada.

6 Quando terminar, clique no botão Reproduzir para parar a gravação.

Após alguns instantes, aparece uma forma de onda áudio na região recentemente gravada.

É agora possível ouvir a sua nova gravação para a avaliar.

Para ouvir a nova gravação:
1 Mova a cabeça de leitura para o ponto na linha de tempo onde começa a nova região 

(alinhe-a com o limite esquerdo da região). 

É também possível mover a cabeça de leitura para um ponto anterior do projecto 
ou para o início do projecto para ouvir a nova gravação no contexto do projecto.

2 Clique no botão Reproduzir ou prima a barra de espaços. 

Como gravar vários excertos com a região de ciclos
É possível definir uma parte específica de um projecto para gravar através da região de 
ciclos. A região de ciclos determina onde começa e acaba a gravação. Quando gravar 
com a região de ciclos, é possível gravar várias versões (“excertos”) e depois seleccionar 
o excerto que pretende utilizar.

Para especificar a região de ciclos:
1 Clique no botão Ciclo. A região de ciclos aparece como uma faixa amarela abaixo da régua 

de batidas.

2 Mova a margem esquerda da região de ciclos para o ponto na régua da pulsação onde 
pretende iniciar a gravação e depois desloque a margem direita da região de ciclos para 
o ponto onde pretende terminar a gravação. Pode deslocar a parte central da região de 
ciclos para movê-la para outra zona na linha de tempo.

É aconselhável iniciar a região de ciclos algumas batidas extra antes do ponto onde 
pretende iniciar a gravação para ser mais fácil começar a tocar no ritmo e terminar 
algumas batidas depois do ponto onde pretende parar a gravação, caso a sua última 
nota vá para além do fim da região de ciclos.

Desloque uma das margens da região de 
ciclos para alterar o seu comprimento.
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Para gravar vários excerto com a região de ciclos:
1 Seleccione a faixa de “Instrumento real” onde pretende gravar.

2 Clique no botão Gravar para iniciar a gravação.

3 Toque o seu instrumento musical ou cante com o microfone. À medida que gravar, 
aparece uma nova região na faixa de “Instrumento real” seleccionada. 

4 Quando terminar, clique no botão Reproduzir para parar a gravação.

5 Se pretender gravar excertos adicionais, clique no botão Gravar e toque novamente a 
parte.

6 Quando terminar de utilizar a região de ciclos, clique novamente no botão Ciclo para 
a desactivar.

Quando gravar vários excertos, a região gravada tem um círculo no canto superior 
esquerdo que mostra o excerto seleccionado (o que irá ouvir quando reproduzir o pro-
jecto). É possível seleccionar e ouvir diferentes excertos para decidir de qual gosta mais.

Para seleccionar um excerto diferente:
1 Na linha de tempo, clique no número com círculo no canto superior esquerdo do loop.

Aparece um menu Excertos que mostra os excertos gravados na região.

2 Seleccione um excerto diferente no menu Excertos.

Quando seleccionar um excerto diferente, o loop altera-se para mostrar a forma de 
onda do novo excerto.

Para apagar o excerto seleccionado:
m Seleccione Apagar [nome do excerto] no menu Excertos.

É também possível apagar todos os excertos, excepto o seleccionado.

Para apagar todos os excertos não utilizados:
m Seleccione “Apagar excertos não utilizados” no menu Excertos.
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Como gravar várias faixas simultaneamente
É possível gravar até oito instrumentos reais e um instrumento de software simultanea-
mente. Isto permite-lhe gravar vozes e instrumentos em conjunto e gravar em simultâ-
neo uma faixa de apoio.

Quando seleccionar uma faixa, a gravação é activada para essa faixa (o que significa que 
a gravação irá começar nessa faixa quando clicar no botão Gravar). É possível activar até 
sete faixas adicionais ao clicar no botão redondo “Activar gravação” no cabeçalho de cada 
faixa. O botão “Activar gravação” fica vermelho para mostrar que a faixa está activada para 
gravação. 

Para desactivar uma faixa para gravação, clique novamente no botão “Activar gravação” 
no cabeçalho da faixa.

Para gravar vários instrumentos reais simultaneamente:
1 No painel “Informações sobre a faixa”, certifique-se de que cada faixa de “Instrumentos 

reais” está especificada para utilizar uma origem de entrada diferente.

2 Pode activar as faixas que pretende gravar clicando no botão redondo “Activar gravação” 
no cabeçalho de cada faixa.

3 Clique no botão Gravar nos controlos de transporte para iniciar a gravação.

Para gravar um instrumento de software em simultâneo com um ou mais instrumentos 
reais:

1 Active a faixa de “Instrumento de software” para gravação, clicando no respectivo botão 
“Activar gravação”.

2 Clique no botão Gravar nos controlos de transporte para iniciar a gravação.

Se activar mais de oito faixas de “Instrumentos reais” ou mais de uma faixa de “Instrumen-
tos de software”, as faixas excedentes são desactivadas para gravação para não ultrapassar 
o número máximo de faixas de gravação.

Para gravar em várias faixas, é necessária uma interface de áudio com dois canais de 
entrada para gravação, no mínimo.

É também possível adicionar e ajustar efeitos de uma faixa de “Instrumentos reais”. 
Para obter informações acerca da utilização de efeitos, consulte “Como utilizar efeitos 
no GarageBand” na página 95.

Clique no botão “Activar gravação” 
para cada faixa que quiser gravar.
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Como afinar a sua guitarra no GarageBand
O GarageBand inclui um afinador de instrumentos que é possível utilizar para verificar 
a afinação de uma guitarra, um baixo ou outro instrumento ligado ao seu computador. 
O afinador de instrumentos não funciona com “Instrumentos de software”, apenas com 
os “Instrumentos reais”.

O afinador de instrumentos mostra uma escala horizontal com o nome da nota apre-
sentado no centro da escala. Quando tocar uma só nota no seu “Instrumento real”, 
o tom é mostrado em relação ao tom correcto da nota apresentada.

Para utilizar o afinador de instrumentos:
1 Certifique-se de que o “Instrumento real” que pretende afinar está ligado ao seu 

computador.

2 Seleccione a faixa de “Instrumento real” para o instrumento que pretende afinar.

3 No LCD, seleccione o modo Afinador ou seleccione Controlo > Mostrar afinador no LCD.

4 Toque uma só nota no seu instrumento e observe o afinador.

À medida que tocar, o afinador mostra o nome da nota da nota mais aproximada. Se a nota 
não estiver afinada, o nome da nota e o afinador brilham a vermelho, e aparece uma barra 
vermelha vertical que mostra se a nota é aguda ou grave. 

A barra aparece à direita do nome da nota se a nota for aguda e à esquerda se a nota 
for grave. Quando a nota está afinada, o nome da nota e a escala do afinador brilham 
a azul, e a barra vertical desaparece.

Certifique-se de que toca só uma nota de cada vez durante a afinação. O afinador 
de instrumentos não permite a afinação por acordes e nem se tocar notas diferentes 
muito rapidamente.
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6 Tutorial 4:  Como tocar e gravar 
“Instrumentos de software”

O GarageBand inclui um conjunto abrangente de “Instrumentos 
de software”, que inclui baterias, guitarras, pianos, órgãos e sinte-
tizadores que pode utilizar nos seus projectos.

Os “Instrumentos de software” são um tipo de instrumento especial. Toque as notas 
(utilizando o teclado do seu computador, o teclado no ecrã ou um teclado musical 
compatível com MIDI ligado ao computador) e o seu computador gera o som real, 
dependendo do “Instrumento de software” seleccionado. 

É possível adicionar efeitos a um “Instrumento de software” e editar regiões de “Instru-
mentos de software” no editor. É também possível adicionar mais “Instrumentos de sof-
tware” ao painel “Informações sobre a faixa”, adquirindo um dos Jam Packs disponíveis 
para o GarageBand.

Neste tutorial, irá aprender como:
Â Adicionar uma faixa de “Instrumento de software” e alterar especificações de faixas.
Â Tocar “Instrumentos de software” utilizando o teclado do seu computador, o teclado 

no ecrã ou um teclado musical.
Â Gravar um “Instrumento de software”.
Â Ver, editar e imprimir a notação musical de uma faixa de “Instrumento de software”.

Toque e grave um “Instrumento de software” numa faixa de “Instrumento de software”. 
É possível alterar o instrumento da faixa, mesmo depois de o ter gravado na mesma. 
Comece por adicionar uma nova faixa de “Instrumento de software”. 
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Para adicionar uma nova faixa de “Instrumento de software”:
1 Clique no botão “Adicionar faixa” ou seleccione Faixa > Nova faixa. 

2 Na caixa de diálogo “Nova faixa”, clique em “Instrumento de software” e depois clique 
em Criar.

Aparece uma nova faixa de “Instrumento de software” com um instrumento Grand Piano na 
linha de tempo e o painel “Informações sobre a faixa” abre-se à direita da linha de tempo.

3 No painel “Informações sobre a faixa”, seleccione uma categoria de instrumentos na lista 
à esquerda e depois seleccione um instrumento na lista à direita. 

O cabeçalho da faixa de “Instrumento de software” muda para o nome do instrumento 
seleccionado. Se ligar um teclado USB ou MIDI ao seu computador, é possível tocar notas e 
ouvir imediatamente o “Instrumento de software”. Mesmo sem ligar um teclado, é possível 
tocar “Instrumentos de software” com o teclado de “Digitar música” ou teclado no ecrã.

Seleccione uma catego-
ria de instrumentos

nesta lista.
Seleccione um instrumento 
nesta lista.
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Como tocar “Instrumentos de software” ao digitar música
Com a janela “Digitar música”, é possível tocar e gravar “Instrumentos de software” 
utilizando o teclado do seu computador. Quando visualizar a janela “Digitar música”, 
é possível tocar nas linhas superior e do meio do teclado do computador como se 
fossem teclas de um teclado musical para tocar notas.

Para visualizar a janela “Digitar música”:
m Seleccione Janela > Digitar música (ou prima Comando + Shift + K).

Se o teclado no ecrã estiver visível, é possível alternar para a janela “Digitar música”, 
clicando no botão “Digitar música” no lado esquerdo da janela.

Para tocar notas com “Digitar música”:
m Com a janela “Digitar música” aberta, toque nas teclas mostradas no teclado “Digitar música”.

Â As teclas na linha do meio do teclado do seu computador representam as “teclas 
brancas” no teclado “Digitar música”, num intervalo entre uma oitava e uma oitava 
e meia de Dó a Fá.

Â As teclas W, E, T, Y, U, O e P, na linha superior do teclado do seu computador representam 
as “teclas pretas” (agudos e graves).

Para subir ou descer em oitavas, proceda de uma das seguintes formas:
Â Prima Z para descer uma oitava.
Â Prima X para subir uma oitava.
Â Clique no pequeno teclado na parte superior da janela “Digitar música” para mover 

para a oitava mostrada ou desloque o rectângulo azul. O rectângulo azul mostra o 
intervalo actual de “Digitar música”. 
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Para alterar o nível da velocidade das notas tocadas com “Digitar música”:
Â Prima C para diminuir o nível da velocidade.
Â Prima V para aumentar o nível da velocidade.

Para adicionar pitchbend às notas tocadas com “Digitar música”:
Â Prima 1 para diminuir o tom das notas.
Â Prima 2 para aumentar o tom das notas.
O tom é dobrado enquanto premir a tecla.

Para suster notas tocadas com “Digitar música”:
Â Mantenha premida a tecla Tab.

As notas são sustidas enquanto manter premida a tecla Tab.

Â Liberte a tecla Tab para parar de suster as notas.

Para adicionar modulação às notas tocadas com “Digitar música”:
Â Prima de 4 a 8 para adicionar quantidades crescentes de modulação. Prima 3 para 

desactivar a modulação.
O nível de modulação dura até o alterar ou desactivar ao premir outra tecla.

Como tocar “Instrumentos de software” com o teclado musical 
no ecrã
É possível utilizar o teclado musical no ecrã para tocar e gravar “Instrumentos de software”. 
Quando visualizar o teclado musical no ecrã, este apresenta teclas num intervalo de qua-
tro oitavas por predefinição. É possível redimensionar o teclado para apresentar até dez 
oitavas.

Para visualizar o teclado musical no ecrã, proceda de uma das seguintes formas:
m Seleccione Janela > Teclado (ou prima Comando + K).

Se a janela “Digitar música” estiver visível, é possível alternar para a janela do teclado 
no ecrã, clicando no botão Teclado no lado esquerdo da janela.
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Para tocar no teclado musical no ecrã:
m Clique nas teclas no teclado. É possível clicar durante a reprodução do projecto, 

quando está parado ou enquanto gravar.

Se clicar na parte inferior da tecla, a nota é tocada com uma maior velocidade (equivalente 
a premir a tecla com mais força) e, se clicar na parte superior da tecla, a nota é tocada com 
uma menor velocidade (equivalente a premir a tecla com mais suavidade).

O teclado no ecrã mostra também as notas tocadas no teclado ligado e mostra as notas 
em regiões na faixa seleccionada quando reproduzir o projecto.

Para mover o teclado:
m Coloque o cursor no espaço acima das teclas e desloque.

Para redimensionar o teclado:
m Desloque o controlo de redimensionamento no canto inferior direito da janela do teclado.

Para alterar o intervalo de notas que é possível tocar:
m Clique no pequeno triângulo à esquerda ou à direita das teclas. Se clicar no triângulo à 

esquerda, as teclas baixam uma oitava e se clicar no triângulo à direita, as teclas sobem 
uma oitava.

Como preparar a gravação de um “Instrumento de software”
Se estiver a gravar “Instrumentos de software” com um teclado musical, é necessário 
verificar alguns itens antes de iniciar a gravação:
Â Certifique-se de que o teclado musical está ligado ao computador e em funcionamento. 
Â Seleccione uma faixa de “Instrumento de software” e toque no seu teclado musical, 

clicando nas notas no teclado musical no ecrã ou utilizando “Digitar música”. 
O “Instrumento de software” é audível enquanto tocar. 

Como gravar um “Instrumento de software”
Está agora preparado para gravar um “Instrumento de software”. Só é possível gravar 
uma faixa de “Instrumento de software” de cada vez.

Para gravar um “Instrumento de software”:
1 Clique no cabeçalho da faixa de “Instrumento de software” onde pretende gravar para 

seleccionar a faixa. 

2 Mova a cabeça de leitura para o ponto na linha de tempo onde pretende iniciar a gravação. 

3 Seleccione Controlo > Contar, para o metrónomo contar uma medida antes de iniciar 
a gravação. 

É também possível especificar a cabeça de leitura algumas batidas antes do ponto onde 
pretende iniciar a música para ser mais fácil entrar no ritmo.
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4 Para iniciar a gravação, clique no botão Gravar.

5 Comece a tocar o seu teclado musical, clicando nas notas no teclado musical no ecrã 
ou utilizando “Digitar música”. À medida que gravar, aparece uma nova região na faixa 
de “Instrumento de software” seleccionada.

6 Quando terminar, clique novamente no botão Gravar para parar a gravação. Clique 
no botão Reproduzir para parar a reprodução do projecto.

Depois de gravar, é possível ouvir a nova parte gravada para a avaliar.

Para ouvir a nova gravação:
1 Mova a cabeça de leitura para o ponto na linha de tempo onde começa a nova região 

(alinhe-a com o limite esquerdo da região). 

É também possível mover a cabeça de leitura para um ponto anterior do projecto 
ou para o início do projecto para ouvir a nova gravação no contexto do projecto.

2 Clique no botão Reproduzir ou prima a barra de espaços. 

Como combinar gravações de “Instrumentos de software” 
É possível gravar um “Instrumento de software” através da região de ciclos. Quando grava 
um “Instrumento de software” utilizando a região de ciclos, por predefinição é gravado 
um novo excerto com cada repetição da região de ciclos, tal como na gravação de um 
“Instrumento real”. Pode alterar o comportamento predefinido de forma a que as grava-
ções de “Instrumentos de software” através da região de ciclos sejam combinadas num 
único excerto. Isto pode ser particularmente útil quando grava kits de percussão e outras 
partes com sobreposições.

Para que o GarageBand combine as gravações de “Instrumentos de software”:
1 Seleccione GarageBand > Preferências.

