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O QUE É EDIÇÃO E MIXAGEM DE SOM?
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O que é edição e mixagem de som?

Como podemos explicar o que é edição de som e mixagem em poucas palavras? A edição 
de som é a organização dos diversos sons que compõem uma obra audiovisual. Significa 
decidir qual som será utilizado e em qual momento. A mixagem consiste basicamente no 
nivelamento das intensidades dos diversos sons dispostos simultaneamente, a fim de se 
alcançar um objetivo específico: seja produzir incômodo, ou sensações diversas, seja 
tornar inteligível um diálogo, seja ambientar a imagem com sons referenciais. 

No entanto, certamente a edição de som envolve não apenas a escolha e organização 
dos diversos sons que podem compor uma cena, mas também a manipulação de cada 
um desses sons. O nível de complexidade na manipulação de um som pode variar também 
de acordo com o objetivo e vai desde o simples ajuste de intensidade até a alteração no 
timbre de um instrumento, ou produção de senso de direcionalidade do som. 

Portanto, é imprescindível que conheçamos bem os diversos parâmetros do som, a fim de 
trabalharmos em sua manipulação de forma consciente e eficiente. 

Que tal revermos rapidamente alguns conceitos abordados anteriormente nas disciplinas 
de desenho de som e de captação de som direto? 
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1.1. Propagação do som 

Falamos muito, anteriormente, sobre espacialidade e direcionalidade do som. E, ao tratarmos destes dois 
parâmetros, estamos falando de propagação do som. É sabido que o som se propaga em diversos meios como  ar, 
metal, água, entre outros. E, em cada variedade de meio, ele se propaga em velocidades diferentes, ou seja, o 
som demora um tempo para passar de um lugar para outro que varia de acordo com o meio. Quem nunca viu, em 
um filme de Faroeste, o cowboy deitando-se no chão, ao pé de uma ferrovia, e encostando o ouvido no trilho para 
saber se o trem estava vindo ou não? E, neste caso, o cowboy não se desespera, pois se estiver ouvindo o barulho 
do trem apenas pelo trilho, sabe que ainda terá um tempo antes de avistá-lo. Isso porque o som se propaga, no 
ar, a uma velocidade média de 343 m/s e se propaga, no aço, a aproximadamente 6000 m/s, ou seja, algo em 
torno de 17 vezes mais rápido. 

Outro aspecto interessante e curioso é a capacidade que nós temos em perceber o som e em saber de onde ele 
vem. Essa percepção se dá porque o som que ouvimos pode apresentar tempos diferentes de chegada a cada uma 
das orelhas. Um som emitido à direita de uma certa pessoa, por exemplo, chega primeiro em sua orelha direita 
numa pequena fração de tempo de diferença em relação à orelha esquerda. 

Assim, por meio das sutis diferenças no tempo de chegada de um som aos ouvidos, conseguimos determinar por 
exemplo, se um som está vindo do lado direito, do lado esquerdo, de cima, de baixo, etc.  

Desse modo, quando estamos editando e mixando um som, ao lidarmos com a manipulação, em um entendimento 
de como se dá sua propagação, podemos criar ambiência e direcionalidade. A propagação está relacionada, 
portanto, com o tempo de chegada do som, bem como com as reflexões deste em um espaço. Efeitos como, 
delays, reverbs, phasers, estão relacionados à ideia de propagação. 

Mais uma vez, fica a sugestão de um reforço no entendimento do comportamento do som em suas diversas 
situações. Ser sensível às diferentes nuances e compreender seus parâmetros é fundamental para um bom editor 
de som. 
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1.2. O som e sua relativização

Lancemos algumas perguntas. Ao ouvir uma nota musical tocada por um piano podemos afirmar que ela é grave 
ou aguda, correto? Também podemos dizer que aquele som de saxofone vindo da casa do vizinho da frente 
é barulhento, não? Nossos parâmetros pessoais para analisar um som são, na maioria significativa das vezes, 
relativos. E, nesse sentido, relativizar tais parâmetros pode ser um problema. Uma pessoa, ao afirmar que um 
som é grave ou agudo, faz isso usando algum outro valor como referência. Afinal, uma nota musical pode ser 
grave e aguda ao mesmo tempo. Pode ser grave em relação a uma outra nota mais aguda que ela; e aguda se 
estiver fazendo referência a uma nota mais grave. O mesmo vale para a intensidade ou amplitude do som. Por 
isso, precisamos ter cuidado quando falamos de certos parâmetros, para que tenhamos mais precisão em nossos 
trabalhos. E a coisa se agrava quando essa relativização se dá, também, nos equipamentos de registro e medição 
de som. Um exemplo é a medição de decibéis que veremos a seguir.
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1.3. Amplitude

No senso comum podemos entender a amplitude como o volume. Quando alguém fala “Aumenta o volume!”, 
intuitivamente nos pede que alteremos sua amplitude. A amplitude é a extensão da onda. Em uma onda sonora, 
quanto maior sua amplitude, maior a intensidade do som, mais compressão e rarefação do som será produzida, 
portanto este se propagará a distâncias maiores. Portanto, quanto mais aumentamos o volume de um aparelho 
de som, aumentamos o seu ganho, sua intensidade. Consequentemente, produzimos ondas sonoras com maior 
amplitude.

