
Ferramentas de áudio no Remix 

Você pode adicionar um voice-over ao usar o 
Remix, que permite incluir reações ou 
comentários divertidos com a sua voz. Depois 
de gravar o seu remix, toque no ícone de 
microfone para adicionar um voice-over. 

Também é possível controlar e ajustar o 
volume do áudio original, da música 
adicionada e do voice-over. Após a gravação, 
toque no ícone de controle deslizante no topo 
para editar os controles de áudio. 

NOVIDADES

 APRESENTAMOS O REMIX NO REELS
A partir de 31 de março, use o Remix para colaborar com outros criadores de conteúdo, 
reagir a vídeos do Reels interessantes, interagir com os fãs e participar de tendências.

Remix 

O Remix é uma nova ferramenta criativa no Reels 
que permite que você interaja com outros criadores 
de conteúdo e participe de tendências no 
Instagram criando o seu próprio vídeo do Reels ao 
lado de um vídeo existente. Responda a amigos e 
fãs, registre a sua reação às tendências mais 
recentes ou crie um remix. 

As ferramentas interativas sempre foram uma 
parte significativa da maneira de se conectar no 
Instagram. Estamos incluindo essa magia no Reels 
e oferecendo a você mais formas de criar, 
colaborar e se divertir com os fãs. 



Encontre um ótimo vídeo do Reels 
que você deseja remixar e toque 
no menu de três pontos

A tela será dividida com o vídeo do 
Reels original e um espaço para 
sua gravação à direita. Comece a 
gravar mantendo o botão de 
gravação pressionado

Concluída a gravação, toque no 
ícone de microfone no topo para 
adicionar um voice-over e no ícone 
de controle deslizante para 
ajustar o volume do áudio

Mantenha o botão vermelho 
pressionado para gravar o voice-
over. Para obter um áudio de 
melhor qualidade para o seu 
voice-over, grave usando fones de 
ouvido com fio e um microfone

Para editar os controles de 
volume, toque no ícone de 
controle deslizante no topo. Use 
essa ferramenta para ajustar o 
volume do áudio original e 
gravado, bem como do voice-over

Edite como desejar, adicione uma 
legenda e publique o seu vídeo do 
Reels remixado

Colabore com outros criadores de conteúdo ou reaja a uma tendência 
remixando o vídeo do Reels de alguém

Selecione “Remixar esse vídeo 
do Reels” 

COMO REMIXAR



Caso queira desativar o Remix nos seus 
vídeos do Reels futuramente, vá até o 
menu de três pontos e toque em 
“Desativar remixagem”. 

NOTA Desativar o Remix impedirá 
remixagens futuras, mas não afetará as 
existentes. Para excluir remixagens 
anteriores do seu vídeo do Reels, você 
deverá excluir o vídeo do Reels original. 

CONTROLE QUAIS VÍDEOS DO REELS PODEM SER REMIXADOS

Para que os vídeos do Reels publicados 
antes de 31 de março estejam disponíveis 
para remixagem, será necessário ativar 
individualmente o Remix nesses vídeos. 
Verifique se você ativou a remixagem em 
todos os vídeos do Reels anteriores. 

Para ativar o Remix no seu vídeo do Reels, 
toque no menu de três pontos e depois em 
“Ativar remixagem”. 

NOTA O Remix será ativado 
automaticamente nos vídeos do Reels  
de contas públicas publicados depois de  
31 de março.

COMO ATIVAR E DESATIVAR O REMIX



Certifique-se de 
ativar o Remix nos 
vídeos do Reels 
individuais 
publicados antes de 
31 de março

Encontre vídeos do 
Reels divertidos e 
toque no menu de três 
pontos para remixá-los. 
Caso você não veja 
essa opção no menu, 
significa que o criador 
do vídeo do Reels ainda 
não ativou o Remix ou 
que ele está usando 
uma conta privada.