2 No separador Geral, clique na caixa de verificação relativa a “Gravação de ciclos”.

Para obter informações acerca da gravação com uma região de ciclos, consulte 
“Como gravar vários excertos com a região de ciclos” na página 54. 

Botão Reproduzir

Botão Ciclo

Botão Gravar
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Como visualizar os nomes das notas e dos acordes 
enquanto toca
Quando tocar um “Instrumento de software”, o GarageBand permite apresentar automatica-
mente os nomes das notas e dos acordes tocados.

Para visualizar os nomes das notas e dos acordes do “Instrumento de software” 
enquanto toca:

1 Seleccione o cabeçalho da faixa de “Instrumento de software” que pretende tocar.

2 Clique no ícone no lado esquerdo do LCD e depois seleccione Acorde no menu que 
aparece (ou clique nas setas para cima ou para baixo no LCD até ver a apresentação 
de acordes).

Os nomes dos acordes (também denominados “símbolos de acordes”) incluem uma letra 
maiúscula para a nota de raiz do acorde, a qualidade do acorde (na maioria dos casos “ma” 
para maior ou “m” para menor) e os números que indicam as notas adicionadas, como séti-
mas, nonas ou quartas suspensas.

Como trabalhar na vista de partitura
Pode visualizar e editar regiões de “Instrumentos de software” em formato normal de nota-
ção musical. Na vista de partitura, pode editar notas e outros eventos musicais, inclusive 
adicionar marcadores de pedal.
Â Visualizar regiões de “Instrumentos de software” como a notação musical
Â Seleccionar o valor da nota para visualizar a partitura
Â Adicionar, seleccionar e editar notas na vista de partitura
Â Adicionar símbolos do pedal 
Â Alterar o sinal da clave
Â Imprimir a notação musical

Acerca da vista de partitura
Além da vista gráfica da cadência de piano do editor, pode visualizar as regiões de “Instru-
mentos de software” (as que grava e as dos loops) na vista de partitura. Na vista de parti-
tura, as notas numa região são representadas como notas musicais. A vista de partitura 
inclui outros símbolos como pausas, pautas musicais, claves, compassos, armações da 
chave e marcadores de pedal. Esta secção descreve brevemente alguns desses símbolos, 
para utilizadores que não estão familiarizados com a notação musical.
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Â Notas:  Uma notação musical tem várias partes, inclusive a cabeça da nota e a haste. 
A cabeça da nota (a parte arredondada da nota) indica a duração da nota (o tempo de 
duração da nota). As notas de curta duração (mais pequenas que um quarto de nota) 
têm colchetes e, por vezes, essas notas são juntas por ganchos. Cada nota representada 
abaixo é um quarto enquanto nota à sua esquerda (da esquerda para a direita, as notas 
são semibreves, mínimas, semínimas e colcheias).

Â Pausas:  À medida que vai lendo a notação musical e tocando, é tão importante saber o 
espaço entre as notas como as próprias notas. Os silêncios entre as notas são representa-
dos pelas pausas. Tanto as pausas como as notas têm símbolos diferentes para alturas 
diferentes de tempo e pausas mais pequenas utilizam colchetes. Cada nota representada 
abaixo é uma pausa enquanto pausa à sua esquerda (da esquerda para a direita, as pau-
sas são mínimas, semínimas, colcheias e semicolcheias).

Â Pautas musicais:  O conjunto das cinco linhas horizontais no qual aparecem as notas 
é chamado uma pauta musical (o plural é pautas musicais). As linhas da pauta musical 
deixam-no ver o tom das notas desde as altas às baixas, como quadrícula. Por defeito, 
o GarageBand apresenta duas pautas musicais, semelhante à notação de piano. Este for-
mato apresenta uma faixa de mais de quatro oitavas, com um Dó médio no centro (entre 
as duas pautas musicais). A maioria dos instrumentos e vozes, excepto os instrumentos 
com os graves mais baixos, incluem-se nessa faixa. Pode alterar a vista de partitura para 
apresentar só uma pauta musical.

Â Claves:  O símbolo na margem esquerda de cada pauta é chamado uma clave. As claves 
indicam uma faixa de notas que as linhas da pauta musical apresentam. As pautas musi-
cais na vista de partitura utilizam as duas claves mais comuns, a clave aguda e a clave 
grave. Pode alterar a vista de partitura para apresentar uma só clave, seja aguda ou grave. 
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Â Armação da chave:  Se o projecto está noutra chave sem ser o Dó, os agudos e graves 
na chave aparecem entre a clave e o compasso. Os agudos aumentam para um semi-
tom acima de uma nota natural (assim, por exemplo, C#–“Dó agudo”–é um semitom 
acima de Dó) e os graves diminuem para um semitom (assim Bb–”Si Bemol”–é um 
semitom abaixo de Si). Os símbolos para agudos e graves são representados abaixo, 
seguidos do símbolo “natural” que cancela um agudo ou grave.

Â Linhas de barras:  As linhas verticais que se estendem através da duas pautas musicais 
representam o início de cada medida (à medida também se chama barras).

Além dos símbolos de notação musical normal, a vista de partitura inclui as seguintes 
características para tornar o trabalho mais fácil:

Â Barras de duração:  Além da própria nota musical, cada nota tem uma barra de duração 
que apresenta graficamente a duração da nota (a quantidade da duração de tempo da 
nota). 

Â Marcação da pulsação:  Na vista de partitura, a régua da pulsação não só apresenta 
a medida e a pulsação, como também inclui a marcação da pulsação. A marcação da 
pulsação ajuda-o a ver a posição exacta das notas no tempo. Uma marcação da 
pulsação aparece sob a forma de um pequeno círculo cinzento ou ponto em cima 
de cada nota; quando move uma nota, a marcação da pulsação move-se com ela 
para indicar a posição da nota.

Para visualizar uma região de “Instrumentos de software” na vista de partitura:
1 Na linha de tempo, seleccione uma região de “Instrumentos de software”.

2 Clique no botão Partitura que se encontra na parte superior da área de cabeçalhos 
do editor.

Na notação musical, a posição das notas é apresentada em termos de valores musicais 
(valores da nota). Quando reproduz uma música, pode reproduzir algumas notas ligeira-
mente fora da pulsação (à frente ou atrás da pulsação) para conseguir diferentes tipos 
de percepção. Essas pequenas diferenças não são apresentadas na notação musical. 

Na vista de partitura, o GarageBand apresenta a posição das notas “arredondadas” ao valor 
da nota mais próxima. Pode seleccionar o valor da nota para arredondar a apresentação das 
notas no menu da quadrícula da linha de tempo, no canto superior direito do editor. O arre-
dondamento não altera a forma como a nota é reproduzida; só altera a apresentação, para 
que as notas ligeiramente fora do tempo sejam apresentadas na posição prevista.

Para seleccionar o valor da nota para visualizar a partitura:
m Clique no botão Quadrícula no canto superior direito do editor e depois seleccione 

um valor da nota desde o menu da quadrícula da linha do tempo.
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Como editar notas na vista de partitura
Pode editar as notas e informações do pedal de suster relativas a uma região de “Instru-
mentos de software” na vista de partitura, tal como pode fazê-lo na vista gráfica. É possível:
Â Adicionar notas
Â Seleccionar notas
Â Mover notas no tempo
Â Cortar e copiar notas
Â Alterar o tom das notas
Â Alterar a duração das notas
Â Alterar a velocidade das notas
Â Adicionar marcadores de pedal para prolongar notas
Â Alterar o sinal da clave

Como adicionar notas
Adiciona uma nota seleccionando o valor da nota e depois clicando no editor. 

Para seleccionar um valor da nota:
m Escolha o valor da nota pretendido no menu Inserir que se encontra na área de cabeçalhos 

do editor. Pode ainda clicar em Controlo e depois em qualquer parte do ecrã da notação 
para seleccionar um valor da nota.

Para adicionar uma nota:
m No editor, clique em Comando e depois clique no local onde quer adicionar a nota.

Como seleccionar notas
Antes de editar notas na vista de partitura, primeiro deve seleccioná-las.

Para adicionar uma nota:
m Clique na cabeça da nota (a parte redonda da nota). Pode seleccionar várias notas 

premindo a tecla Shift e arrastando as notas fazendo um bloco.

Como mover notas
Pode mover notas no tempo na vista de partitura, da mesma maneira que na vista 
gráfica do editor.

Seleccione um valor 
da nota no menu 
instantâneo Inserir.
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Para mover uma nota no tempo:
m Seleccione a nota e depois arraste-a para a esquerda ou para a direita. Pode ainda mover 

as notas seleccionadas premindo as teclas de seta para a direita ou para a esquerda.

À medida que move uma nota, a marcação da pulsação ajuda-o a ver a posição exacta 
da nota no tempo.

Como copiar notas
Pode copiar notas na vista de partitura.

Para copiar uma nota: 
m Arraste seleccionando a cabeça da nota para uma nova posição.

Como alterar o tom das notas
Pode alterar o tom ou transpor notas na vista de partitura.

Para alterar o tom de uma nota:
m Seleccione a nota e depois arraste-a para cima ou para baixo. Pode ainda alterar o 

tom das notas seleccionadas premindo as teclas de seta para cima ou para baixo. 

Pode ouvir o novo tom das notas enquanto as move.

Como alterar a duração das notas
Quando selecciona uma nota, aparece uma barra de duração da nota. Pode alterar 
a duração da nota (o tempo de duração da nota) utilizando a barra de duração.

Para alterar a duração de uma nota:
1 Seleccione a nota.

2 Arraste a margem direita da barra de duração esquerda (para encurtar a nota) ou direita 
(para alongar a nota). As barras de duração funcionam tal como as notas na vista gráfica.

Como eliminar notas
Pode eliminar notas que não queira incluir mais no seu projecto.

Para eliminar uma nota:
m Seleccione a nota e depois prima a tecla Delete (Eliminar).

Como alterar a velocidade da nota
Para muitos “Instrumentos de software”, as alterações sonoras dependem da velocidade 
da nota. Pode mover a velocidade das notas na vista de partitura, da mesma forma que 
na vista gráfica do editor.

Para alterar a velocidade de uma nota:
m Seleccione a nota e depois arraste o nível de Velocidade para a esquerda (para diminuir 

a velocidade) ou direita (para aumentar a velocidade). 
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Como adicionar símbolos do pedal
A notação musical para piano e outros instrumentos inclui símbolos para o pedal de pro-
longamento. Quando o pedal de prolongamento está para baixo, o instrumento prolonga 
todas as notas até que o pedal seja levantado. Pode baixar e levantar os símbolos do pedal, 
que verificam se as notas são prolongadas no GarageBand.

Para adicionar baixar e levantar símbolos do pedal: 
1 Clique no botão “Valor da nota” e seleccione o símbolo do pedal a partir do menu. 

2 Mantenha premida a tecla Comando e coloque o cursor no editor no local onde quer 
o marcador de baixar o pedal.

3 Prima o botão do rato.

O símbolo de baixar o pedal aparece na posição actual do cursor. Se soltar o botão do rato, 
o símbolo do pedal é levantado brevemente depois do símbolo do pedal ter baixado.

4 Sem soltar o botão do rato, arraste o cursor para o local onde quer colocar o marcador 
de levantar o pedal.

5 Solte o botão do rato.

O símbolo de levantar o pedal aparece na posição actual do cursor.

Para mover o símbolo do pedal para cima:
1 Clique no símbolo do pedal para seleccioná-lo.

Os símbolos de baixar e levantar o pedal passam a verde, indicando que foram
seleccionados.

2 Arraste o símbolo de levantar o pedal para a sua nova posição e depois solte o botão 
do rato.

Como alterar o sinal da clave
Por defeito, quando visualiza uma faixa de “Instrumento de software” como notação musi-
cal, são apresentadas as claves agudas e graves em “estilo piano”. Este formato é útil para 
pianos, sintetizadores e outros instrumentos com uma vasta faixa de notas. No entanto, 
alguns instrumentos, sobretudo instrumentos de solo (nota única) como os de cordas e 
de sopro, podem utilizar uma só clave, a clave aguda ou a grave.

Pode alterar a vista de partitura para apresentar uma só clave aguda ou grave e alterá-la 
mais tarde para “estilo piano” para duas claves.
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Para alterar o sinal da clave na vista de partitura:
1 Clique na clave (ou entre as claves) no cabeçalho da visualização de partitura.

Aparece um menu que lhe apresenta diferentes claves.

2 Seleccione uma nova clave do menu.

Como imprimir a notação musical
Pode imprimir uma faixa de “Instrumentos de software” como notação musical. Quando 
imprime uma faixa como notação musical, a faixa é impressa em formato normal, com os 
valores da nota actualmente apresentados e utilizando o sinal da clave actualmente apre-
sentado na vista de partitura. A notação musical impressa inclui o nome do projecto assim 
como o título, o tempo e o nome do compositor.

Para imprimir uma faixa de “Instrumento de software” como notação musical:
1 Seleccione a faixa de “Instrumento de software”.

2 Clique em Partitura para mostrar a faixa como notação musical.

Clique no botão Quadrícula, no canto superior direito do editor, e certifique-se 
de que a quadrícula Partitura está definida para mostrar o valor da nota correcto. 

3 Seleccione Ficheiro > Imprimir.

4 Na caixa de diálogo Imprimir, seleccione as definições correctas para a sua impressora 
e depois clique em Imprimir.

A faixa é impressa como notação musical. O nome do projecto aparece no topo da 
página como o título. O tempo aparece na parte superior esquerda e o nome do compo-
sitor (como definido nas preferências do GarageBand) aparece na parte superior direita. 
O número da medida aparece por cima da primeira barra de cada linha de música (a cha-
mada pauta musical). Se a notação impressa precisar de mais que uma página, o número 
da página aparece centrado ao fundo de cada página.

Clique aqui para 
escolher uma clave 
diferente.



7

     71

7 Tutorial 5:  Como adicionar 
Apple Loops

É possível utilizar Apple Loops para adicionar faixas de apoio 
e ritmo aos seus projectos. É também possível adicionar 
Apple Loops à biblioteca de loops e criar os seus próprios 
Apple Loops.

O GarageBand inclui uma abrangente colecção de Apple Loops. Os Apple Loops são 
frases musicais pré-gravadas em diversos géneros, instrumentos e disposições que é 
possível adicionar aos seus projectos. Os loops são gravados para criarem padrões de 
repetição sem interrupção que é possível aumentar (ou “loop”) para preencher qual-
quer período de tempo. A grande vantagem da utilização de Apple Loops no seu pro-
jecto do GarageBand é a de possibilitar a mistura livre de loops gravados em diferentes 
chaves e tempos, e reproduzi-los na chave e no tempo do seu projecto. 

A maioria da música popular de hoje baseia-se em padrões rítmicos repetitivos (também 
denominados de “grooves” ou “riffs”), especialmente em partes de bateria, baixo e outras 
partes de apoio. Para criar música num estilo baseado em grooves de uma forma eficaz, 
adicione loops para a bateria e depois adicione loops para o baixo e outras partes rítmicas. 
Desta maneira, é possível definir a sensação rítmica do projecto e criar também o arranjo 
básico, evitando secções com grooves diferentes. Depois de organizadas as partes rítmicas, 
é possível gravar vozes e instrumentos para adicionar as partes principal, solo e harmónicas. 

É possível especificar rapidamente a sensação rítmica de um projecto, adicionando 
Apple Loops. O GarageBand permite pesquisar facilmente loops correspondentes 
aos critérios pretendidos, pré-visualizá-los e adicioná-los à linha de tempo. 

Neste tutorial, irá aprender como:
Â Procurar e pré-visualizar loops no browser de loops. 
Â Adicionar loops à linha de tempo.
Â Adicionar loops à biblioteca de loops.
Â Criar os seus próprios Apple Loops.
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Como procurar loops para utilizar num projecto
O GarageBand inclui um browser de loops que lhe permite pesquisar loops por instru-
mento, género ou disposição. Também pode procurar loops pelo nome, limitar a pesquisa 
a um tipo de escala específico ou a notas próximas, e marcar os loops como favoritos para 
um acesso rápido. É possível procurar rapidamente os loops que pretende com o browser 
de loops, mesmo que a sua colecção seja grande. 

Se o browser de loops não estiver visível, visualize-o para ser possível pesquisar loops.

Para visualizar o browser de loops:
m Clique no botão “Browser de loops” (o botão com o olho aberto).