Fig. 01 – Representação de uma onda. Disponível em: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sinus_amplitude.svg
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1.4. Medida de amplitude do som - Decibéis

A unidade de medida de amplitude se dá em decibéis. A medição de amplitude confunde muita gente, pois 
quando alguém fala do barulho medido na rua ou em um aeroporto, por exemplo, os valores são completamente 
diferentes daqueles representados em um software de edição de som. 

A tabela a seguir apresenta alguns valores em relação a ambientes e situações específicas:

Tabela 01 – Quadro de referência de nível sonoro em decibéis. Ref.  http://slideplayer.com.br/slide/8634847/
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Quando medimos a intensidade sonora ou sua amplitude no ar, por meio de um decibelímetro, usamos a medida 
dBSPL   (Decibels sound pressure level) ou MNPS (Medidor de nível de Pressão Sonora). Ressaltamos aqui essa 
peculiaridade de medição de amplitude em decibéis, pois esta é uma grandeza relativa. Não há ponto de ajuste 
definitivo sobre a localização do zero que é usado diferentemente em uma variedade de contextos. Ao realizarmos 
uma medição de pressão sonora do ar (MNPS), o valor zero está relacionado ao limiar de audição, ou à coisa mais 
quieta que possivelmente podemos escutar no ar. 

Quando verificamos o “volume”, em um gravador digital ou em um software de edição, a medição em decibéis 
se dá em dBFS (Decibels Full Scale – decibéis de escala completa). Neste caso, o valor zero está relacionado ao 
valor mais alto que pode ser representado em números dentro do computador. 

Trocando em miúdos: se quisermos medir a intensidade sonora do som produzido pelo vizinho tocando saxofone, 
o zero equivale ao valor nível mais baixo de som, ao menor nível de nossa audição. Ao passo que, se quisermos 
medir a intensidade da voz captada por um microfone no computador, o zero é o valor mais alto. 

E para complicar mais ainda, nos softwares de edição de som, há dois padrões com valores de referência do zero 
distintos. 

Logo, é importante que saibamos o contexto ao tratar da medição da amplitude de uma onda sonora em decibéis. 

Na figura 02, podemos observar alguns canais de áudio de um programa de edição e mixagem de som. É possível 
perceber dois padrões de medição. Ambos em decibéis. No padrão da direita (A), o zero encontra-se no topo e 
todos os valores abaixo apresentam numeração negativa, como -12, -24 e assim sucessivamente. O zero refere-se 
ao valor máximo que pode ser captado pelo computador. No padrão à esquerda (B), o zero da escala refere-se 
ao valor de entrada de áudio sem qualquer manipulação. O sinal que chega àquele canal não sofreu alteração 
ou manipulação no seu ganho, ou volume. A partir daí, é possível aumentar o seu ganho, ou diminuir conforme a 
escala. 
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Fig. 02. Amplitude de um sinal em um DAW. (Imagem do autor).

Quando lidamos com produção de som, saber lidar com a amplitude, com o sinal de entrada de áudio de um canal, 
assim como o nível de saída para as caixas de som é tarefa fundamental do editor. Podemos dizer também que 
a mixagem de som, em grande parte, consiste no controle das amplitudes dos diversos canais de áudio, a fim de 
deixar todas as variações sonoras e suas relações harmoniosas. 
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1.5. DAW - Digital Audio Workstation 

Digital Audio Workstation ou estação de trabalho de áudio digital, basicamente, é um software que nos permite 
mixar e manipular o som em seus mais diversos parâmetros das mais variadas maneiras. 

Existem diversos softwares no mercado, como o ProTools, Nuendo, Logic, Audition, Audacity. 

1.6. Home estúdio

Com o avanço das tecnologias digitais, o aumento do poder de processamento das máquinas pessoais e o 
barateamento dos custos, passamos por uma profusão de home estúdios, afinal, hoje é possível mixar o som de 
um filme em casa, com um laptop. Há um tempo, esta tarefa era feita apenas em estúdios, pois os custos com 
equipamentos e licenças dos softwares eram proibitivos. Além disso, na edição e mixagem de som, quando este 
era finalizado em película, havia um processo que era a transcrição ótica do som para a película. Este processo 
era realizado em laboratórios especializados. Atualmente os arquivos são finalizados digitalmente e as cópias 
distribuídas em HD, portanto a transcrição do som na película tornou-se um processo obsoleto. 

Apesar de hoje ser plenamente possível realizar a edição e mixagem de som de um filme em um home estúdio, 
devemos entender que quanto mais canais de áudio utilizarmos e quanto mais filtros de efeitos forem adicionados, 
mais recursos computacionais serão demandados. Em outras palavras, se você pretende realizar uma produção 
complexa, provavelmente precisará de uma máquina com maior capacidade de processamento.  