LEMBRETES DO REMIX

Se você quiser que o 
seu conteúdo seja 
remixado, diga isso 
ao público no seu 
vídeo do Reels. Inclua 
uma chamada para 
ação na legenda ou 
usando texto no vídeo

A qualidade do áudio 
das ferramentas de 
áudio no Remix é melhor 
quando você grava 
usando fones de ouvido 
com fio e microfone



PERGUNTAS FREQUENTES

P: O Remix é ativado de forma automática? 
R: Sim, o Remix é ativado em todas as contas públicas por padrão. As contas privadas não podem ativar vídeos do Reels para 
remixagem. É possível desativar o Remix a qualquer momento nas Configurações para todos os vídeos do Reels, ou no menu 
“Mais” para um vídeo específico.  

O Remix será desativado nos vídeos do Reels que tiverem sido publicados antes do lançamento da ferramenta. Você pode 
ativar a remixagem nesses vídeos no menu “Mais opções” do vídeo específico.  

P: É possível remixar um vídeo do Reels que você ou outra pessoa criou antes do lançamento do Remix?
R: Sim, mas para permitir a remixagem de um vídeo do Reels criado por você ou outra pessoa antes do lançamento do Remix, 
será necessário ativar a configuração individual desse vídeo.  

Se o vídeo do Reels for seu, vá até ele e toque nos três pontos para abrir o menu. Toque em “Ativar remixagem”.  

Caso você esteja tentando remixar o vídeo do Reels de outra pessoa e não consiga, ele pode ter sido criado antes do 
lançamento da ferramenta, portanto será preciso ativar a remixagem. Entre em contato com a pessoa, incentive-a a tocar no 
menu de três pontos e em “Ativar remixagem” no vídeo do Reels que você deseja remixar. Ou então tente remixar um dos 
vídeos do Reels mais recentes dessa pessoa. 

P: Estou tentando remixar o vídeo do Reels de outra pessoa, mas não consigo. Por quê?
R: Há alguns motivos pelos quais você pode não conseguir remixar o vídeo do Reels de outra pessoa: 

1. A conta dela pode ser privada. Somente contas públicas podem remixar. 
2. A opção de remixagem pode ter sido desativada na conta. Você pode pedir que a pessoa acesse Configurações > 

Privacidade > Reels e ative a remixagem. 
3. A remixagem pode estar desativada nesse vídeo do Reels porque ele foi criado antes do lançamento do Remix. Você 

pode pedir para a pessoa tocar no menu de três pontos e em “Ativar remixagem” no vídeo do Reels que você deseja 
remixar.  

P: Como faço para o meu vídeo do Reels ser remixado?
R: Se você quiser que o seu conteúdo seja remixado, deixe isso claro no seu vídeo do Reels. Inclua uma chamada para ação 
na legenda ou usando texto no vídeo (por exemplo, “Faça uma remixagem”, “Cante comigo”, “Participe comigo”). 

P: Como faço para desativar o Remix?
R: É possível desativar o Remix para todos os vídeos do Reels nas configurações de privacidade. Você pode desativar a 
remixagem em um vídeo específico no menu Mais opções do próprio vídeo. Caso queira excluir remixagens existentes, você 
deverá excluir o vídeo do Reels. 

P: Como faço para adicionar o meu voice-over a um Remix? 
• Depois de gravar um vídeo do Reels, toque no ícone de microfone no topo 
• Arraste o controle deslizante sobre o clipe ao qual você deseja adicionar o voice-over 
• Mantenha o botão vermelho pressionado para gravar  

P: Como faço para ajustar os volumes de áudio na minha remixagem?
• Depois de gravar o seu vídeo do Reels, toque no ícone de controle deslizante no topo 
• Deslize os controles de volume para cima e para baixo, controlando o som, o áudio gravado e o áudio original 
• Você também pode excluir o áudio original e carregar um novo da biblioteca de áudio 

P: Estou enfrentando problemas com o meu áudio e para ouvir o áudio gravado do vídeo do Reels que está sendo remixado 
enquanto filmo, o que devo fazer?
R: Para obter melhores resultados, use fones de ouvido com fio e microfone durante a filmagem de um vídeo do Reels com 
áudio pré-selecionado. Caso contrário, o microfone gravará o áudio do alto-falante do seu smartphone.
 