É possível pesquisar loops utilizando a vista de botões ou a vista de colunas (existe tam-
bém uma vista especial para sons do podcast, descrita no “Tutorial 8:  Criar podcasts” 
na página 102). Na vista de botões, clique nos botões de palavras-chave para procurar 
loops que correspondam às palavras-chave. Na vista de colunas, seleccione entre cate-
gorias e palavras-chave diferentes para procurar loops correspondentes. É possível 
seleccionar a vista utilizando os botões de vistas no canto superior esquerdo do 
browser de loops e alternar entre as vistas.

Para seleccionar a vista de botões ou colunas:
m Clique no botão da esquerda (com colunas) para mostrar a vista de colunas ou clique 

no botão do meio (com notas musicais) para mostrar a vista de botões. O botão à direita 
mostra a vista de sons do podcast, descrita no “Tutorial 8:  Criar podcasts” na página 102.
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Como procurar loops na vista de botões
A vista de botões apresenta uma grelha de botões de palavras-chave. Clique num botão 
para ver os loops correspondentes à palavra-chave seleccionada na lista de resultados à 
direita. É possível clicar em vários botões para limitar os resultados.

Para procurar loops na vista de botões:
1 Clique no botão com notas musicais no canto superior esquerdo do browser de loops 

para mudar para a vista de botões.

2 Clique num botão de palavra-chave para mostrar loops correspondentes na lista de 
resultados. As colunas da lista de resultados mostram o tipo de loop, nome, tempo, 
chave e o número de batidas para cada loop.

3 Para aperfeiçoar os resultados, clique em vários botões de palavras-chave. Isto reduz 
os loops correspondentes só aos que correspondem às teclas seleccionadas.

4 Para terminar uma pesquisa, clique no botão Repor para anular a selecção de todas as 
palavras-chave seleccionadas. É também possível clicar em palavras-chave para anular 
a selecção individualmente.

Quando clicar numa palavra-chave, as palavras-chave incompatíveis (que não partilham 
loops com a palavra-chave seleccionada) estão indisponíveis.

Procure alguns loops de bateria na vista de botões, clicando no botão de palavra-chave 
“Todas as baterias”. Percorra a lista para ver todos os loops correspondentes. O número 
de loops correspondentes é mostrado junto ao campo de pesquisa.

Os loops corresponden-
tes aparecem na lista

de resultados.

Clique num botão
de palavra-chave.
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Como procurar loops na vista de colunas
Na vista de colunas, clique num tipo de palavra-chave na coluna da esquerda para mostrar 
categorias para esse tipo de palavra-chave na coluna do meio. Clique numa categoria para 
mostrar palavras-chave para essa categoria na coluna da direita. Clique numa palavra-chave 
para mostrar loops correspondentes na lista de resultados. É possível clicar em várias pala-
vras-chave para alargar os resultados.

Para procurar loops na vista de colunas:
1 Clique no botão de colunas no canto superior esquerdo do browser de loops para alterar 

para a vista de colunas.

2 Clique num tipo de palavra-chave na coluna da esquerda.

3 Clique numa categoria na coluna do meio.

4 Clique numa palavra-chave na coluna da direita para mostrar loops correspondentes 
na lista de resultados.

Procure alguns loops de baixo na vista de colunas, seleccionando primeiro o tipo de 
palavra-chave “Por instrumentos”, a categoria Baixo e depois a palavra-chave Grooving.

Quando procurar loops na vista de botões ou de colunas, o número total de loops corres-
pondentes é mostrado junto ao campo de pesquisa na parte inferior do browser de loops.

Seleccione as palavras-
chave nas colunas, da

esquerda para a direita.

Os loops corresponden-
tes aparecem na lista

de resultados.
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Como pré-visualizar loops
Quando encontrar os loops que correspondem aos critérios da pesquisa, pode pré-visua-
lizá-los no browser de loops para avaliar qual o mais adequado ao seu projecto. É possível 
pré-visualizar só o loop (solo) ou ouvi-lo juntamente com o projecto. 

Para pré-visualizar um loop:
m Clique no loop na lista de resultados. Clique novamente no loop para parar a pré-visualiza-

ção, ou clique noutro loop para o pré-visualizar.

É possível pré-visualizar um loop juntamente com o material já adicionado ao projecto, cli-
cando no botão Reproduzir antes de clicar no loop. Quando pré-visualizar um loop junta-
mente com um projecto, o GarageBand faz corresponder o tempo e a chave do loop com 
o tempo e a chave do projecto, e sincroniza o loop com o projecto para começar a tocar 
no ritmo. Poderá ter de esperar alguns segundos para começar a ouvir o loop.

Quando pré-visualizar um loop, é possível controlar o volume do loop com o nível 
de volume no browser de loops. 

Para ajustar o volume do loop em pré-visualização:
m Desloque o nível de volume no browser de loops para a esquerda para diminuir 

o volume do loop ou para a direita para o aumentar.

Se ajustar o volume de um loop no browser de loops e depois adicionar o loop ao seu 
projecto deslocando-o para uma parte vazia da linha de tempo, o volume da faixa criada 
para o loop é especificado para o volume de pré-visualização do loop.

Pré-visualize os loops procurados anteriormente e decida de quais gosta.

Como aperfeiçoar as pesquisas de loops
É possível aperfeiçoar as suas pesquisas no browser de loops de diversas formas. É possível:
Â Pesquisar loops por nome.
Â Visualizar apenas loops de um Jam Pack ou pasta específicos.
Â Visualizar apenas os loops de um determinado tipo de escala.
Â Visualizar apenas loops em chaves próximas da chave do projecto.
Â Marcar loops como favoritos para um acesso mais rápido.

Desloque o nível de volume 
para ajustar o volume do loop.
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Como pesquisar por nome
É possível procurar rapidamente loops por nome através do campo de pesquisa. 
Isto facilita a procura de um loop específico ou de um grupo de loops relacionados.

Para pesquisar loops por nome:
m Digite o nome que pretende pesquisar no campo de pesquisa e depois prima Enter. 

Os loops com esse texto no seu nome de ficheiro aparecem na lista de resultados.

Aperfeiçoe a pesquisa anterior de loops de bateria, digitando “acústico”, “club” ou “funk” 
no campo de pesquisa. Experimente digitar outras palavras para obter outros resultados.

Como visualizar loops de um Jam Pack ou pasta específicos
Se instalou um ou mais Jam Packs do GarageBand no seu computador, a biblioteca de 
loops pode conter milhares de loops. Para facilitar a pesquisa de loops, é possível selec-
cionar a apresentação de apenas loops de um Jam Pack específico ou apenas de loops 
incluídos com o GarageBand. Se criou os seus próprios loops ou adicionou loops de 
outra origem, é também possível seleccionar a apresentação de apenas esses loops.

Para visualizar loops de um Jam Pack ou pasta específicos:
m Seleccione o Jam Pack ou a pasta com os loops que pretende ver no menu instantâneo 

da biblioteca de loops, localizado junto à palavra Loops na parte superior do browser 
de loops.

Como pesquisar por tipo de escala
A maioria dos loops, à excepção dos loops de bateria, são gravados com uma determinada 
escala musical. Na maioria dos casos, quando organizar vários loops para uma reprodução 
conjunta, poderá utilizar loops com o mesmo tipo de escala. É possível limitar os loops mos-
trados na lista de resultados a loops em escala maior ou menor, sem essas escalas ou ade-
quados a ambas. 

Clique aqui para visualizar o menu 
instantâneo da biblioteca de loops.

Escolha um tipo de 
escala neste menu.
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Para visualizar apenas loops de um determinado tipo de escala:
m Seleccione o tipo de escala no menu instantâneo Escala.

Aperfeiçoe a pesquisa anterior de loops de baixo para mostrar apenas loops em escala 
maior.

Como limitar as pesquisas a chaves próximas
Os loops com instrumentos melódicos e harmónicos são gravados numa chave musical 
específica. Quando adicionar um loop a um projecto, o GarageBand faz corresponder a 
chave do loop com a chave do projecto. Quanto mais próxima estiver a chave original do 
loop da chave do projecto, mais natural soará o loop quando transposto para a chave do 
projecto. Quando um loop é transposto por um grande número de meios tons, o resultado 
soa, por vezes, não natural ou distorcido. 

Para visualizar apenas loops em chaves próximas da chave do projecto:
1 Seleccione GarageBand > Preferências e depois clique em Loops.

2 No painel Loops, clique na caixa de verificação “Filtrar para resultados mais importantes”.

Nota:  A caixa de verificação “Filtrar para resultados mais importantes” está seleccionada 
por predefinição. Para ver loops em chaves mais afastadas da chave do projecto, anule 
a selecção da caixa de verificação.

É possível utilizar vários métodos em conjunto para procurar loops específicos. Por exem-
plo, pode utilizar palavras-chave com o menu instantâneo Escala ou com o campo de pes-
quisa para procurar apenas loops de baixo em escala maior ou para procurar apenas loops 
de percussão com “latino” no nome do ficheiro.

Como marcar loop como favoritos
É possível marcar como favoritos os loops que pretende vir a utilizar frequentemente, 
para aceder rapidamente aos favoritos no browser de loops.

Para marcar um loop como favorito:
m Na lista de resultados, clique na caixa de verificação relativa ao loop na coluna Fav 

(abreviatura de Favoritos). 

Poderá ser necessário percorrer a lista de resultados para ver a coluna Fav.

Para ver os seus favoritos:
m Na vista de botões ou na vista de colunas, clique em Favoritos.

Os seus favoritos aparecem na lista de resultados.
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Como adicionar loops à linha de tempo
Quando localizar um loop que pretende utilizar, adicione-o ao projecto deslocando-o 
para a linha de tempo. 

Para adicionar um loop à linha de tempo:
m Desloque o loop do browser de loops para uma parte vazia da linha de tempo sem 

nenhuma faixa. É criada uma nova faixa do tipo adequado e o loop é adicionado à 
nova faixa.

Há dois tipos de Apple Loops, como os dois tipos de faixas:  loops de “Instrumentos reais” 
e loops de “Instrumentos de software”. Os loops de “Instrumentos reais” são gravações de 
áudio e os loops de “Instrumentos de software” contêm informações sobre as notas que 
toca, mas são “processados” pelo seu Mac em tempo real. No browser de loops, os loops 
de “Instrumentos reais” têm um ícone azul com uma forma de onda áudio e os loops 
de “Instrumentos de software” têm um ícone verde com uma nota musical.

Nota:  É também possível deslocar um loop para uma faixa do mesmo tipo (“Instrumento 
real” ou “Instrumento de software”) para o adicionar à linha de tempo. Se deslocar um loop 
de “Instrumento de software” para uma faixa de “Instrumento de software”, aparece uma 
caixa de diálogo que pergunta qual o instrumento que pretende utilizar.

É também possível converter um loop de “Instrumento de software” num loop de “Instru-
mento real” quando o deslocar para a linha de tempo. Os loops de “Instrumentos reais” 
requerem menos potência de processamento para reprodução, o que permite a utilização 
de mais faixas e efeitos no seu projecto, especialmente em projectos com muitos loops.

Para converter um loop de “Instrumento de software” num loop de “Instrumento real”:
m Opção + deslocar o loop do browser de loops para a linha de tempo.

Por predefinição, Opção + deslocar um loop de “Instrumento de software” converte-o num 
loop de “Instrumento real”. É possível alterar o comportamento predefinido de forma a que 
deslocar um loop de “Instrumento de software” o converta num loop de “Instrumentos 
real” e Opção + deslocar não o converta. 

Para alterar o comportamento predefinido de conversão dos loops de “Instrumentos 
de software”:

1 Seleccione GarageBand > Preferências.

2 Clique em Loops.

3 No painel Loops, seleccione a caixa de verificação “Converter para instrumento real”.

Desloque um loop para uma parte 
vazia da linha de tempo para criar 
uma nova faixa para o loop.
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Quando adicionar um loop a um projecto, é criada uma região na linha de tempo para 
o loop. As regiões aparecem como rectângulos coloridos nas faixas de um projecto. 
As edições efectuadas na região não alteram o loop original e é sempre possível voltar 
ao som original do loop ou utilizá-lo noutro projecto.

Experimente adicionar alguns dos loops de bateria e de baixo localizados anteriormente 
à linha de tempo.

Como alterar Apple Loops na mesma família
Alguns Apple Loops pertencem a uma série ou família. Os loops pertencentes à mesma 
família têm o mesmo nome, mas têm um número exclusivo no fim. (Por exemplo, Classic 
Rock Guitar 01 e Classic Rock Guitar 02 pertencem à mesma família.) Quando adicionar 
um loop pertencente a uma família à linha de tempo, o loop tem um par de setas no 
canto superior esquerdo. É possível substituí-lo por qualquer outro loop da mesma família.

Para substituir um Apple Loop por qualquer outro loop da mesma família:
1 Clique nas setas no canto superior esquerdo do loop.

Aparece um menu que mostra todos os loops da mesma família.

2 Seleccione um loop no menu.

Como adicionar loops à biblioteca de loops
Quando instalar o GarageBand, os loops incluídos com a aplicação são instalados na biblio-
teca de Apple Loops. Quando adicionar mais loops à sua colecção, estes são instalados na 
biblioteca de loops e aparecem no browser de loops para os utilizar. 

Para adicionar Apple Loops à sua biblioteca de loops:
m Desloque os loops ou a pasta que contém os loops sobre o browser de loops. Os loops 

são adicionados à biblioteca de Apple Loops e ficam imediatamente disponíveis para 
utilização nos seus projectos.

Se adicionar loops localizados num disco rígido ou numa partição diferentes, aparece 
uma caixa de diálogo a perguntar se os pretende copiar para a biblioteca de loops ou 
indexar na sua localização actual. Se adicionar loops a partir da secretária, aparece uma 
caixa de diálogo a perguntar se os pretende mover ou indexar na sua localização actual.

Se adicionar loops localizados num CD ou DVD, o GarageBand copia-os para a biblioteca 
de loops.
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Como criar os seus próprios Apple Loops
É possível guardar as suas gravações como Apple Loops. Quando guardar uma região 
como um Apple Loop, este é adicionado à biblioteca de loops e aparece no browser 
de loops para possível utilização em outros projectos. Os Apple Loops criados a partir 
de regiões gravadas correspondem ao tempo e à chave do projecto, tal como os 
Apple Loops incluídos com o GarageBand.

Para guardar uma região como um Apple Loop:
1 Seleccione a região na linha de tempo.

2 Seleccione Edição > “Adicionar à biblioteca de loops” ou desloque a região sobre o browser 
de loops.

3 Na caixa de diálogo “Adicionar loop”, escreva um nome para o loop.

4 Seleccione a escala e o género nos menus instantâneos.

5 Seleccione uma categoria de instrumentos e um nome de instrumento na lista.

6 Clique nos botões de disposições adequados para pesquisa fácil.

7 Clique em Criar.
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8 Tutorial 6:  Fazer arranjos e editar 
a sua música

Constrói os seus projectos fazendo arranjos de regiões 
na linha de tempo e editando-os no editor. 

Depois de ter adicionado alguns loops e gravações ao seu projecto, pode mover, copiar e 
fazer outras alterações nas regiões na linha de tempo para fazer um arranjo do projecto. 
Pode fazer arranjos das regiões na linha de tempo cortando, copiando e colando-as; 
movendo, redimensionando e fazendo loops e dividindo ou juntando-os. Pode definir as 
secções de um projecto com regiões de disposição, e depois utilizá-las para reorganizar 
o projecto rapidamente. Pode ainda editar regiões no editor de variadas maneiras.

Neste tutorial, irá aprender como:
Â Seleccionar uma só ou várias regiões
Â Copiar e colar regiões
Â Repetir, redimensionar e mover regiões
Â Dividir e juntar regiões
Â Utilizar a faixa de arranjos para definir diferentes secções e voltar a fazer arranjos 

de um projecto
Â Alterar o nome de regiões
Â Transpor regiões
Â Melhorar a temporização das regiões
Â Reproduzir regiões no editor
Â Acelerar ou desacelerar as regiões
Â Melhorar a afinação das regiões de “Instrumentos reais”
Â Especificar as regiões de “Instrumentos reais” para manter o seu tempo original
Â Utilizar a quadrícula da linha de tempo para saltar de regiões para métrica, pulsação 

e outras unidades de tempo
Â Importar ficheiros de áudio e MIDI
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Como fazer arranjos básicos
De cada vez que grava música numa faixa, pode criar uma região na faixa do instru-
mento que contém a música que gravou. Quando arrasta um loop para a linha de 
tempo, cria uma região a partir da loop. Quaisquer alterações que faça na região, 
como dividi-la ou transpo-la, não altera a gravação original ou o loop.