Vale lembrar também que as condições acústicas do espaço devem ser adequadas, pois se assim não forem, 
o som que você escutou na edição feita pode ser completamente diferente daquele reproduzido em uma sala 
de cinema. Isso envolve realizar o tratamento acústico do seu home estúdio com isolamento de sons externos, 
abafadores de sons e difusores. Vale a pena estudar mais sobre isso se você pretende montar um home estúdio. 
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1.7. Monitores de referência

Para se obter acurácia em uma mixagem de som é preciso utilizar equipamentos ou monitores de referência mais 
adequados. Um monitor de estúdio é desenhado para ter um som transparente ou uma equalização “flat”, o que  
que ele tem uma equalização sem incremento ou diminuição em nenhuma frequência específica.

Para ficar mais claro, vamos pensar naquele equipamento de home theater super potente. Equipamentos como 
este tentam reproduzir um som de ótima qualidade. Mas essa “ótima” qualidade, às vezes, torna outros sons 
menos perceptíveis. Ao se produzir um som com mais potência e mais presença de graves, este excesso pode 
fazer com que sons mais sutis não sejam percebidos pelo ouvinte. 

Monitores de estúdio devem ser transparentes e reproduzir 
sons com a clareza que precisamos para ouvir todos os 
detalhes. Portanto, boas caixas de som específicas para 
estúdios são imprescindíveis se você pretende realizar uma 
boa mixagem de som. 

Monitores de referência são mais caros do que caixinhas de 
som convencionais, mas tem uma razão: os sons produzidos 
por estes tipos de monitores vão  permitir que você realize 
uma mixagem muito mais precisa. 

Há uma enorme variedade de marcas, potências e preços 
de monitores de referência e a potência do monitor deve 
ser adequada ao tamanho da sala de mixagem. Um bom 
monitor de referência para começar a montar seu home 
studio é o Roland M15 D, que apresenta uma boa relação 
custo x benefício. 

Fig. 03 – Monitor de referência Roland MA-15D. Disponível em: https://bit.ly/2s0hLnS
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1.8. Escolha o computador adequado

Bem, uma vez escolhido o software, os monitores de referência, é importante adquirir um computador que 
tenha capacidade de processamento suficiente para que você não se frustre futuramente. Ao editar uma matéria 
jornalística, apenas com o som do repórter, você tem que lidar, basicamente, com uma faixa de áudio. Na mais 
complexa das situações, três faixas: o áudio do microfone, som ambiente e uma trilha musical. Agora imagine 
que você está editando um filme. O número de trilhas de áudio irá aumentar exponencialmente. Trabalhar com 
60 faixas é algo corriqueiro. A cada faixa adicionada para ser tocada simultaneamente com outras, a demanda 
por processamento vai aumentando. E, à medida que vamos adicionando efeitos processados em tempo real, 
como compressores, limiters, reverbs  , equalizadores, entre outros, mais capacidade de processamento se faz 
necessária. Tenha isso em mente ao adquirir uma máquina para edição e mixagem de som. Laptops são ótimos, 
mas eventualmente apresentam limitações para upgrades, como aumento de memória RAM, troca de processador, 
e assim sucessivamente. 

Portanto, se você não tem muito dinheiro para investir no momento, talvez valha a pena comprar um desktop, 
com possibilidades reais de troca de processador, aumento de memória RAM, inclusão de novos HDs, placa de 
vídeo para trabalhar com múltiplos monitores, e assim sucessivamente. 

Fique ligado!

Muitas pessoas acabam realizando edição e mixagem de som com fones de ouvido. O uso 
de fones tem um efeito oposto ao home theater. Ele  permite que você ouça, com muito 
mais precisão, sons em intensidades mínimas e é comum, ao mixar com o fone de ouvido 
e reproduzir em caixas acústicas convencionais, sentir falta de sons e efeitos que estavam 
presentes anteriormente. Se pretende mixar com fones, ou se esta é sua única opção no 

momento, sempre reproduza o som em algum outro equipamento, como na própria televisão. 
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1.9. Interface de áudio

A edição de som e mixagem não envolve captação de som adicional, portanto, possuir uma interface de áudio, 
em sua ilha ou em seu home studio, não é algo obrigatoriamente necessário. No entanto, ter a possibilidade 
de realizar uma eventual captura de som pode ser bastante útil, seja para a gravação de uma voz guia, efeitos 
sonoros, ou algum instrumento também como referência. 

Atualmente existe uma enorme quantidade de interfaces de áudio disponíveis no mercado com preços e 
funcionalidades bastante variados. Vale ressaltar também que diversos gravadores de som, como o H4n e o H6n, 
funcionam também como interfaces de áudio. Portanto, se você quiser gastar pouco e ter um equipamento 
versátil, uma boa opção é adquirir um gravador e usá-lo como interface. Assim, você tem um equipamento do 
tipo 2 em 1. 

