
Obtenção e conversão de mídias

-Baixando vídeos do youtube

Para baixar vídeos do Youtube existem diversas formas, onde estão listadas algumas aqui, porém é 
necessário se precaver quanto à conteúdos que contenham direitos autorais. 

1) Através do navegador pelo site Yout

O site https://yout.com/ espelha os vídeos do Youtube para serem baixados de forma prática, 
possibilitando baixar vídeos em formato MP4 e extrair áudio MP3 sem instalar nenhum programa 
adicional ao computador.

Passo a passo:

a) Através do navegador, no próprio Youtube, abra o vídeo que deseja baixar, como no exemplo:

https://yout.com/


b) Na barra de endereço do navegador, na palavra youtube.com apague as letras ube, mantenha o 
restante do link e aperte Enter. Neste exemplo onde o link do vídeo era 
https://www.youtube.com/watch?v=xwZPYH5vih0 ficará https://www.yout.com/watch?
v=xwZPYH5vih0.  Aguarde ser direcionado ao site do Yout

c) Agora que já está redirecionado ao site Yout, é possível baixar o vídeo em MP4 ou o áudio em 
MP3. Este método não é recomendado para baixar vídeos muito longos, pois caso ocorra alguma 
desconexão de rede, o processo deverá ser refeito. O Arquivo será baixado através do navegador 
para sua pasta de dowloads.

https://www.yout.com/watch?v=xwZPYH5vih0
https://www.yout.com/watch?v=xwZPYH5vih0
https://www.youtube.com/watch?v=xwZPYH5vih0


2) Através do programa 4k Video Downloader

Este programa é o mais indicado para baixar vídeos longos (mais de 1h de conteúdo), onde, em caso
de perda de conexão com a internet, assim que reconectado, continuará baixando o arquivo de onde 
parou. Também é possível baixar somente o áudio do vídeo em formato MP3. Este programa 
funciona em Linux, Windows e Mac, podendo ser baixado em 
https://www.4kdownload.com/pt-br/downloads 

Modo de usar:
a) Copie o link do vídeo do Youtube que deseja baixar. Inicie o programa 4K Video Downloader e 
clique no botão “Colar link”

https://www.4kdownload.com/pt-br/downloads


b) Automaticamente abrirá uma caixa de diálogo para a escolha de formato de download do vídeo 
(vídeo ou áudio), a qualidade e o local onde deseja salvar o arquivo. Escolha o formato que deseja e
a pasta destino, em seguida clique em baixar.

 



c) Aguarde o download. Após o download, seu arquivo estará pronto em sua pasta destino.

Extrair áudio de vídeo através do player VLC

VLC é um player multimídia que também serve para converter Vídeos que já existam em seu 
computador para o formato MP3. Pode ser baixado em https://www.videolan.org/vlc/#download 
tanto para Linux, Windows e Mac.

https://www.videolan.org/vlc/#download


Modo de usar:

a) Com o vídeo desejado para conversão já em seu computador, crie uma pasta para salvar o 
arquivo de Áudio MP3 

b) Abra o VLC, clique em Média > Converter/Salvar 



c) Nesta caixa de diálogo clique em +Add (1) e escolha o vídeo para conversão, e em seguida clique
em Converter/Salvar (2)

d) Em seguida escolha em “Perfil” o formato Áudio – MP3 (1), e em seguida, na parte “Destino”, 
clique em Procurar (2)
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e) Selecione a pasta onde será exportado o arquivo MP3, não pode ser a mesma pasta onde o 
arquivo original se encontra. Na janela de escolha de pasta, na parte “Nome” corrija a extensão final
do arquivo como no exemplo, onde terminava com .mp4, modifique para .mp3 e clique em Salvar e 
em seguida em iniciar. 

f) Agora aguarde a conversão, a taxa de progresso aparece logo a baixo do player.

g) Abrirá uma caixa de confirmação avisando que caso seja salvo o arquivo MP3 na mesma pasta 
do arquivo original, o arquivo de vídeo será perdido. Se você seguiu os passos a) e e) corretamente, 
a conversão em MP3 terá exito e seu arquivo original não será perdido. Clique em “Sobrescrever”
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h) Confira em sua pasta de saída seu arquivo MP3 pronto para o uso

Elaborado por danielsilva@usp.br
Monitoria Pró-Aluno FFLCH

STI – Seção Técnica de Informação FFLCH

Agosto de 2020

mailto:danielsilva@usp.br