Cada tipo de região aparece numa cor diferente na linha de tempo:
Â Roxo – regiões de “Instrumentos reais” criadas a partir das suas gravações
Â Azul – regiões de “Instrumentos reais” criadas a partir de loops
Â Cor de laranja – regiões criadas a partir de ficheiros de áudio importados
Â Verde – regiões de “Instrumentos de software” criadas a partir de gravações e loops

As regiões são blocos de construção de um projecto. Cria o fluxo e constrói a forma de 
um projecto fazendo arranjos de regiões na linha de tempo. Pode fazer arranjos das regi-
ões na linha de tempo cortando, copiando e colando-as; movendo, redimensionando e 
fazendo loops e dividindo ou juntando-os. Na maioria dos casos, pode editar diferentes 
tipos de regiões exactamente da mesma maneira. Em algumas situações deve editá-las 
de maneira diferente; essas excepções são explicadas nas seguintes secções.

Como seleccionar regiões
Para fazer alterações numa região, seleccionando-a em primeiro lugar na linha de tempo. 

Para seleccionar uma região: 
Â Seleccione uma só região clicando numa delas. 

Para seleccionar várias regiões, faça o seguinte:
Â Shift + clique nas regiões. 
Â Desloque de um local antes da primeira região para outro depois da última para 

seleccionar todas as regiões no meio.
As regiões seleccionadas aparecem realçadas na linha de tempo.

Nota:  Para seleccionar regiões e executar outras acções como fazer loops e redimensionar, 
pode precisar de ampliá-las na região para que tenha largura suficiente para a selecção.

Pode cortar, copiar e colar regiões utilizando os comandos de menu padrão do Mac OS 
e os atalhos do teclado.

Para cortar uma região:
Â Seleccione a região e depois seleccione Edição > Cortar. 

Para copiar uma região, faça o seguinte:
Â Seleccione a região e depois seleccione Edição > Copiar. 
Â Arraste seleccionando a região. 
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Para colar uma região:
Â Mova a cabeça de reprodução para o local na linha de tempo onde quer que a região 

inicie e depois seleccione Edição > Colar. 
Quando cola uma região, a cabeça de reprodução move-se para o fim da região que colou. 
Pode colar cópias adicionais da região e cada uma começar no ponto da linha de tempo 
onde a anterior termina. 

Como mover regiões 
Pode mover uma região arrastando-a para um novo ponto da linha de tempo. Pode ainda 
mover uma região para outra faixa do mesmo tipo que a da região. (As regiões de “Instru-
mentos reais” só podem ser movidas para faixas de “Instrumentos reais” e as regiões de “Ins-
trumentos de software” só podem ser movidas para faixas de “Instrumentos de software”.)

Para mover uma região: 
Â Arraste a região para a esquerda ou para a direita para um novo ponto da linha 

de tempo. 
Â Arraste a região para cima ou para baixo para outra faixa do mesmo tipo. 

À medida que move uma região, a marcação de alinhamento aparece apresentando-lhe 
o momento em que a margem esquerda ou direita está alinhada com outros objectos 
na linha de tempo. Se não quer utilizar a marcação de alinhamento, pode desactivá-la 
no painel geral das preferências do GarageBand.

Pode ainda mover regiões para a esquerda para preencher o espaço de uma região 
eliminada.

Para apagar uma região e mover as seguintes regiões para a esquerda:
1 Seleccione a região que quer eliminar.

2 Seleccione Edição > Apagar e deslocar.

Todas as seguintes regiões na mesma faixa movem-se para a esquerda pelo alongamento 
da região eliminada.

Duas regiões não podem ser sobrepostas na mesma faixa. Se arrasta uma região sobre-
pondo-a noutra região, a região que ficar sobreposta é encurtada na margem da região 
sobreposta. Se uma região se sobrepõe completamente noutra região, a região que ficar 
sobreposta é eliminada da faixa.

Experimente adicionar um novo loop de percussão ou baixo à linha de tempo, e depois 
faça um loop para criar um novo groove rítmico.
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Como redimensionar regiões 
É possível redimensionar as regiões encurtando-as ou alongando-as. Pode encurtar as 
regiões de “Instrumentos reais” e “Instrumentos de software” de forma a que seja repro-
duzida apenas a parte visível da região. Pode alongar as regiões de “Instrumentos de 
software” (mas não as regiões de “Instrumentos reais”) para adicionar silêncio no princí-
pio ou no fim da região.

Para redimensionar uma região: 
1 Mova o cursor sobre uma das margens inferiores médias da região. O cursor passa 

para um cursor de redimensionar, com uma seta apontada para fora da região. 

2 Arraste a margem da região para encurtá-la ou alongá-la. 

Redimensione uma região alongando o silêncio à região. Isto pode ser útil se quiser 
fazer cópias da região, das que restam para um certo número de pulsações.

Nota:  Não é possível redimensionar uma região de “Instrumentos reais” para além do seu 
alongamento original. As regiões de “Instrumentos reais” que contêm gravações de vários 
excertos só podem ser redimensionadas a partir da margem direita e não da esquerda. As 
regiões de “Instrumentos de software” com gravações de vários excertos podem ser alon-
gadas para a esquerda, mas não encurtadas.

Como fazer loops de regiões 
Pode fazer loop de uma região para que possa repeti-la mais do que uma vez. Quando 
faz loops de uma região, ela é reproduzida enquanto a estende na linha de tempo. 

Para fazer loops de uma região: 
1 Mova o cursor sobre uma das margens superiores médias da região. O cursor passa 

para o cursor de fazer os loops, com uma seta circular.

2 Desloque a margem direita da região para o local onde quer parar a reprodução. 
Ao reproduzir o projecto, a região será repetida continuamente neste ponto.

Quando faz loops numa região, os pontos no topo e ao fundo da região apresentam 
o início e o fim de cada repetição. Pode arrastar para o fim de uma região ou para qual-
quer local durante o loop.

Cursor para redimensionar

Cursor para fazer loops
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Tente fazer o loop das regiões de percussão e graves que adicionou na linha de tempo. 
Os padrões do ritmo de música mais conhecida duram por várias ou quatro métricas. 
Por exemplo, os versos e coros de muitas músicas conhecidas duram ao longo de 16 
ou 32 métricas cada um.

Como dividir e juntar regiões
Pode dividir uma região na linha de tempo. Dividir uma região permite-lhe começar a 
reprodução da região a partir de um outro ponto sem ser o do início, ou utilizar partes 
de uma região em diferentes pontos na linha de tempo.

1 Seleccione a região que quer dividir.

2 Mova a cabeça de reprodução para cima do ponto na região onde quer dividir.

3 Seleccione Edição > Dividir.

A região seleccionada é dividida em duas regiões na cabeça de reprodução. Só a região 
seleccionada é dividida, mesmo que as regiões noutras faixas estejam também em cima 
da cabeça de reprodução. Se são seleccionadas várias regiões e estão em cima da cabeça 
de reprodução, serão todas divididas. Quando divide uma região de “Instrumentos de 
software”, quaisquer notas no ponto de divisão são encurtadas para esse ponto.

Pode juntar várias regiões numa única região. Para serem juntas, as regiões devem 
ser adjacentes entre elas na mesma faixa e sem nenhum espaço entre elas. 

Para juntar regiões:
1 Certifique-se de que as regiões são do mesmo tipo, estão na mesma faixa e são adjacentes 

entre elas.

2 Seleccione as regiões que quer juntar.

3 Seleccione Edição > Juntar.

Quando junta regiões de “Instrumentos reais”, aparece uma caixa de diálogo que pergunta 
se quer criar um novo ficheiro de áudio. Clique em Criar para juntar as regiões numa nova 
região de “Instrumentos reais”.

As regiões de “Instrumentos reais” das suas gravações (roxo) podem ser juntas só a regiões 
de “Instrumentos reais” e as regiões de “Instrumentos de software” (verde) só podem ser 
juntas a outras regiões de “Instrumentos de software”. As regiões de “Instrumentos reais” 
a partir de loops (azul) não podem ser juntas. 

Como reorganizar um projecto
A linha de tempo do GarageBand inclui uma faixa de arranjos. Pode adicionar regiões 
de disposição para fazer arranjos na faixa para definir diferentes secções de um projecto, 
como a introdução, verso e coro. Pode ainda mover e copiar regiões de disposição para 
voltar a fazer arranjos nas secções do seu projecto.
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Quando mover ou copiar uma região de disposição, a música em todas as faixas nessa 
secção do projecto é movida ou copiada. Se quaisquer das curvas de automatização 
estão activadas nessa secção do projecto, incluindo a faixa principal, os seus pontos 
de controlo também são movidos ou copiados. 

Para apresentar uma faixa com arranjos:
m Seleccione Faixa > “Mostrar a faixa de arranjos” (ou prima as teclas Comando + Shift + A).

A faixa com arranjos aparece no topo da linha de tempo, abaixo da régua de pulsação.

Para adicionar uma região de disposição:
m Clique no sinal pequeno mais (+) na área do cabeçalho da faixa, da faixa com arranjos.

Quando adiciona uma região de disposição, tem quatro métricas de comprimento e o 
nome “sem título”.

Para designar uma região de disposição:
m Clique no nome da região, aguarde um momento e depois digite um nome.

Para seleccionar uma região de disposição:
m Clique na região de disposição. 

Pode seleccionar várias regiões de disposição, clicando nelas enquanto carrega na tecla 
Shift, mas não pode seleccionar regiões de disposição que não sejam adjacentes. Pode 
seleccionar todas as regiões de disposição, clicando na área do cabeçalho da faixa, da 
faixa de arranjos.

Quando selecciona uma região de disposição, esta passa a azul claro e a secção do projecto 
é definida por estar realçada.

Para redimensionar uma região de disposição:
m Arraste a margem direita da região até ao tamanho que quer.

O redimensionamento de uma região de disposição não afecta a música na linha de tempo.

Para mover uma região de disposição:
m Arraste-as para um local diferente da faixa de arranjos.

Para copiar uma região de disposição:
m Mantenha carregada a tecla Opção enquanto desloca a região de disposição.

Clique aqui para adicionar uma
região de disposição.

Clique aqui para alterar o nome 
da região de disposição.
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Se mover ou copiar uma região de disposição entre duas regiões de disposição existentes, a 
região é inserida entra as duas regiões existentes. A última região no tempo move-se (junta-
mente com todo o seu material) para o ponto no tempo onde inseriu os fins da região. Isto 
permite-lhe repetir rapidamente secções semelhantes, tais como estrofes de uma música.

Se mover ou copiar uma região de disposição para um local do projecto que não está 
vazio, as regiões de disposição à direita deslocam-se para a direita para criar espaço 
para a região. 

Se mover ou copiar uma região de disposição para um local vazio da linha de tempo, 
é criada uma região de disposição vazia entre a última região existente e aquela que 
arrastou.

Se mover ou copiar uma região para que esta se mova antes do marcador do fim 
do projecto na régua da pulsação, o marcador move-se para se adaptar à região.

Para dividir uma região de disposição:
1 Mova a cabeça de reprodução para cima do ponto na região onde quer dividir.

2 Seleccione Edição > Dividir (ou prima Comando + T).

Para juntar regiões de disposição:
1 Certifique-se de que as regiões de disposição são adjacentes.

2 Seleccione Edição > Dividir (ou prima Comando + J).

Pode trocar duas regiões de disposição, as quais trocam todo o seu material na linha de 
tempo. Pode ainda substituir total ou parcialmente uma região de disposição por outra.

Para trocar duas regiões de disposição:
m Arraste uma das regiões de disposição sobre a outra na faixa de arranjos.

Para substituir uma região de disposição por outra:
m Mantenha premida a tecla Comando enquanto arrasta uma região de disposição sobre 

a outra.

Quando substitui uma região de disposição por outra dessa maneira, a parte da região 
da margem esquerda da região que arrasta é substituída. 

Como editar as suas gravações no editor
Além de trabalhar com regiões na linha de tempo, pode editar as regiões no editor. 
O editor é como um microscópio que permite uma visualização aproximada de cada 
região. Pode alterar o nome das regiões e transpô-las, melhorar a temporização de 
regiões, melhorar a afinação de regiões de “Instrumentos reais” e ainda especificar se 
as regiões de “Instrumentos reais” mantêm o seu tempo original ou seguem o tempo 
do projecto. Para fazer edições avançadas como estas, em primeiro lugar deve apresen-
tar o editor abaixo da linha de tempo. 

Para apresentar o editor:
m Clique no botão Editor (com a tesoura que corta uma onda sonora).
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Como alterar o nome de regiões
Pode alterar o nome de uma região no editor. Alterar o nome de uma região pode 
ajudá-lo a lembrar-se de quando a gravou, onde é que o projecto pertence ou qual 
a percepção que quer ter.

Para alterar o nome de uma região:
1 Faça duplo clique na região na linha de tempo para abri-la no editor. 

O conteúdo da região aparece no editor. Para as regiões de “Instrumentos reais”, aparece 
a forma de onda áudio. Para as regiões de “Instrumentos de software”, a visualização da 
cadência de piano mostra as notas na região.

2 Faça duplo clique no nome na parte superior da região e depois digite um novo nome.

Como transpor regiões
Quando adiciona uma região à linha de tempo, a região é correspondida, ou transposta 
para a chave do projecto. Na maioria das situações, vai querer que as regiões estejam 
na mesma chave que a do projecto. Pode transpor uma região para uma chave diferente 
quando quiser que o projecto se mova temporariamente para uma nova chave, ou seja 
criada tensão entre a região e o resto do projecto (chamada dissonância).

Para transpor uma região:
1 Seleccione a região na linha de tempo.

2 Arraste o nível de Tom para transpor a região para mais alto ou para mais baixo. 

Um semitom é a distância mais pequena entre duas notas musicais.

Tente adicionar um novo loop de graves depois do que já arrastou para a linha de tempo 
e depois transponha-o. As transposições mais comuns são de cinco e sete semitons para 
cima ou para baixo, mas tem a liberdade de tentar as que lhe soam melhor.

Arraste o nível de Tom, 
ou digite o número de 
semitons no campo.
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Como melhorar a temporização de uma faixa de “Instrumento real”
Pode melhorar a temporização das regiões numa faixa de “Instrumento real”. Isto é útil, 
sobretudo, com regiões que contêm as notas correctas, mas que não estão perfeitamente 
temporizadas com o ritmo do projecto.

Quando melhora a temporização, todas as regiões na faixa seleccionada (as suas gravações 
e os loops) são melhoradas. Pode melhorar a temporização das regiões com percussões, 
instrumentos de uma só nota e instrumentos de cordas.

Para melhorar a temporização de uma faixa de “Instrumento real”:
1 Na linha de tempo, clique duas vezes na faixa com as regiões que quer melhorar para 

abri-las no editor.

2 No editor, arraste o nível de “Melhorar temporização” para a direita para aumentar o 
efeito de melhoria de temporização, ou arraste-o para diminuir o efeito de melhoria.

3 A partir do menu instantâneo acima do nível “Melhorar temporização”, seleccione 
o valor da nota para utilizar como base para a melhoria de temporização.

A melhoria da temporização pode causar um atraso em certas condições. Por exemplo, 
mover o nível enquanto o projecto está a ser reproduzido pode resultar num ligeiro atraso 
porque a gravação “agarra” a nova definição. Se a melhoria da temporização estiver acti-
vada numa faixa enquanto está a gravar também, pode haver um curto atraso entre o 
momento da reprodução e o momento da audição do som. Mova o nível para a esquerda 
para desactivar a melhoria da temporização enquanto está gravar e depois defina o nível 
da melhoria da temporização quando acabar de gravar.

O nível da melhoria da temporização pode não funcionar igualmente bem com todo o 
material musical, sobretudo, quando definido para valores mais altos. Ouça atentamente os 
resultados da utilização do nível e defina-os para os valores que lhe parecerem melhores.

Se quiser que a melhoria da temporização seja menor que a intensidade total, arraste 
o nível de “Melhorar temporização” para a esquerda para especificar o valor da melhoria. 
Se não gostar dos resultados depois de ter melhorado a temporização, desloque o nível 
de “Melhorar temporização” para “inactivo” para voltar aos itens seleccionados da 
temporização original.