A interface de áudio é um equipamento que realiza a 
conversão analógico x digital, e cada interface possui 
taxas de amostragens específicas. A interface U-PHORIA 
UM2, da Behringer, possui dois canais de entrada: um 
deles, no padrão XLR e outro, no padrão P10. Além 
disso, a entrada XLR desta interface possui alimentação 
phantom power. Esta interface é bem funcional para 
quem deseja usar um microfone de diafragma amplo, 
para eventuais dublagens por exemplo. Vale lembrar 
ainda que interfaces como esta, mais simples, possuem 
restrições na taxa de amostragem. A UM2, por exemplo, 
grava apenas a uma taxa de 44.100 Hz. O H6, da Zoom, 
possibilita gravações de múltiplos canais a taxas bem 
maiores, como 96 kHz, por exemplo. 

Fig. 04 . Interface de áudio.
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Prontos para começar?

Agora que temos informações essenciais da estrutura de funcionamento de um equipamento de edição 
e mixagem, e entendemos o fluxo de informação da captação, edição e saída, podemos começar 
a trabalhar.  Lembrando que começamos o trabalho pela organização dos sons e que, uma vez, 
com todos os áudios tratados, organizados e dispostos, podemos finalmente seguir para a etapa de 
mixagem.  Na próxima unidade, vamos entender como trabalhar com edição, lidando diretamente 
com as diversas questões relativas a este processo em uma estação de trabalho de áudio digital – DAW 
(Digital Audio Workstation). Em função dos softwares de que dispomos atualmente, optamos pela 
utilização do Audition, da Adobe. Mas, tenha em mente que o conteúdo a ser abordado aqui vale para 
qualquer software que você escolher. 
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Organização do projeto
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Organização do projeto

Pode parecer óbvio o que será dito aqui, mas uma boa organização do projeto a 
ser realizado é imprescindível para se evitar a perda de arquivos, assim como a 
substituição de arquivos originais por outros já editados.

É importante que todos os arquivos a serem utilizados no projeto estejam dentro 
de uma mesma pasta. Para nossa sorte, a maioria dos softwares já faz isso 
automaticamente. Ao gravar um áudio, o software já o insere dentro da pasta de 
projeto. Ao importar um arquivo de áudio, mesmo que esteja em um local diferente, 
ele grava uma cópia na pasta de projeto também. Cabe mencionar que, antes de os 
softwares realizarem essa organização de arquivos, esta era feita exclusivamente 
pelo usuário. O problema não ocorre quando se está editando, mas sim, quando é 
necessário levar todo o projeto para ser trabalhado em outro computador, ou mesmo, 
quando este é enviado para uma empresa especializada em mixagem e finalização. 

É frustrante chegar em uma casa de finalização que contabiliza o trabalho por hora 
e se deparar com um arquivo faltante na timeline. Era exatamente em momentos 
como este que nos dávamos conta de que alguns arquivos estavam armazenados em 
lugares outros que não na pasta específica do projeto.
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Portanto, se você está iniciando um novo projeto, tenha como prática colocar todos os arquivos que for utilizar dentro da 
pasta específica. 

Bem, é provável que você pergunte: “Mas se eu tenho uma biblioteca de sons diversos, preciso copiar todos os arquivos 
para a pasta do projeto?”. Considerando que os softwares fazem uma cópia na pasta de projeto, quando você importa 
um arquivo, não é necessário. Mas como diria o ditado: “O seguro morreu de velho”, antes de começar a trabalhar na sua 
primeira edição, importe um arquivo e confira se ele, de fato, tem uma cópia na pasta específica.  

2.1. Configurações da sua DAW

Antes de começar a trabalhar em um projeto, é importante fazermos um pequeno check list. Como mencionamos 
anteriormente, defina um local em que sua pasta de projeto será salva. Fica a sugestão: crie uma pasta no seu computador 
onde você possa armazenar todos os seus projetos. Em seguida, é importante configurarmos as preferências de áudio. Você 
deve configurar o sample rate e o bit depth.

Se formos gravar algum áudio nesta etapa, lembre-se de trabalhar 
com arquivos sem compressão. A sugestão aqui é trabalharmos com 
arquivos do tipo WAV ou AIFF. 

Em seguida, temos que configurar os ajustes de hardware. Garanta 
que sua DAW esteja configurada para trabalhar com sua interface de 
áudio (lembrando que gravadores digitais também podem funcionar 
como interface). É possível configurar quais os canais de entrada 
podem ser utilizados em uma gravação, assim como o sinal de 
saída de áudio. Você pode ainda configurar a saída de áudio para a 
interface ao invés da saída de áudio nativa de seu computador, por 
exemplo. Por último, defina o tamanho do seu buffer. 