Como melhorar a temporização de uma faixa de “Instrumento 
de software”
Pode melhorar a temporização dos itens numa faixa de “Instrumento de software”. Pode 
melhorar a temporização de todas as regiões numa faixa, regiões seleccionadas individuais, 
ou notas individuais numa região.

Ao especificar o nível “Alinhar automaticamente com” e seleccionar um valor da nota 
da “Melhorar temporização” antes de gravar regiões ou notas, pode fazer com que o 
GarageBand melhore a temporização da região enquanto grava.
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Para melhorar a temporização de uma faixa de “Instrumento de software”:
1 Clique duas vezes no cabeçalho da faixa de “Instrumento de software” para abri-la no editor.

2 Para melhorar regiões, seleccione as regiões na faixa que quer melhorar. Para melhorar 
notas individuais, seleccione-as no editor.

3 A partir do menu instantâneo abaixo do nível “Melhorar temporização”, seleccione 
o valor da nota para melhorar a temporização dos itens seleccionados.

Se quiser que a melhoria da temporização seja menor que a intensidade total, arraste 
o nível de “Melhorar temporização” para a esquerda para especificar o valor da melhoria. 
Se não gostar dos resultados depois de ter melhorado a temporização, desloque o nível 
de “Melhorar temporização” para “inactivo” para voltar aos itens seleccionados da 
temporização original.

Como melhorar a afinação de uma faixa de “Instrumento real”
Pode melhorar a afinação das regiões numa faixa de “Instrumento real”. Isto é útil, 
sobretudo, quando grava regiões de “Instrumentos reais” que têm o “toque” especial 
e a temporização, mas que não estão perfeitamente em sintonia.

Quando melhora a afinação das faixas, todas as regiões na faixa seleccionada (as suas 
gravações e os loops) são melhoradas. A melhoria da afinação pode produzir resulta-
dos precisos só numa única nota (monofónica) de regiões de “Instrumentos reais”, por 
isso certifique-se de que a faixa não inclui regiões com sons com cordas ou sem tom.

Por defeito, o nível de “Melhorar afinação” melhora a afinação das notas movendo-as para 
a nota mais próxima na escala cromática (de 12 notas). Pode limitar a melhoria das notas 
da chave do projecto (conforme seleccionado no painel “Informações sobre a faixa” para 
a faixa principal) seleccionando a caixa de verificação “Limitar à clave”.

Para melhorar a afinação de uma faixa de “Instrumento real”:
1 Na linha de tempo, clique duas vezes na faixa de “Instrumento real” que quer melhorar 

para abri-la no editor.

2 Desloque o nível de “Melhorar afinação” para a direita para aumentar o valor da melhoria 
da afinação, ou desloque-o para a esquerda diminuir o valor da melhoria.

3 Paralimitar a melhoria da afinação à escala cromática, e não à chave do projecto, 
desmarque a selecção na caixa de verificação “Limitar à clave” abaixo do nível.

Ouve os resultados imediatamente enquanto o projecto é reproduzido.

Especificar o nível de “Melhorar afinação” para valores mais altos pode, por vezes, levar a 
resultados indesejáveis. Ouça atentamente os resultados da utilização do nível e defina-os 
para os valores que lhe parecerem melhores.
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Como especificar regiões de “Instrumentos reais” para manterem o seu 
tempo e tom originais
Por defeito, as gravações de “Instrumentos reais” (roxo) e loops de “Instrumentos reais” 
(azul) na linha de tempo seguem o tempo e a chave do projecto. Pode especificar uma 
região de “Instrumentos reais” para manter o seu tempo e tom originais.

Para especificar uma região de “Instrumentos reais” para seguir o seu tempo e tom 
originais:

1 Na linha de tempo, seleccione uma região de “Instrumentos reais”.

2 Abra o editor.

3 Desmarque a caixa de verificação “Tempo e tom”.

Se optar por querer que a região siga o tempo e a chave do projecto, seleccione a região 
e depois seleccione a caixa de verificação “Seguir tempo e tom”.

A caixa de verificação “Seguir tempo e tom” está indisponível quando um ficheiro de 
áudio (laranja), um loop de “Instrumentos reais” marcada como um “evento único”, ou 
uma região de “Instrumentos de software” (verde) estão seleccionados. Pode converter 
um loop de “Instrumentos de software” para um loop de “Instrumentos reais” quando 
o adiciona na linha de tempo e depois especificar o loop de “Instrumentos reais” para 
manter o seu tempo original.

Como importar ficheiros de áudio e MIDI
É também possível adicionar ficheiros de áudio em qualquer um dos seguintes formatos 
ao seu projecto a partir do Finder:  AIFF, WAV, AAC (excepto ficheiros AAC protegidos), 
Apple Lossless ou MP3. Quando adicionar um ficheiro comprimido a um projecto (como 
um ficheiro AAC ou MP3), este permanece comprimido e permite poupar espaço e tempo. 

Para importar um ficheiro de áudio:
m Desloque o ficheiro de áudio do Finder para a linha de tempo, para uma faixa de 

“Instrumento real” ou para a área vazia abaixo das faixas existentes.

Se deslocar um ficheiro de áudio para a área vazia abaixo das faixas existentes, é adicionada 
uma nova faixa básica à linha de tempo e o ficheiro de áudio é colocado na nova faixa.

Pode também importar ficheiros MIDI (abreviatura de Musical Instrument Digital Interface) 
para um projecto, e depois utilizá-los em faixas de “Instrumentos de software”.

Para importar um ficheiro MIDI:
m Desloque o ficheiro MIDI do Finder para a linha de tempo, para uma faixa de “Instrumento 

de software” ou para a área vazia abaixo das faixas existentes.

Ao deslocar um ficheiro MIDI para a área vazia na linha de tempo, é adicionada uma nova 
faixa de “Instrumento de software” à linha de tempo e o ficheiro de áudio é colocado na 
nova faixa.
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9 Tutorial 7:  Fazer misturas 
e adicionar efeitos

O GarageBand fornece as ferramentas para fazer misturas dos 
seus projectos e adicionar efeitos de qualidade profissional.

Neste tutorial, vai aprender algumas bases sobre fazer misturas e adicionar efeitos. 
Vai aprender a:
Â Misturar faixas no seu projecto para regular o som
Â Especificar o volume principal
Â Diminuir o volume do som no fim do projecto
Â Adicionar e ajustar efeitos nas faixas
Â Editar graficamente o efeito EQ visual
Â Editar e guardar predefinições dos efeitos
Â Automatizar misturas e outros parâmetros

O que é fazer uma mistura?
Quando faz os arranjos do seu projecto, o próximo passo é fazer a mistura do projecto. 
A mistura faz-se quando volta atrás e ouve todos os sons musicais, faz alterações nas 
faixas e faz com que o projecto seja regulado para diferentes partes, faz destacar a 
música e lhe dá o “toque” especial.

A mistura é composta tipicamente pelos seguintes passos:
Â Como regular níveis de volume da faixa
Â Como especificar as posições de panorâmica das faixas
Â Adicionar efeitos para melhoria e tom do som
Â Criar alterações com curvas de automatização
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Como fazer misturas básicas
Os passos mais básicos na mistura são a regulação do nível do volume das diferentes 
faixas, especificar as posições de panorâmica de faixas e especificar o volume principal. 

Como especificar níveis de volume da faixa
Os instrumentos e loops que utiliza no seu projecto podem ter níveis de volume diferentes 
(intensidade acústica). Para ouvir todas as partes que adicionou, regula os níveis do volume 
para que nenhuma faixa se sobreponha a outras ou se perca na mistura. 

Isto não significa que cada faixa deva estar definida com o mesmo nível de volume. 
Em misturas de anúncios publicitários, algumas faixas (tipicamente o vocalista principal, 
percussão e instrumentos principais ou de solo) são mais altos, enquanto que as outras 
faixas (os instrumentos de apoio e vocalista) são mais baixos. 

Para especificar o nível de volume de uma faixa:
m No cabeçalho da faixa, arraste o nível para a esquerda para baixar o nível do volume, 

ou arraste-o para aumentar o nível do volume.

Para especificar o nível de volume aos poucos, mantenha premida a tecla Shift 
enquanto arrasta.

Como especificar as posições de panorâmica das faixas
A definição de diferentes faixas para diferentes posições no campo estéreo (percussão 
metálica) facilita a distinção das faixas na mistura e cria uma sensação de espaços tridi-
mensionais no seu projecto.

Em música de anúncios publicitários, as faixas mais importantes (tipicamente o vocalista 
principal, percussão e instrumentos principais ou de solo) são repercutidos para o centro 
ou para perto do centro, enquanto que outras faixas (os instrumentos de apoio e vocalista) 
são apoiados para a esquerda e para a direita. A percussão metálica de faixas até 50% da 
esquerda ou direita criou uma sensação natural e espaço; em comparação, a percussão 
metálica até às faixas da esquerda e da direita cria um som mais invulgar e artificial.

Para especificar a posição panorâmica de uma faixa:
m No cabeçalho da faixa, arraste o sintonizador esquerdo para repercutir a faixa para a 

esquerda, ou arraste-o para a direita para repercutir a faixa para a direita. Pode ainda 
clicar na margem do sintonizador para defini-la para uma posição específica.

Nota:  Ao arrastar o sintonizador de percussão metálica permite-lhe especificar a posi-
ção para valores mais precisos.

Sintonizador

Nível de volume
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Como especificar o volume principal
Pode especificar o volume geral ou principal de um projecto utilizando o nível de volume 
principal, localizado à direita do LCD. Deverá ajustar o volume principal para um nível mais 
alto o suficiente a fim de eliminar ruídos de fundo, mas não tão alto que cause cortes. 

Importante:  O nível do volume principal controla o volume do projecto quando é 
exportado. Utilize o controlo de volume do seu computador para ajustar o volume 
que ouve na reprodução do projecto.

Para especificar o volume principal:
Â Arraste o nível do volume principal para baixar o volume de saída, ou para a direita 

para aumentar o volume de saída. Clique seleccionando o nível para voltar para um 
valor neutro (0 de ganho em decibéis).

Â Antes de exportar, reproduza o projecto desde o início até ao fim, observando o con-
tador de nível principal acima do nível do volume principal. Certifique-se de que os 
pontos pequenos vermelhos do lado direito do contador de nível não estão acesos. 
Esses pontos (chamados indicadores de clipping) acendem para apresentar o nível do 
volume do projecto a um ponto que é muito alto, o que causa distorção ou “clippings” 
(cortes) no projecto exportado.

Como adicionar um desvanecimento
Uma técnica de mistura muito comum é ter todas as músicas num som gradual antes 
de se transformar num mais baixo, ou “desvanecimento”, no fim de uma música. Pode 
diminuir a intensidade do som facilmente no fim de um projecto.

Para adicionar um desvanecimento automático:
m Seleccione Faixa > Desvanecimento.

A faixa principal aparece ao fundo da linha de tempo, apresentando a curva de automati-
zação do volume principal. Quando selecciona Desvanecimento, os pontos de controlo 
são adicionados à curva de automatização do volume principal para que a intensidade 
seja diminuída gradualmente a fim de pausar o projecto nos últimos 10 segundos (os 
últimos 10 segundos antes do marcador do fim do projecto).

Para ajustar a duração do desvanecimento:
1 Seleccione Faixa > Mostrar a faixa principal.

2 Seleccione “Volume principal” no menu do cabeçalho de faixa principal.

Certifique-se de que os indicadores de clipping 
não estão acesos antes de exportar um projecto.

Arraste o nível do volume principal para 
ajustar a intensidade do som total.
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3 Mova os pontos de controlo no fim da curva de automatização do volume para ajustar 
a duração do desvanecimento.

Agora reproduza o projecto a partir de um ponto antes de começar a diminuir a inten-
sidade. Vai ouvir todas as faixas no projecto em que a intensidade foi diminuída gradu-
almente até ao seu nível de volume final.

Para adicionar manualmente um efeito de “fade-in” ou “fade-out”:
1 Seleccione Faixa > Mostrar a faixa principal.

2 Seleccione “Volume principal” no menu do cabeçalho de faixa principal.

3 Adicione pontos de controlo no início da curva de automatização do volume para 
acrescentar um “fade-in”, ou no fim da curva para um “fade-out” (desvanecimento).

4 Mova os pontos de controlo para ajustar a duração e intensidade do efeito de “fade-in” 
ou “fade-out”.

Como utilizar efeitos no GarageBand
Os efeitos permitem-lhe moldar e melhorar o som da sua música de várias maneiras. 
Qualquer pessoa que tenha ouvido muita música, ou ouvido as bandas sonoras de 
filmes, ouviu os diferentes efeitos utilizados na música actual. O GarageBand inclui 
um conjunto completo de efeitos de estúdio de qualidade que pode utilizar em faixas 
individuais ou em todo o projecto para moldar o som da sua música. 

Tipos de efeitos
O GarageBand inclui os seguintes tipos de efeitos:

Compressor:  Um compressor ajusta o volume da música para suavizar as alterações 
de nível súbitas. A compressão pode adicionar ímpeto e definição a uma faixa ou a 
uma música inteira, e fazer com que soem melhor em equipamento de áudio com 
pouca amplitude dinâmica.

Distorção:  Os efeitos de distorção, que incluem simulação de amplificadores e sobremar-
cha (e, como é óbvio, a distorção), mudam o tom do som original para recriar a distorção 
analógica ou digital.

Eco:  Tal como o nome sugere, o efeito de eco repete um som como um eco. Pode adicio-
nar uma subtil sensação de espaço a um som, ou criar a impressão que a voz ou o instru-
mento se encontra num espaço amplo, numa caverna ou no exterior.

EQ:  EQ (abreviatura de equalização) é um efeito poderoso e versátil que permite alterar 
o nível das frequências seleccionadas. Pode utilizar o EQ para fazer alterações avançadas 
e surpreendentes nos seus projectos. O EQ é o efeito mais provavelmente utilizado e 
comum na música popular.



96 Capítulo 9    Tutorial 7:  Fazer misturas e adicionar efeitos 

 

O GarageBand inclui um tipo especial de EQ chamado EQ visual. Pode utilizar o EQ 
visual seleccionando uma predefinição de EQ, mas também pode editar os efeitos 
graficamente, fazendo com que veja facilmente a parte do som que está a alterar.

Gate (porta de ruído):  Reduz o ruído de baixo nível cortando o som quando desce 
abaixo de um certo nível de volume. É utilizado frequentemente como o primeiro 
de uma série de efeitos, e é incluído nas faixas de “Instrumentos reais” para ajudar a 
reduzir o ruído de entrada.

Modulação:  Os efeitos de modulação, que incluem coro, “flangers” e faseador, integram-se 
nos efeitos baseados no tempo sendo copiados ou modulados quando o sinal copiado é 
reproduzido. Podem ainda envolver a não afinação do sinal copiado relativa ao original.

Reverberação:  A reverberação simula as reflexões naturais de um som no espaço cir-
cundante. Pode adicionar definição e presença às vozes e aos instrumentos, adicionar 
ambiente a um som, ou simular diferentes espaços e outros ambientes acústicos.

Stompboxes:  As faixas de “Guitarra eléctrica” incluem efeitos especiais de stompbox que 
recriam o som de pedais de guitarra famosos. Os efeitos stompbox incluem os efeitos de 
eco, coro, sobremarcha, “flanger”, entre outros.

Os efeitos podem ser efeitos de faixa, efeitos de envio ou efeitos principais. Os efeitos de 
faixa modificam o som numa faixa individual (“Instrumento real”, “Instrumento de software” 
ou “Guitarra eléctrica”). Os efeitos de envio enviam parte do som de uma faixa para o efeito 
na faixa principal. Cada faixa de “Instrumento real”, “Instrumento de software” ou “Guitarra 
eléctrica” inclui efeitos de envio Eco e Reverberação. É possível controlar a quantidade de 
som que é enviada de cada faixa no respectivo painel “Informações sobre a faixa”. Os efeitos 
principais modificam o som geral do projecto, afectando todas as faixas.

Como adicionar efeitos a uma faixa
Cada faixa de “Instrumento real” e “Instrumento de software” tem um conjunto de efeitos, 
que incluem os efeitos de compressor e EQ visual, bem como os efeitos de eco e reverbera-
ção. As faixas de “Instrumentos reais” também incluem o efeito de gate (porta de ruído). 
Pode ajustar efeitos de uma faixa, e adicionar efeitos no painel “Informações sobre a faixa”. 

A faixa principal inclui os seus próprios efeitos. Pode ajustar os efeitos principais 
e adicionar mais um efeito à faixa principal no painel “Informações sobre a faixa”. 

Para adicionar um efeito:
1 Clique no botão “Informações sobre a faixa” ou seleccione Faixa > “Mostrar as informações 

sobre a faixa” para visualizar o painel “Informações sobre a faixa”.

O painel “Informações sobre a faixa” abre do lado direito da linha de tempo.

2 Clique em Editar para mostrar os efeitos da faixa.
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3 Escolha um efeito de uma das ranhuras de efeitos vazias. 

Entre os efeitos adicionais incluem-se: redução de agudos, redução de graves, coro, 
“flanger”, “phase shifter” e trémulo. Os efeitos disponíveis são apresentados no menu 
instantâneo dos efeitos, incluindo quaisquer efeitos de unidades de áudio de outros 
fabricantes que estejam instalados no seu computador.

Como activar e desactivar efeitos
Pode activar ou desactivar efeitos individuais (desactivar um efeito temporariamente 
é chamado salto do efeito). A activação/desactivação dos efeitos tem várias vantagens: 
pode ouvir a forma como o efeito altera o som da sua música, e pode ver que efeitos 
causam mais impacto no desempenho do seu computador. 

Quando desactiva um efeito, as definições dos efeitos actuais são mantidas, para que 
nenhum ajuste que tenha feito se perca.

Para activar um efeito:
m No painel “Informações sobre a faixa”, clique no botão ligar/desligar (com um rectângulo 

no centro) à esquerda do nome do efeito. O rectângulo acende-se para indicar que o 
efeito está activo. Para desactivar o efeito, clique novamente no botão ligar/desligar.

Utilize esses controlos para 
adicionar e ajustar efeitos.
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Como escolher a predefinição de um efeito
Cada efeito tem um menu instantâneo a partir do qual pode escolher diferentes 
predefinições de efeitos. Cada predefinição tem um nome que sugere a finalidade 
da predefinição ou a forma como modifica o som.

Para seleccionar a predefinição de um efeito:
1 Faça duplo clique no cabeçalho da faixa para abrir o painel “Informações sobre a faixa”, 

se ainda não estiver aberto.

2 Clique em Editar para mostrar os efeitos da faixa. 

3 Escolha uma nova predefinição no menu instantâneo Predefinição por baixo do nome 
do efeito. 

Como criar e guardar predefinições de efeitos
Pode ajustar a predefinição de um efeito para sintonizar a afinação do som do efeito e guar-
dar as suas próprias definições para utilizar com outros instrumentos ou noutro projecto.

Para editar a predefinição de um efeito:
1 Clique no botão Editar (com um gráfico do efeito) à esquerda do nome do efeito.

Aparece a janela da predefinição dos efeitos. Cada definição de efeito tem um nível, 
botão, ou outro controlo, que está marcado com a indicação da sua finalidade.

2 Arraste os níveis na janela Predefinição para ajustar as especificações da predefinição. 

Quando ajusta a predefinição de um efeito, aparece no menu instantâneo Manual, para 
que saiba que a alterou a partir da predefinição original. Pode recuar e avançar entre 
as suas especificações manuais e entre outras predefinições para compará-las antes 
de guardar a nova predefinição.

Pode criar a sua própria predefinição de efeitos e guardá-la para utilizar noutra faixa 
ou noutro projecto.

Para editar graficamente o efeito visual EQ:
1 Clique no botão Editar do efeito EQ visual.

Aparece a janela da predefinição para o EQ visual. No centro da janela fica a área de 
edição gráfica, dividida em quatro bandas: Graves, Médio Baixo, Médio Alto e Agudos.

2 Coloque o cursor sobre uma das quatro bandas na área de edição e faça o seguinte: 

Â Para alterar a frequência da banda, arraste o cursor para a esquerda ou para a direita.
Â Para alterar o ganho da banda (o valor de optimização ou corte das frequências), 

arraste o cursor para cima ou para baixo. 

3 Para ver os valores numéricos de cada banda, clique no triângulo de Detalhes. 
Pode ajustar os valores por números arrastando-os para cima ou para baixo.
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4 Para ver a curva da frequência para a faixa em tempo real, seleccione a caixa de verifi-
cação Analyzer e depois reproduza a faixa. 

Para guardar a predefinição de um efeito:
1 Ajuste as definições para a predefinição para obter o som que quer.

2 Seleccione Predefinir a partir do menu instantâneo e depois digite um nome 
para a predefinição na caixa de diálogo Guardar.

Como automatizar uma mistura
Além de poder definir o nível de volume, a posição panorâmica e as especificações de 
efeitos de uma faixa, pode também adicionar alterações a estas e outras especificações 
gradualmente através da automatização. É possível automatizar alterações graduais, 
adicionando curvas de automatização às faixas, adicionando pontos de controlo a cada 
curva de automatização, e ajustando os pontos de controlo com diferentes valores. 

Para apresentar as curvas de automatização de uma faixa:
m Clique no triângulo da direita do botão Proteger no cabeçalho da faixa.

Aparece uma linha abaixo da faixa, apresentando a curva de automatização do volume.

Arraste uma das quatro bandas para 
ajustar graficamente o EQ visual.

Clique na caixa de verificação Analyzer 
para ver a curva da frequência da faixa.

Curva de automatização de volume
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Para seleccionar a curva de automatização que quer editar:
m A partir do menu contexto do lado esquerdo da linha da faixa automática, seleccione 

o parâmetro que quer editar.

Agora pode accionar a automação do parâmetro adicionando pontos de controlo à curva 
e depois arrastando os pontos de controlo para alterar o seu valor.

Para adicionar um ponto de controlo:
m No editor, clique na curva no local onde quer adicionar um ponto de controlo.

Nota:  Ao adicionar um ponto de controlo activa a curva se esta já não estiver activada. 
O botão quadrangular fica colorido para apresentar a curva activada.

Para ajustar um ponto de controlo, faça o seguinte:
Â Arraste o ponto de controlo para cima ou para baixo para um novo valor.
Â Arraste o ponto de controlo para a esquerda ou para a direita para se deslocar para 

um ponto no tempo diferente.

Pode utilizar as linhas verticais na fila para alinhar os pontos de controlo com medidas 
e pulsação na linha de tempo.

Para as faixas de “Instrumentos reais”, “Instrumentos de software” e “Guitarra eléctrica”, 
pode automatizar o “Volume da faixa” e a “Panorâmica da faixa”. Para a faixa principal, 
pode accionar a automação “Volume principal”, “Tom principal” e “Tempo principal”. 
Pode ainda accionar parâmetros de automação para quaisquer efeitos numa faixa 
(incluindo a faixa principal) adicionando uma curva de automação para o parâmetro.

Para adicionar uma curva de automação para um parâmetro de efeitos:
1 A partir do menu instantâneo do lado esquerdo da fila, seleccione “Adicionar automação”.

Aparece um menu, apresentando todos os efeitos na faixa. 

2 Clique no triângulo informativo para os efeitos com o parâmetro que quer para accionar 
a automação. 

3 Seleccione a caixa de verificação para o parâmetro que quer para accionar a automação. 
Pode seleccionar várias caixas de verificação para adicionar diversos parâmetros de efeitos.

4 Quando tiver terminado, clique em OK.

O parâmetro aparece no menu instantâneo e a curva de automação passa para 
a apresentação da automação para o último parâmetro de efeitos seleccionado.

Pode ainda associar os pontos de controlo de automação às regiões, para que quando 
mova a região na linha de tempo, os pontos de controlo se movam com ela.
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Para associar os pontos de controlo de automação às regiões:
m Seleccione Controlo > Associar curvas de automação a regiões.

Todos os pontos de controlo são associados à região correspondente à curva de 
automação.

As seguintes condições aplicam-se à associação dos pontos de controlo às regiões:

Â Encurtar ou alongar uma região não tem nenhum efeito sobre os seus pontos 
de controlo.

Â Ao eliminar uma região elimina também os seus pontos de controlo.
Â Se sobrepõe uma região que contenha pontos de controlo com outra região, os pontos 

de controlo e a região são encurtados.
Â Se arrasta uma região que não contenha pontos de controlo sobrepostos de uma faixa 

que contenha pontos de controlo, estes são associados à nova região.
Â Ao fazer um loop de uma região não faz um loop dos seus pontos de controlo; terá 

de copiar a região.

Para eliminar uma curva de automação para um parâmetro de efeitos:
1 A partir do menu instantâneo do lado esquerdo da fila, seleccione “Adicionar automação”.

2 Quando aparece o menu, desmarque a selecção da caixa de verificação para o parâmetro 
que quer eliminar. Pode seleccionar vários parâmetros.

3 Quando tiver terminado, clique em OK.

Nota:  Quando elimina uma curva de automação, todos os pontos de controlo nessa 
curva também são eliminados. Isto não pode ser anulado.
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10 Tutorial 8:  Criar podcasts

Pode criar podcasts de áudio e vídeo no GarageBand e 
depois enviá-los para o iWeb para publicá-los na Internet.

Os podcasts são parecidos com programas de rádio ou televisão que as pessoas podem 
descarregar da Internet. Os utilizadores podem descarregar um episódio de podcast indi-
vidual ou assinar uma série de podcasts. Pode criar episódios de podcast no GarageBand 
e depois publicá-los na Internet utilizando o iWeb ou outra aplicação.

Tipos de podcasts
Pode criar vários tipos diferentes de podcasts no GarageBand:
Â Os podcasts de áudio incluem áudio com narração, diálogos, música e efeitos sonoros.
Â Os podcasts de vídeo incluem vídeo e áudio.
Â Os podcasts de áudio e vídeo melhorados podem incluir ainda marcadores de capítulos, 

grafismos e endereços Web (URLs).

Neste tutorial, vai aprender a:
Â Criar podcasts de áudio e vídeo
Â Procurar e importar ficheiros multimédia utilizando o Browser Multimédia
Â Mostrar a faixa de podcast ou filme
Â Adicionar e editar marcadores e regiões de marcador
Â Adicionar grafismos, URLs, títulos URL e títulos de capítulos a marcadores
Â Adicionar grafismos de episódios e informações sobre episódios
Â Editar marcadores e grafismos de episódios
Â Utilizar a “redução de nível” para facilitar a audição de narrações e diálogos
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Como criar um podcast de áudio
Para criar um podcast de áudio no GarageBand, crie um projecto de podcast, grave uma 
narração e adicione música, efeitos sonoros e outros tipos de áudio. Para melhorar um 
podcast de áudio, pode ainda adicionar marcadores, grafismos, URLs, títulos de capítulos 
e informações sobre o episódio.

Como criar um projecto de podcast
1 Seleccione Ficheiro > Novo.

Aparece a caixa de diálogo “Novo projecto”.

2 Clique em “Novo projecto” e depois em Podcast.

3 Clique em Seleccionar.

Aparece um novo projecto de podcast vazio na janela do GarageBand. Num projecto do 
podcast, a faixa do podcast aparece acima das outras faixas na linha de tempo. O Browser 
Multimédia abre e o editor apresenta a lista do marcador, com colunas para o tempo inicial, 
grafismos, título do capítulo, título do URL e URL para cada marcador. Os projectos do pod-
cast incluem faixas para vozes masculinas e femininas, jingles (faixas de fundo musical) e 
sons de rádio.

Nota:  Um projecto pode ter ou uma faixa do podcast ou uma faixa do filme, mas não 
as duas. Se tentar apresentar a faixa do podcast para um projecto que contenha uma 
faixa do filme, aparece uma caixa de diálogo que lhe pergunta se quer substituir a faixa 
do filme por uma faixa do podcast.

Como gravar narrações e diálogos
Pode criar podcasts só com narração ou diálogo, ou adicionar faixas de apoio musical, 
efeitos sonoros e outros sons. Grava uma narração numa faixa de “Instrumentos reais”. O 
projecto do podcast inclui duas faixas de “Instrumentos reais”, chamadas “Voz masculina” 
e “Voz feminina” optimizadas para gravar a narração falada ou dialogada.

Para gravar uma narração ou um diálogo:
1 Seleccione a faixa “Voz masculina” ou a faixa “Voz feminina” clicando duas vezes 

no cabeçalho da faixa.

O painel “Informações sobre a faixa” abre-se, apresentando as especificações da faixa.

2 A partir do menu instantâneo “Origem da entrada”, seleccione a fonte de entrada apro-
priada para o microfone que está a utilizar para gravar a sua narração ou diálogo.

3 Seleccione “Ligar com protecção de feedback” no menu instantâneo Monitor para ouvir 
o som do microfone. Se ocorrer feedback, aparece uma mensagem de alerta perguntando 
se deseja desactivar a monitorização.

4 Mova a cabeça de reprodução para o local onde quer iniciar a gravação.

5 Clique no botão Gravar e depois comece a falar.
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6 Quando acabar de gravar, clique no botão Reproduzir.

Pode adicionar e ajustar efeitos para a faixa de narração, incluindo o efeito “Optimizador de 
voz” que é útil, sobretudo, para gravar narração e diálogo utilizando o microfone integrado 
no seu computador. Para mais informações sobre a gravação numa faixa de “Instrumento 
real”, consulte o “Tutorial 3:  Como gravar vozes e instrumentos musicais” na página 49.

Como adicionar sons do podcast
O GarageBand inclui uma série de loops que pode utilizar nos seus podcasts, incluindo 
os seguintes: 
Â Os jingles são faixas de música de fundo completas que se podem usar como fundo de 

uma narração ou diálogo, entre segmentos falados ou como introdução ou conclusão. 
Alguns jingles estão disponíveis em versões longas, médias e curtas.

Â Os “stingers” são sons breves que podem ser utilizados como transições ou “pontuação” 
áudio entre os oradores ou entre as secções de um podcast.

Â Os efeitos sonoros incluem os sons de pessoas, animais e máquinas, bem como sons 
de ambiente e de espaços.

Pode procurar sons para podcasts no browser de loops, pré-visualizá-los e adicioná-los 
ao seu projecto de podcast. 

Para procurar sons para podcast no browser de loops:
1 Clique no botão “Browser de loops” para abrir o browser de loops.

2 Clique no botão de sons do podcast (com a onda sonora de difusão) no canto superior 
esquerdo do browser de loops para activar a vista de sons do podcast.

3 Clique numa categoria na coluna da esquerda e, em seguida, clique numa subcategoria 
na coluna da direita para visualizar os loops correspondentes na lista de resultados. As 
colunas na lista de resultados apresentam o nome do loop e a duração de cada loop.

4 Clique num loop para pré-visualizá-lo no browser de loops. 

5 Para terminar uma procura, clique ou na tecla seleccionada de novo e desmarque 
a sua selecção, ou clique no botão Repor para desmarcar a selecção de todas as 
teclas seleccionadas.

Para mais informações sobre a procura de loops, consulte “Tutorial 5:  Como adicionar 
Apple Loops” na página 71.
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Como importar ficheiros multimédia com o Browser Multimédia
Pode importar ficheiros multimédia a partir de outras aplicações iLife, incluindo o iTunes 
e iPhoto, para um projecto de podcast. Pode ainda importar outros projectos do Garage-
Band que tenham sido guardados com uma pré-visualização do iLife. Pode encontrar e 
pré-visualizar ficheiros multimédia no Browser Multimédia. Pode ainda adicionar outras 
pastas ao Browser Multimédia, para que possa adicionar ficheiros multimédia nas pastas 
dos seus projectos.

Para procurar e pré-visualizar ficheiros multimédia no Browser Multimédia: 
1 Clique no botão do Browser Multimédia (o ícone apresenta diferentes tipos de multimédia), 

ou seleccione Controlo > Mostrar browser multimédia.

O Browser Multimédia abre do lado direito da linha de tempo.

2 Proceda de uma das seguintes formas:

Â Para ver os projectos e ficheiros do GarageBand na biblioteca do iTunes, clique no botão 
Áudio.

Â Para visualizar ficheiros na biblioteca do iPhoto, clique no botão Fotos.
Â Para ver os projectos e ficheiros do iMovie na pasta Filmes, clique no botão Filmes.