Tabela 02 – Check list de configuração de projeto 
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2.2. Buffer Size

Reproduzir diversas faixas de áudio em tempo real, no processo de conversão de sinal 
digital para analógico, não é uma tarefa muito fácil para o computador. Ao transmitir 
o sinal de saída para os alto-falantes, o computador deve ser incrivelmente preciso. O 
processador realiza diversas tarefas ao mesmo tempo, que incluem, além de processar 
todo o áudio digital em uma DAW, verificar seu e-mail, apresentar visualmente o que está 
sendo feito com elementos gráficos na tela, entre outras coisas. Além disso, o próprio 
áudio digital pode passar por processamentos diversos em tempo real, com a inserção 
de efeitos e filtros como reverbs e compressões. Para isso, ele armazena um grupo de 
amostras prontas para serem lançadas no conversor digital. Esse grupo de amostras é 
chamado de buffer. Em qualquer DAW, você vai precisar definir o tamanho do buffer 
de áudio. Ao aumentar o tamanho do buffer (buffer size), torna-se possível a utilização 
de mais plug-ins e sintetizadores, além de o computador operar com mais eficiência. 
Contudo, vale lembrar que o tamanho do buffer também está relacionado a um delay 
presente na gravação. Traduzindo, delay é um atraso. Toda interface digital produz um 
atraso, afinal, todo sinal analógico que entra pela interface é convertido para um sinal 
digital e este ao ser reproduzido novamente, em um alto-falante, passa novamente pela 
conversão do sinal digital para analógico. Esse delay pode ser mínimo a ponto de não ser 
percebido no momento em que se realiza uma gravação, mas independentemente da 
DAW e da interface, sempre haverá um delay.  

Para ficar mais claro, imaginemos uma situação em que se está gravando o som de uma 
guitarra. O guitarrista está utilizando fones de ouvido, pois precisa escutar os outros 
instrumentos já gravados, o metrônomo, assim como o som de seu instrumento. O som 
que ele produz ao tocar a guitarra, passa por uma interface de áudio que converte o sinal 
analógico para digital. Em seguida, este sinal retorna para os fones de ouvido em uma 
nova conversão de digital para analógico. O atraso gerado na conversão e relacionado 
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com o buffer size pode impedir o guitarrista de tocar no tempo correto, pois ele escuta o que toca sempre com um atraso.  
Uma solução muito comum é dar a saída de som nos fones com o sinal direto do amplificador, evitando escutar o áudio que 
passa pelo processo de conversão (analógico-digital-analógico). 

Portanto, devemos ter em mente que, ao realizarmos gravações de áudio, devemos deixar o buffer size em valores menores. 
Um buffer de 128 amostras (samples) serve. 

Ao trabalhar com edição e mixagem, você pode aumentar esse número para 1024. A sugestão é que você aumente o tamanho 
do buffer, conforme a necessidade. À medida  que você insere novos efeitos, novas faixas, o computador pode começar 
a apresentar problemas de execução do áudio. 
Quando isso ocorrer, aumente o tamanho do 
buffer. 

Um buffer size de 128 equivale a um atraso 
de 0,002 milissegundos, imperceptível aos 
nossos ouvidos. Já um buffer de 1024 equivale 
a um atraso de 21,3 milissegundos, este já 
perceptível.

Para gravar com tamanho de buffer menor, é 
necessário um computador com mais capacidade 
de processamento. Neste caso, processador e 
memória RAM são a chave. 

Fig. 04 – Configurações de hardware de áudio no Adobe Audition   (imagem do autor)
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2.3. Iniciando um novo projeto

Ao iniciarmos um projeto, devemos configurá-lo de acordo com o tipo de produção que se está realizando. Se o projeto é 
de gravação de uma música de uma banda, por exemplo, a configuração de sample rate poderá ser de 44.100 Hz a 24 bits 
com saída estéreo. (Figura 05). 

Já no caso de um projeto de edição e mixagem de um produto audiovisual, a 
configuração de sample rate a 48.000 Hz e Bit Depth de 24 bits é mais adequada. 
No caso de mixagem para audiovisual, o Master, ou seja, a saída final de áudio 
pode ser em estéreo ou surround. O surround é o tipo de sonorização que dispõe 
alto-falantes em posição frontal, lateral e traseira, em relação à tela de projeção. 
O som espacializado comumente utiliza padrões 5.1 ou 7.1. O padrão 5.1 consiste 
em três caixas de som frontais, sendo uma ao centro, uma à esquerda e uma à 
direita; duas caixas traseiras, uma à esquerda e outra à direita, e uma caixa de 
subwoofer geralmente posicionada à frente.   (Figura 06)

Fig. 05 – Configuração comum para gravação de música 
(imagem do autor).

Figura 06. Padrão 5.1 e 7.1 
Disponível em: https://bit.ly/2L7xVml
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Nosso primeiro projeto será realizado com 
uma saída em estéreo. Podemos trabalhar, 
portanto, com a configuração 48.000 Hz, 24 
bits, estéreo. 

2.4. Organização das faixas de áudio

Como devemos organizar nossas faixas de áudio em uma produção audiovisual? Para uma boa organização e planejamento, 
precisamos descrever os tipos de sons que são comuns em um filme, por exemplo.

Inicialmente, podemos dividir os sons que encontramos, em produções audiovisuais, em três grandes blocos: diálogos, 
efeitos e música. 

E cada um desses blocos também pode ser subdividido. Os diálogos podem incluir a captação de som direta e pode ser 
dividida em seus diferentes equipamentos, como o boom e lapela por exemplo. Também podemos incluir no bloco de 
diálogos, faixas de ADR (automated dialog replacement). 