3 No Browser Multimédia, desloque-se para a pasta que contém os ficheiros que quer 
utilizar. Pode ainda procurar ficheiros pelo nome digitando o nome de ficheiro no 
campo de pesquisa.

Para pré-visualizar ficheiros de áudio e filmes no Browser Multimédia, faça o seguinte: 
Â Seleccione o ficheiro na lista de multimédia e depois clique no botão Reproduzir ao 

fundo do Browser Multimédia.
Â Clique duas vezes no ficheiro na lista de multimédia.
O ficheiro começa a reprodução.

Para parar a reprodução da pré-visualização: 
Â Clique no botão Reproduzir no Browser Multimédia de novo.

Para importar um ficheiro de áudio: 
m Arraste o ficheiro de áudio do Browser Multimédia para a linha de tempo.

Para adicionar uma pasta ao Browser Multimédia:
m Arraste a pasta a partir do Finder para a área central do Browser Multimédia.
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Como adicionar música 
Pode adicionar Apple Loops musicais e gravar instrumentos para adicionar música ao seu 
podcast, tal como faz com o seu projecto de música. Para mais informações sobre como 
adicionar Apple Loops, consulte “Tutorial 5:  Como adicionar Apple Loops” na página 71. 
Para mais informações sobre como gravar “Instrumentos reais”, consulte “Tutorial 3:  Como 
gravar vozes e instrumentos musicais” na página 49. Para mais informações sobre como 
gravar “Instrumentos de software”, consulte “Tutorial 4:  Como tocar e gravar “Instrumentos 
de software”” na página 58.

Como adicionar e editar marcadores 
Pode adicionar marcadores a um podcast, transformando-o num podcast melhorado. 
Quando adiciona um marcador a um podcast, aparece na faixa do podcast como uma 
região do marcador. Pode editar as regiões de marcação no editor de podcasts, movendo-
as para alterar o seu início e fim, ou redimensionando-as para alterar a sua duração. 
Pode também adicionar grafismos, URLs e títulos de URLs a uma região de marcação.

Para adicionar um marcador:
1 Clique em “Faixa de podcast”.

2 Mova a cabeça de reprodução para o local onde quer o marcador.

3 Clique no botão “Adicionar marcador”, na parte inferior do editor.

O marcador aparece no editor e o tempo inicial para o marcador aparece na coluna Dura-
ção, na fila de marcadores. O marcador ainda aparece como uma região do marcador na 
faixa do podcast. Assim como com outras regiões na linha de tempo, pode editar regiões 
do marcador quando as imagens impressas e os URLs aparecem e durante quanto tempo 
é que estarão visíveis quando reproduzir o podcast.

Clique aqui para 
adicionar um marcador.

Edite o tempo inicial para os marca-
dores e adicione imagens impressas, 
URLs, títulos URL e títulos de capítu-
los na lista de marcadores.
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Para mover uma região do marcador, faça o seguinte: 
Â Na faixa do podcast, arraste a região do marcador para uma nova posição.
Â No editor, clique no tempo inicial para a região do marcador e introduza um novo 

tempo inicial.

Para redimensionar uma região do marcador: 
m Arraste ou margem esquerda ou a direita da região do marcador para o local onde quer 

redimensioná-la.

Não pode fazer o loop de uma região do marcador.

Como adicionar grafismos da região do marcador
Pode adicionar imagens impressas a regiões de marcador individuais. Quando reproduz o 
podcast, a região do marcador aparece a partir do início ou do fim da região do marcador. 

Para adicionar grafismos a uma região do marcador:
1 Abra o Browser Multimédia e depois clique no botão Fotos.

2 No Browser Multimédia, localize os grafismos que quer adicionar.

3 Arraste os grafismos do Browser Multimédia para a secção de Grafismos na fila de marcado-
res no editor. Pode ainda arrastar os grafismos directamente para a faixa do podcast, o que 
adiciona uma nova região do marcador com os grafismos.

Os grafismos aparecem na região do marcador na faixa do podcast e na coluna dos grafis-
mos para a região no editor. A caixa de verificação “Apresenta o grafismo” é seleccionada. 
Pode alterar os grafismos para um marcador arrastando uma nova imagem para a coluna 
Grafismos na fila de marcadores.

Como adicionar um URL
Pode adicionar um URL a um marcador e atribuir um título a um URL. Quando reproduz o 
podcast, o URL está visível desde o início até ao fim da região do marcador. Quando clica 
no URL, o seu web browser abre-se e apresenta a página web para o URL.

Para adicionar um URL a um marcador: 
1 No editor, clique no espaço reservado a texto na coluna do URL da fila de marcadores 

e depois digite o URL.

A caixa de verificação “Mostrar URL” é seleccionada para o marcador. 

2 No editor, clique no espaço reservado a texto no título do URL da fila de marcadores 
e depois digite o título.

Quando se adiciona um título de URL, o título aparece em vez do URL real quando 
reproduzir o podcast. Clicar no título abre o seu navegador web na página web do URL.



108 Capítulo 10    Tutorial 8:  Criar podcasts 

 

Como adicionar títulos de capítulos
Pode adicionar um titulo de capítulo a um marcador, transformando-o num capítulo do 
marcador. Quando reproduz um filme no iTunes, iDVD, ou QuickTime Player, é fácil ir para 
um capítulo específico.

Para adicionar um título de capítulo a um marcador:
m No editor, clique no espaço reservado a texto no título do capítulo da fila de marcadores 

e depois digite o título.

Como eliminar marcadores
Pode eliminar um marcador se já não o quiser no seu podcast.

Para eliminar um marcador, faça o seguinte: 
Â Na faixa do podcast, seleccione a região do marcador e depois prima a tecla Delete 

(Eliminar).
Â No editor, seleccione o marcador na lista de marcadores e depois prima a tecla Delete 

(Eliminar).

Como adicionar grafismos do episódio
Pode adicionar grafismos à faixa do podcast. Quando reproduz o podcast no iTunes 
ou o visualiza no iWeb, os grafismos do episódio estão visíveis sempre que não haja 
nenhuma região do marcador com os seus próprios grafismos. 

Para adicionar grafismos do episódio:
1 No Browser Multimédia, localize os grafismos que quer adicionar.

2 Arraste os grafismos do Browser Multimédia para a secção de grafismos do episódio 
no editor.

Os grafismos do episódio aparecem na secção “Grafismos do episódio”. Quando reproduz o 
podcast, os grafismos do episódio aparecem quando não há nenhuma região do marcador 
com grafismos.

Como editar grafismos
Pode redimensionar e recortar a região do marcador e os grafismos do episódio. No editor 
de imagens, pode redimensionar e recortar os seus grafismos para apresentar total ou 
parcialmente a imagem original.

Para editar grafismos:
1 Clique duas vezes nos grafismos, na secção “Grafismos do episódio” ou na lista 

de marcadores.

O editor de imagens abre, apresentando os grafismos.

2 Arraste o cursor para redimensionar os grafismos ampliados ou reduzidos conforme 
queira. O quadrado preto apresenta a parte dos grafismos que será apresentada 
quando reproduzir o podcast.
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3 Arraste os grafismos para que a parte que quer apresentar fique dentro das linhas 
de contorno do quadrado.

4 Pode substituir os grafismos arrastando uma nova imagem para o editor de imagens.

5 Quando tiver terminado, clique em Especificar.

Como editar informações do episódio
Cada episódio podcast pode conter informações, incluindo o título do episódio, autor 
e descrição. Um episódio pode ter ainda um controlo parental, que aparece quando 
reproduz o podcast no iTunes.

Para editar informações do episódio:
1 Seleccione a faixa do podcast.

2 Abra o painel “Informações sobre a faixa”, seleccionando Faixa > Mostrar as informações 
sobre a faixa.

O painel “Informações sobre a faixa” aparece, apresentando o painel “Informações sobre 
o episódio”.

3 Para atribuir um título ao episódio do podcast, clique no campo Título e depois digite 
um título.

4 Para adicionar informações sobre o intérprete, clique no campo Intérprete e depois digite 
o nome do intérprete.

5 Seleccione Sem, Limpo ou Explícito no menu instantâneo “Controlo parental”.

6 Para incluir uma descrição do episódio do podcast, clique no campo Descrição e depois 
digite uma descrição.

Como reduzir o nível das faixas de apoio
Ao criar um podcast, poderá querer baixar o volume das faixas de apoio (por exemplo, 
música de fundo ou efeitos sonoros) para ouvir melhor a narração ou o diálogo. A diminui-
ção do volume de algumas faixas para que seja mais fácil ouvir outras pessoas é chamada 
redução do nível. 

Quando aplica a redução de nível define quais as faixas que são as principais e as que são 
de apoio. Sempre que houver som numa faixa principal, o volume das faixas de apoio é 
diminuído enquanto o volume de todas as outras faixas se mantém o mesmo. Pode apli-
car a redução de nível a qualquer faixa de “Instrumento real” ou “Instrumento de software” 
no seu podcast.

Para tornar uma faixa numa faixa principal:
1 Seleccione Controlo > Redução de nível.

Um controlo de redução de nível aparece em cada cabeçalho da faixa, com setas 
no sentido ascendente e descendente.

2 Clique na parte superior do controlo de redução de nível da faixa (seta ascendente).
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Para tornar uma faixa numa faixa de apoio:
1 Seleccione Controlo > Redução de nível.

Um controlo de redução de nível aparece em cada cabeçalho da faixa, com setas 
no sentido ascendente e descendente.

2 Clique na parte inferior do controlo de redução de nível da faixa (seta descendente).

Quando reproduz o projecto, envie-o para o iWeb, ou exporte-o, o volume das faixas 
de apoio é diminuído sempre que houver som em qualquer faixa principal. Pode ajustar 
o valor de redução de nível nessas faixas seleccionando uma predefinição de redução 
de nível diferente no painel “Informações sobre a faixa” da faixa principal. 

Para ajustar o valor de redução de nível:
1 Abra o painel “Informações sobre a faixa”.

2 Clique em “Faixa principal” e depois no separador Editar.

3 Seleccione uma predefinição diferente a partir do menu de predefinições “Redução 
de nível”. O nome predefinido sugere a finalidade de cada predefinição. 

Pode ainda clicar no botão Editar da “Redução de nível”e criar as suas próprias predefi-
nições movendo os cursores.

Como criar um podcast de vídeo ou projecto de filme
A criação de um podcast de vídeo é semelhante à criação de um podcast de áudio, com a 
excepção de que o podcast de vídeo inclui um filme ou ficheiro de vídeo e não inclui gra-
fismos. Pode importar um projecto do iMovie ou outro ficheiro de vídeo compatível com 
o QuickTime, ver o vídeo à medida que adiciona o áudio, e adicionar e editar marcadores. 
Quando tiver terminado, pode enviar o projecto completo para o iWeb para publicar como 
podcast de vídeo, enviá-lo para o iDVD para gravar num DVD, ou exportá-lo como filme 
QuickTime.

Como criar um projecto de podcast de vídeo
1 Seleccione Ficheiro > Novo.

Aparece a caixa de diálogo “Novo projecto”.

2 Clique em “Novo projecto” e depois em Filme.

3 Clique em Seleccionar.

Aparece um novo projecto de filme vazio na janela do GarageBand. 
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Como importar um filme ou um ficheiro de vídeo 
Pode importar um projecto do iMovie ou outro ficheiro de vídeo a partir do Browser 
Multimédia. O Browser Multimédia permite-lhe localizar rapidamente projectos do 
iMovie e outros ficheiros de vídeo na pasta Filmes do seu computador, assim como 
outros ficheiros de multimédia. Para informações sobre localizar e importar projectos 
e ficheiros de vídeo do iMovie utilizando o Browser Multimédia, consulte “Como impor-
tar ficheiros multimédia com o Browser Multimédia” na página 105.

Quando importa um filme num projecto, o filme aparece na faixa de filme, começando 
desde o início do projecto. Não pode alterar a posição do filme importado no projecto.

Nota:  Um projecto pode conter um filme ou um ficheiro de vídeo. Se importa um filme 
para um projecto que já contém um, aparece uma caixa de diálogo que lhe pergunta 
se quer substituir o filme existente pelo outro novo. 

Como visualizar um filme
Quando importa um filme para um projecto, a faixa do filme aparece no topo da linha 
de tempo, apresentando quadros contínuos do filme. Pode ver o filme enquanto toca 
o projecto.

Para ver o filme ou ficheiro de vídeo:
1 Se a faixa de filme não estiver visível, seleccione Faixa > Mostrar a faixa de filme. 

2 Clique no botão Pré-visualizar (o botão quadrangular grande com um fotograma 
de filme), que se encontra no cabeçalho da faixa de filme. 

Aparece a janela de pré-visualização do filme.

3 Para reproduzir o filme, prima a barra de espaço.

4 Para ir para outra parte do filme, mova o cursor sobre a janela de pré-visualização e depois 
desloque o nível que aparece.

5 Para redimensionar a janela de pré-visualização, arraste o canto inferior direito da janela.

Como trabalhar com a faixa de áudio do filme
Se o filme contém uma faixa de áudio, uma nova faixa de “Instrumento real” chamada 
“Som do filme” é criada abaixo da faixa do filme para o áudio do filme. É possível editar 
a faixa “Som do filme” da mesma forma que edita qualquer faixa de “Instrumento real”: 
pode colocá-la em silêncio ou a solo, ajustar o nível de volume e a posição panorâmica, 
e adicionar efeitos. 

Nota:  Se retirar o som da faixa de “Som do filme”, o áudio do filme não será incluído quando 
enviar o filme para o iDVD ou iWeb ou quando o exportar como um filme QuickTime.
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Como adicionar áudio
Pode gravar narração num podcast de vídeo exactamente da mesma maneira que um 
podcast de áudio. Pode ainda adicionar ficheiros de áudio a partir do browser de loops, 
incluindo loops de podcasts quer musicais quer sonoros. Pode ainda gravar em faixas 
de “Instrumentos de software” e “Instrumentos reais”, exactamente da mesma maneira 
que noutros projectos do GarageBand.

Para mais informações, consulte “Como adicionar sons do podcast” na página 104, 
“Como importar ficheiros multimédia com o Browser Multimédia” na página 105 e 
“Como adicionar música” na página 106.

Como adicionar marcadores, títulos e URLs a um podcast de vídeo
Os marcadores facilitam a navegação em diferentes partes do filme terminado e permi-
tem-lhe adicionar ligações a páginas web. Pode adicionar marcadores a um projecto de 
podcast de vídeo e adicionar URLs e títulos de capítulos a marcadores, exactamente da 
mesma maneira que em podcasts melhorados. Porém, não pode adicionar grafismos 
a um podcast de vídeo. 

Para mais informações, consulte “Como adicionar e editar marcadores” na página 106, 
“Como adicionar um URL” na página 107 e “Como adicionar títulos de capítulos” na 
página 108.

Depois de ter o seu podcast terminado, pode partilhá-lo com outras pessoas de várias 
formas. Para informações sobre como partilhar podcasts, consulte o tutorial seguinte, 
“Tutorial 9:  Como partilhar projectos”.
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11 Tutorial 9:  Como partilhar projectos

Depois de criar um projecto no GarageBand, pode partilhar 
a sua música de diversas formas.

É possível enviar projectos para outras aplicações do iLife, como o iTunes, iWeb e iDVD 
ou exportá-los para o disco. É também possível gravar uma música num CD.

Como partilhar projectos de música
É possível enviar um projecto de música para uma lista do iTunes. No iTunes, é possível 
ouvir a música, descarregá-la para um iPod ou gravar a lista num CD.

Para enviar uma música para uma lista do iTunes:
m Seleccione Partilhar > Enviar a música para o iTunes. 

É possível especificar o nome da lista de reprodução do iTunes para onde serão exportados 
os ficheiros, bem como o nome do álbum e do compositor no painel Exportar das preferên-
cias do GarageBand.

É também possível enviar uma única faixa ou um grupo de faixas para uma lista do iTunes. 
Para enviar uma única faixa, coloque a faixa a solo (ou silencie todas as outras faixas) antes 
de enviar a música para o iTunes. Para enviar um grupo de faixas, coloque as faixas a solo 
(ou silencie todas as outras faixas) antes de enviar a música para o iTunes.

Para exportar uma música como um ficheiro de áudio:
1 Seleccione Partilhar > Exportar a música para o disco. 