Figura 07. Configuração base para produção audiovisual (imagem do autor)



26

O bloco de efeitos também pode ser subdividido em ambiência, efeitos e foley.  Os efeitos podem incluir sons gravados 
diretamente em set, gravados em saídas externas, sons de bancos de dados, além de sons gravados diretamente com o 
uso de sintetizadores ou interfaces MIDI (Interface MIDI é a sigla de Musical Instrument Digital Interface e é um protocolo 
serial de envio de informações. Um sinal Midi contém a informação de número de canal, informação de nota (on-off) e 
velocidade). 

A faixa de música pode ser utilizada apenas para inserção das músicas gravadas em outro projeto. Mas cada contexto 
envolve um tipo de organização. Eventualmente pode-se trabalhar separadamente com grupos de instrumentos de uma 
música previamente gravada, no entanto, este tipo separação é menos comum. 

O Audition, assim como a maioria das DAW, possui algumas configurações prévias que podem ser um ponto de partida, caso 
tenha dúvida na organização das faixas. 

Figura 08.   Template de sequência de 
filme estéreo (imagem do autor)
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Na configuração prévia (template) de filme estéreo, por exemplo, o Audition cria 4 canais para diálogos, 4 canais para 
ADR, 2 canais para música e 4 canais para efeitos, estes últimos divididos em “efeitos pesados” (hard effects), ambiência 
(background effects), Foley 1, Foley 2. 

Vale lembrar que este é um modelo de referência inicial e, muito provavelmente, diversas outras faixas de áudio serão 
inseridas ao longo do processo de edição e mixagem. E por mais que façamos este planejamento prévio, a inserção de novas 
faixas comumente ocorre durante o processo de edição, afinal, não faz sentido encher seu projeto de faixas que não serão 
utilizadas. Melhor é inseri-las à medida que a necessidade do uso de novas faixas surge.  

Figura 09. Faixas de áudio criadas no template para cinema (imagem do autor)
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2.5. Diálogos – Primeiro tratamento de áudio

Uma vez organizadas nossas faixas de áudio, podemos iniciar nossos trabalhos de edição. O primeiro passo consiste na 
limpeza e no tratamento dos diálogos gravados.

Para que o editor de som não tenha trabalho extra limpando todos os áudios gravados em set, é importante que esta etapa 
seja realizada já com uma lista dos takes válidos, ou com a edição de imagens já finalizada.

Se possível, tenha em mãos o log de imagens, em que irá constar as informações dos takes de imagens válidos. Tenha em 
mãos também o log da gravação de áudio. Isso pode lhe poupar muito tempo.

Assim, organizados os arquivos de áudio e relacionados com os respectivos arquivos de vídeo, podemos começar o tratamento 
de som.

O tratamento básico de sons de diálogo consiste, em uma primeira instância, na redução de ruído e ajustes de níveis. Pode 
ser necessário realizar alguma equalização. E, dependendo da qualidade do arquivo, eventualmente, algum tratamento 
adicional pode ser necessário. 

Vamos aos passos básicos.

Categorias de filtros de efeitos

É importante que tenhamos em mente que toda DAW irá trabalhar com três categorias de efeitos: aqueles que lidam com 
frequência, os que alteram a amplitude, e os que manipulam o tempo.  

Os filtros que fazem ajustes em frequência são os equalizadores, noise reduction e pitch shifter, por exemplo. Os que 
alteram a amplitude são os compressores, limiters, faders, controladores de ganho, normalizadores. Já os filtros que 
modificam parâmetros de tempo são os delays, chorus, flangers e reverbs.

Fiquemos tranquilos com relação aos diversos filtros, pois, ao longo do curso, iremos trabalhar com cada um deles. Vamos 
aos filtros específicos para tratamento do áudio de diálogos.
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Ajuste de Intensidade – Ganho e normalização do som

Ao receber os arquivos de áudio para realizar o tratamento, 
a primeira coisa a ser feita é verificar no medidor de 
níveis, sua intensidade. É importante ajustarmos para 
um valor padrão, para que o nível das vozes não mude 
durante o andamento de um filme. Se não definirmos um 
padrão, podemos acabar editando e mixando um filme 
em níveis muito baixos, o que forçaria o projecionista de 
uma eventual sessão a realizar aumento do ganho na sala 
de projeção, o que pode interferir na dinâmica deste. 

Um padrão para o nível de intensidade de voz fica na 
faixa de -10 dB e -6 dB, sendo este último valor para os 
níveis mais altos de voz.

Há várias formas de se realizar o ajuste de ganho de uma 
faixa. É possível realizar o ajuste de intensidade por meio 
do controle de ganho do próprio canal, ou por meio do 
ajuste na timeline. (Figura   10)

Figura 10. Ajuste de ganho pelo fader do mixer (imagem do autor)
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Mesmo que você faça um ajuste geral de ganho, ainda podem haver variações grandes 
na dinâmica de voz em uma mesma faixa. Neste caso, vale também utilizar o filtro de 
normalização. 

Quando se trabalha vozes com níveis de intensidade diferentes, com momentos muito quietos 
e outros momentos de muita potência sonora em uma mesma faixa, ajustar a intensidade por 
meio da normalização, por vezes, é mais eficiente. 

A normalização (normalize) ajusta a amplitude da onda, considerando o pico (PMPO) ou o valor 
médio (RMS). Ao aumentar o ganho, a partir dos valores de amplitude da onda, ele diminui a 
dinâmica do som. Em outras palavras, diminui a diferença entre os sons de menor e maior 
intensidade. Assim, o som falado em um volume mais baixo não fica tão diferente do que foi dito 
em uma intensidade sonora maior. 

Redução de ruído 

Recomenda-se ajustar o ganho do áudio antes de aplicar um filtro de redução de ruído, pois ao 
aumentar o volume do sinal, aumentamos também o volume do ruído. 

Via de regra, os filtros de redução de ruído fazem uma leitura e análise do som, a fim de remover 
ruídos de fundo, como aqueles provocados por equipamentos elétricos, chiados, zumbidos, assim 
como, também podem ser utilizado para reduzir ruídos de produção sonora constante, como 
tráfego, entre outros. 

Devemos ter em mente que, quando o ruído atua em frequências similares às frequências 
das vozes gravadas, muito provavelmente, o filtro de redução de ruído afetará o áudio principal. 
Portanto, devemos ser cautelosos. 

Para se retirar o ruído com mais precisão, é necessário que, no áudio gravado, existam trechos em 
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que apenas o ruído esteja presente. Este trecho será utilizado como referência para sua redução em todo o áudio original. 

No Audition, o filtro Noise Reduction encontra-se no menu Effects. Em um primeiro momento, devemos capturar a informação 
do que é o ruído (capture noise print). Em seguida, aplicamos o filtro na faixa toda ou em um trecho do áudio selecionado 
(Noise Reduction Process).

Uma vez feito o tratamento básico do áudio de diálogo, salvamos o arquivo e substituímos pelos originais no projeto de 
edição do filme  . 

Figura 11. Ferramenta de redução de ruído (imagem do autor)



MIXAGEM BÁSICA
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MIXAGEM BÁSICA

Na unidade anterior, aprendemos a organizar um projeto e a realizar a limpeza e 
o primeiro tratamento de som, especificamente para diálogos. A partir de agora 
vamos começar a realizar uma edição de som em multicanais ou multipista. Isso 
significa que iremos compor o som de uma cena de um produto audiovisual, incluindo, 
além dos diálogos, ambiência, efeitos e trilha sonora. 

O primeiro passo é planejar a cena. Que sons pretende incluir e por quê? Com uma ideia do que 
pretende realizar, podemos iniciar nosso trabalho no Audition ou no seu software de edição de 
som preferido. 

Não há uma regra para organização de arquivos e composição do seu som no software de 
edição, mas é importante que haja uma lógica por trás disso, para que, eventualmente, quando 
o arquivo for aberto por outra pessoa, ou até mesmo por você alguns anos depois, seja possível 
compreender o que foi feito. Quando trabalhamos na edição de som para um filme, por exemplo, é 
comum incluirmos primeiro os arquivos das vozes ou diálogos para, em seguida, adicionarmos novas 
faixas de áudio. Estas podem ser faixas de ADR, Ambiência, efeitos e foley. Cabe a você decidir 
como irá incluir cada uma dessas faixas em seu projeto. 
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3.1. Multitrack editor

No audition é possível trabalhar no modo waveform ou no modo multipista. No modo waveform, editamos um clipe de 
áudio individualmente. Este modo é utilizado no caso do tratamento de um único arquivo de áudio. Já no modo Multipista, 
trabalhamos a edição e a mixagem de som propriamente dita, ou seja, com multipista é possível inserir inúmeras faixas de 
áudio e aplicar vários efeitos a cada uma delas e, finalmente, nivelar os volumes de cada faixa no processo de mixagem 
de som.

Figura 13. Botão para habilitar a tela de multitrack (multipista). Imagem do autor.
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Gráfico Waveform

Por padrão, quando abrimos o audition, visualizamos os arquivos de áudio em gráficos de amplitude ou waveform. O gráfico 
de amplitude nos mostra a variação de amplitude da onda conforme o tempo.  

Fig. 14. Representação gráfica do som por meio de gráfico de amplitude (waveform). Imagem do autor.
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Gráfico de análise de frequência

Mas também há outras formas de visualizar um arquivo de áudio. Uma delas é por meio do gráfico de análise de Frequência 
(Frequency Analysis). 

Este gráfico é muito útil, pois nos permite averiguar quais frequências de um som são mais presentes. Desse modo, é possível 
trabalhar sua equalização com mais precisão. O gráfico mostra da esquerda para a direita as variações de frequência dos 
tons mais graves até os mais agudos.

fig. 15. Gráfico de frequência. Imagem do autor.
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Gráfico espectral de frequência  (espectrograma)

Outra forma de se visualizar o som é por meio do gráfico espectral de frequência. Este gráfico mostra as frequências 
presentes em um determinado som ao longo do tempo, incluindo a representação da amplitude por meio da cor exibida.