2 Na caixa de diálogo Exportar, clique em Exportar.

Quando exportar uma música para o disco, por predefinição a música é exportada como 
um ficheiro de áudio AAC comprimido. É possível alterar as especificações de compressão 
para exportar uma música como um ficheiro MP3 comprimido ou um ficheiro AIFF não 
comprimido. É igualmente possível alterar a qualidade áudio do ficheiro exportado.
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Para alterar as especificações de compressão:
1 Na caixa de diálogo Partilhar, seleccione o tipo de ficheiro comprimido que pretende 

exportar.

2 Para exportar o ficheiro como um ficheiro AIFF não comprimido, anule a selecção da caixa 
de verificação Comprimir.

3 Clique em Exportar.

Para alterar a qualidade áudio do ficheiro exportado:
1 Seleccione a qualidade do áudio que pretende no menu instantâneo “Especificações 

de áudio”.

Ao seleccionar uma especificação nova, surge uma breve descrição da respectiva funcionali-
dade por baixo do menu.

2 Clique em Exportar.

É também possível gravar uma única música num CD de áudio gravável.

Para gravar uma música num CD:
1 Insira um CD gravável em branco na unidade óptica do seu computador.

2 Seleccione Partilhar > Gravar música no CD. “

A caixa de diálogo Gravar aparece. 

3 Para seleccionar especificações adicionais, clique no triângulo no canto superior direito 
da caixa de diálogo Gravar.

4 Quando estiver preparado, clique em Gravar.

A música é gravada no CD. 

Só é possível gravar uma música num CD utilizando o comando de menu “Gravar música 
no CD”. Para gravar várias músicas num CD, envie as músicas para uma lista do iTunes e 
depois grave a lista num CD no iTunes.

Como partilhar podcasts
É possível partilhar áudio e episódios de podcast melhorados de diversas formas. Quando 
partilhar ou exportar um podcast, tem de seleccionar o codificador AAC no menu instantâ-
neo “Comprimir com” para partilhar ou exportar o podcast como um podcast melhorado.

Para enviar um podcast para o iWeb:
m Seleccione Partilhar > Enviar o podcast para o iWeb. 

Quando enviar um podcast para o iWeb, é possível utilizar o iWeb para o publicar 
na Internet.

Para enviar um podcast para uma lista do iTunes:
m Seleccione Partilhar > Enviar o podcast para o iTunes.
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Para exportar um podcast para o disco:
m Seleccione Partilhar > Exportar o podcast para o disco. 

Quando exportar um podcast, este é exportado como um ficheiro comprimido. 
É possível alterar as especificações de compressão e de qualidade do áudio na caixa 
de diálogo Partilhar.

Nota:  As opções do menu “Especificações de áudio” são diferentes para podcasts e para 
músicas.

Para gravar um podcast num CD:
1 Insira um CD gravável em branco na unidade óptica do seu computador.

2 Seleccione Partilhar > Gravar música no CD.

A caixa de diálogo Gravar aparece.

3 Para seleccionar especificações adicionais, clique no triângulo no canto superior direito 
da caixa de diálogo Gravar.

4 Quando estiver preparado, clique em Gravar.

O podcast é gravado no CD. 

Como partilhar podcasts de vídeo
Existem várias formas de partilhar podcasts de vídeo e outros projectos com filmes ou 
vídeo. É possível enviar um projecto com vídeo e áudio para o iDVD e gravá-lo depois 
num disco DVD. Os espectadores que estejam a assistir ao DVD podem utilizar os mar-
cadores de capítulos do projecto para se deslocarem para partes diferentes do filme. 
Os endereços URL e os títulos dos URL não aparecerem no filme no DVD.

Para enviar um filme para o iDVD:
m Seleccione Partilhar > Enviar o filme para o iDVD.

Nota:  Quando enviar um projecto para o iDVD, não é aplicada compressão de vídeo 
ao projecto. Na maioria dos casos, será preferível efectuar estas alterações no iDVD.

É possível enviar um podcast de vídeo para o iWeb e publicá-lo na Internet. Quando os 
subscritores visualizarem o podcast de vídeo, podem clicar num URL para que a página 
web associada apareça no seu browser web e seleccionar capítulos específicos para 
visualização. É possível enviar um podcast de vídeo para o iWeb da mesma forma que 
um podcast de áudio.

É também possível exportar um projecto com um vídeo como um filme do QuickTime 
(.mov). Quando exportar um projecto como um filme, o filme exportado inclui o vídeo 
e a banda sonora criados no GarageBand. O áudio do vídeo é também incluído, excepto 
se a banda sonora do vídeo for silenciada quando exportar o filme.
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Para exportar um projecto como um filme do QuickTime:
m Seleccione Partilhar > Exportar o filme para o disco.

O projecto é exportado utilizando as especificações de compressão de filme actuais. As 
especificações de compressão de filme comprimem o vídeo e o áudio no filme exportado. 
É possível alterar as especificações de compressão consoante como pretende utilizar o 
filme exportado. As especificações de compressão são guardadas como parte do projecto 
do GarageBand até que as altere enquanto o projecto estiver aberto. 

Para seleccionar as especificações de compressão de vídeo:
m Na caixa de diálogo Exportar, seleccione as especificações que pretende utilizar no menu 

instantâneo “Especificações de vídeo”.

Ao seleccionar uma especificação nova, surge uma breve descrição da respectiva 
funcionalidade por baixo do menu.

Para gravar a faixa de áudio de um filme num CD:
1 Insira um CD gravável em branco na unidade óptica do seu computador.

2 Seleccione Partilhar > Gravar música no CD.

A caixa de diálogo Gravar aparece. 

3 Para seleccionar especificações adicionais, clique no triângulo no canto superior direito 
da caixa de diálogo Gravar.

4 Quando estiver preparado, clique em Gravar.

A faixa de áudio do filme é gravada no CD. 

Como exportar projectos com volume óptimo
O GarageBand permite exportar projectos com volume óptimo, isto é, com o nível de 
volume máximo possível sem adicionar distorção. Especificar um projecto para o nível 
de volume óptimo designa-se por auto-normalização.

Para exportar projectos com nível de volume óptimo:
1 Seleccione GarageBand > Preferências e depois clique em Avançadas.

2 Seleccione a caixa de verificação “Auto normalizar”.

A funcionalidade “Auto normalizar” não afecta o nível de volume quando reproduzir 
o projecto no GarageBand. Só afecta o nível de volume quando exportar o projecto.



     117

A Ap
ên

di
ce

A Atalhos de teclado

Acção Atalho

Navegação/Deslocação da cabeça de leitura

Reproduzir/Pausa Barra de espaços

Ir para o início Home ou Z

Ir para o fim End ou Opção + Z

Mover para trás (a quantidade depende do nível de zoom) Seta para a esquerda

Mover para a frente (a quantidade depende do nível de zoom) Seta para a direita

Mover para trás em passos maiores Opção + Seta para a esquerda

Mover para a frente em passos maiores Opção + Seta para a direita

Mover para trás pela largura visível da linha de tempo PgUp

Mover para a frente pela largura visível da linha de tempo PgDn

Reduzir Ctrl + Seta para a esquerda

Ampliar Ctrl + Seta para a direita

Faixas

Criar nova faixa Comando + Opção + N

Duplicar faixa Comando + D

Apagar faixa seleccionada Comando + Del

Seleccionar faixa superior seguinte Seta para cima

Seleccionar faixa inferior seguinte Seta para baixo

Faixa seleccionada com/sem som M

Colocar faixa seleccionada a solo/não solo S

Mostrar/ocultar curva de automação da faixa A

Proteger faixa L

Mostrar/ocultar a faixa de arranjos Comando + Shift + A

Mostrar/ocultar a faixa principal Comando + B

Mostrar/ocultar a faixa de podcast Comando + Shift + B

Mostrar/ocultar a faixa de filme Comando + Opção + B

Activar/desactivar a redução de nível Comando + Shift + R
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Painel “Informações sobre a faixa”

Mostrar/ocultar as informações sobre a faixa Comando + I

Seleccionar categoria ou instrumento superior seguinte Seta para cima (quando o painel 
“Informações sobre a faixa” está 
aberto e uma categoria ou um 
instrumento está seleccionado)

Seleccionar categoria ou instrumento inferior seguinte Seta para baixo (quando o painel 
“Informações sobre a faixa” está 
aberto e uma categoria ou um 
instrumento está seleccionado)

Mover de coluna de instrumentos para coluna de categorias Seta para a esquerda (quando o 
painel “Informações sobre a faixa” 
está aberto e um instrumento 
está seleccionado)

Mover de coluna de categorias para coluna de instrumentos Seta para a direita (quando o pai-
nel “Informações sobre a faixa” 
está aberto e uma categoria está 
seleccionada)

Como aprender a tocar

Visualização automática da notação 1 (numa das lições “Aprender 
a tocar”)

Mostrar nomes dos acordes 2 (numa das lições “Aprender 
a tocar”)

Mostrar grelhas de acordes (guitarra) / 
Mostrar apenas a pauta da mão esquerda (piano)

3 (numa das lições “Aprender 
a tocar”)

Mostrar tablatura (guitarra) / 
Mostrar apenas a pauta da mão direita (piano)

4 (numa das lições “Aprender 
a tocar”)

Mostrar tablatura e notação padrão (guitarra) /
Mostrar pautas para ambas as mãos (piano)

5 (numa das lições “Aprender 
a tocar”)

Mostrar notação e instrumento animado 8 (numa das lições “Aprender 
a tocar”)

Mostrar apenas o instrumento animado 9 (numa das lições “Aprender 
a tocar”)

Mostrar apenas a notação 0 (numa das lições “Aprender 
a tocar”)

Visualização fácil (apenas para lições de piano) E (numa das lições “Aprender 
a tocar”)

Organização e edição

Desfazer Comando + Z

Refazer Comando + Shift + Z

Cortar Comando + X

Copiar Comando + C

Acção Atalho
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Colar Comando + V

Del Del

Seleccionar tudo Comando + A

Dividir região Comando + T

Juntar regiões seleccionadas Comando + J

Ajustar à quadrícula Comando + G

Mostrar/ocultar guias de alinhamento Comando + Shift + G

Apagar região de disposição com conteúdo de linha de tempo 
e fechar

Comando + Opção + Del

Associar curvas de automação a regiões Comando + Opção + A

Gravação

Iniciar/parar a gravação R

Activar/desactivar a região de ciclos C

Ligar/desligar o metrónomo Comando + U

Activar/desactivar contar Comando + Shift + U

Visualização da partitura

Mover notas seleccionadas para posição de quadrícula anterior Seta para a esquerda

Mover notas seleccionadas para posição de quadrícula seguinte Seta para a direita

Recuar uma medida as notas seleccionadas Shift + Seta para a esquerda

Avançar uma medida as notas seleccionadas Shift + Seta para a direita

Transpor notas seleccionadas meio tom acima Seta para cima

Transpor notas seleccionadas meio tom abaixo Seta para baixo

Transpor notas seleccionadas uma oitava acima Shift + Seta para cima

Transpor notas seleccionadas uma oitava abaixo Shift + Seta para baixo

Ajuste do volume principal

Elevar o volume principal Comando + Seta para cima

Baixar o volume principal Comando + Seta para baixo

Apresentação de janelas e editores

Mostrar o painel “Informações sobre a faixa” Comando + I

Mostrar o browser de loops Comando + L

Mostrar o browser multimédia Comando + R

Mostrar o editor Comando + E

Mostrar afinador no LCD Comando + F (com uma faixa de 
“Instrumentos reais” seleccionada)

Mostrar acordes no LCD Comando + F (com uma faixa 
de “Instrumento de software” 
seleccionada)

Acção Atalho



120 Apêndice A    Atalhos de teclado

 

Mostrar a duração no LCD Comando + Shift + F

Mostrar medidas no LCD Comando + Opção + F

Mostrar tempo no LCD Comando + Ctrl + F

Mostrar teclado no ecrã Comando + K

Mostrar janela “Digitar música” Comando + Shift + K

Funções do menu Ficheiro

Novo Comando + N

Abrir Comando + O

Fechar Comando + W

Guardar Comando + S

Guardar como Comando + Shift + S

Funções do menu Aplicação

Mostrar “Preferências do GarageBand” Comando + vírgula (,)

Ocultar GarageBand Comando + H

Ocultar outras aplicações Comando + Opção + H

Sair do GarageBand Comando + Q

Funções do menu Ajuda

Ajuda do GarageBand Comando + ponto 
de interrogação (?)

Acção Atalho
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B Como ligar equipamento de 
música ao seu computador

Se canta ou toca um instrumento musical, é possível ligar um 
instrumento musical ou um microfone ao seu computador e 
gravar os seus desempenhos em projectos do GarageBand. 

Cada gravação aparece como uma região numa faixa na linha de tempo. É possível 
adicionar efeitos à faixa e editar a região no editor.

Como ligar um microfone ou um instrumento musical
É possível ligar um instrumento musical eléctrico ou microfone ao seu computador 
e gravá-lo numa faixa de “Instrumentos reais”.

É possível ligar um microfone ao seu computador utilizando a porta de entrada de 
áudio do computador, caso esta exista. É também possível ligar primeiro uma interface 
de áudio ao computador e, em seguida, ligar instrumentos e microfones à interface 
de áudio para gravação. Existem interfaces de áudio disponíveis em diversos formatos 
compatíveis, incluindo placas USB, FireWire, PCI e PC. É também possível ligar um 
mixer de áudio ou uma consola ao seu computador e depois gravar microfones ou 
instrumentos através do mixer.

Se utilizar uma interface de áudio para ligar instrumentos musicais, verifique as especifica-
ções do fabricante para garantir que a interface é compatível com o Mac OS X 10.2.6 ou 
posterior. Certifique-se também de que a interface de áudio utiliza um formato suportado 
pelo seu computador. Siga as instruções do fabricante, que podem incluir a instalação do 
controlador adequado no seu computador.

Se ligar um instrumento ou microfone à porta de entrada de áudio do seu computador, 
abra as Preferências do Sistema e clique em Som, clique no separador Entrada, seleccione 
“Linha de entrada” na lista de entrada de som e depois desloque o nível de volume de 
Entrada para especificar o nível de entrada.
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Como ligar um teclado musical ao seu computador
Se toca um instrumento de teclado, é possível ligar um teclado musical compatível 
com MIDI ao seu computador para tocar e gravar “Instrumentos de software”.

Para ligar um teclado musical para tocar “Instrumentos de software”: 
Â Se o teclado for um teclado USB MIDI, ligue o cabo USB ao teclado e ao seu computador. 
Â Se o teclado for um teclado standard MIDI, ligue-o a uma interface MIDI utilizando 

cabos standard MIDI. De seguida, ligue a interface ao seu computador. 

Certifique-se de que segue as instruções fornecidas com o teclado, que podem incluir 
a instalação do controlador adequado no seu computador. 

Como ligar outro equipamento de música
É também possível ligar colunas ou monitores ao seu computador para ouvir a repro-
dução dos seus projectos com uma qualidade de áudio superior à das colunas do seu 
computador. Existem diversos monitores e colunas disponíveis, incluindo colunas que 
pode ligar directamente à porta de saída de áudio do seu computador, a uma porta 
USB ou através de uma interface de áudio. 

Se ligar uma interface de áudio ao seu computador, é possível especificar a interface 
de áudio como o periférico de entrada de áudio do GarageBand. Antes de especificar 
o periférico de entrada de áudio, certifique-se de que instala o software de controlador 
necessário para a interface de áudio.

Para especificar uma interface de áudio como o periférico de entrada de áudio:
1 Seleccione GarageBand > Preferências e depois clique em Áudio/MIDI.

2 No painel Áudio/MIDI, seleccione a interface de áudio no menu instantâneo “Entrada 
de áudio”.

Se ligar um microfone, um instrumento ou outro periférico de áudio directamente à 
porta de entrada de áudio do seu computador, poderá ser necessário configurar as 
especificações de entrada para o respectivo periférico no painel Som das Preferências 
do Sistema. 

Para configurar especificações de entrada nas Preferências do Sistema:
1 Seleccione Apple (!) > Preferências do Sistema e depois clique em Som.

2 No painel Som, clique no botão Entrada.

3 Seleccione “Linha de entrada” na lista de periféricos de entrada de som e depois desloque 
o nível de volume de Entrada para especificar o nível de entrada.
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