Por meio do gráfico espectral é possível realizar correções de som em frequências específicas. Alguns chamam a correção 
de som por meio do gráfico espectral de frequências como o “photoshop” do som. 

Vejamos os três gráficos juntos em resposta ao som de uma flauta emitindo uma nota “Ré”. 

Fig. 16 – Janelas de espectrograma, waveform e analisador de frequências. Harmônicos visíveis no 
espectrômetro e analisador de frequências.  Imagem do autor.

Alguns tipos específicos de sons podem ser facilmente limpos utilizando o espectrograma, principalmente, quando este 
atua em faixas de frequências distintas das faixas foco do áudio gravado.  



Fig. 17. Pela análise do gráfico é possível perceber as frequências em que estão presentes os ruídos do beep. 

Hora de praticar

Vamos tentar limpar um som utilizando o espectrômetro? Baixe o arquivo de áudio (link) . Abra o Audition e importe o 
arquivo “Voz com beep.wav”, disponível no link http://bit.ly/2KTytfj Em seguida, abra o gráfico de análise de espectro. 
Há duas formas básicas para se realizar a retirada de parte de uma frequência por meio deste gráfico. A primeira maneira 
consiste em selecionar o trecho a ser retirado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Auto Heal. Ao 
escolher esta opção, o programa irá tentar realizar a “cura” do som. Outra opção seria utilizar os pinceis. Tanto o pincel 
de seleção, quanto o pincel de “autocura” (fig. 17 )

O passo a passo do processo de limpeza do som por meio do espectrômetro pode ser acessado http://bit.ly/2w6TfCI
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3.2. A edição de som

Muitas vezes ouvimos a pergunta: o que faz um editor 
de som? Ou então: qual a diferença entre um editor, um 
montador e um desenhista de som?  

Editar um som não consiste apenas em colocar clipes de 
áudio em uma determinada posição no tempo. Isso faz o operador 
de software. Quando editamos um material audiovisual, estamos fazendo 
escolhas. Ao fazer escolhas de qual tipo de som será inserido, em que momento, com um determinado objetivo, estamos 
editando. Estamos produzindo sentido a partir de nossas escolhas. É preciso que tenhamos em mente isso para podermos 
realizar um trabalho mais apurado. 

Por outro lado, o editor de som, ou o técnico de som, precisa ter um conhecimento técnico acerca do software, efeitos, 
aplicações e resultados esperados. 

Por este motivo, muitas vezes a área é segmentada com a presença de uma pessoa que concebe a sonoridade de um filme, 
por exemplo, mas precisa de um técnico que consiga dar vida as suas ideias. 

Independentemente do seu interesse específico, é importante que tenhamos uma noção mais ampla de todo o processo. 

Vale mencionar também que há diversas situações de construção e edição de um som com níveis de complexidade distintos. 
Uma vinheta para veiculação em uma rádio, muito provavelmente, terá uma execução mais simples que a edição de som 
para um curta-metragem. Mas os conceitos técnicos a serem aplicados permanecem os mesmos. 

Nesse sentido, propomos aqui a realização de algumas atividades com níveis de complexidade que irão aumentando 
paulatinamente. Comecemos, então, com algo simples. A edição de som de uma vinheta de abertura de um evento. Vamos 
lá?
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É hora de praticar

Nessa vinheta, iremos colocar uma trilha musical, além de gravarmos os dados do evento, como data, horário e local. 
Resumindo, teremos a voz em off do narrador e uma faixa musical. 

Para realizar essa tarefa, baixe o arquivo com a vinheta ( http://bit.ly/2KQlhI1 )  e escolha uma música que julgue 
interessante. Em seguida, prepare um texto, que “caiba” dentro do tempo de duração do vídeo e, finalmente, faça a 
mixagem dos sons incluindo fades. 

Sugiro que você tente realizar esta tarefa por conta própria, mas caso 
tenha dificuldades, assista  à videoaula mostrando o passo a 
passo desta edição. A aula pode ser acessada em http://bit.
ly/2MkmDQ3 

3.3. Mixdown

Uma vez finalizada a edição de som e mixagem, é 
chegada a hora de realizar o mixdown. O mixdown 
consiste em compilar todos os arquivos de áudio 
utilizados na edição, com seus efeitos e filtros, e 
converter em um arquivo único de áudio. 

Para realizar o mixdown, acesse o menu File – export 
– multitrack mixdown.  É possível realizar o mixdown 
para todas as faixas de áudio, assim como para clipes 
específicos que podem ser selecionados individualmente 
na timeline (fig. 18).
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Fig. 18. Realizando o mixdown de seu projeto. 

É possível também exportar o seu projeto para ser trabalhado posteriormente no premiere. A exportação para o premiere 
pode ser do projeto, ou seja, todas as faixas de áudio serão abertas e editáveis no premiere. Mas também pode ser 
realizado o mixdown e o envio para o premiere.  Para estas opções, acesse File – export – Export to Adobe Premiere Pro.

Fig. 18. Realizando o mixdown de seu projeto. 



UNIDADE IV

imagem disponível em: https://bit.ly/2S3qujB
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Nas unidades anteriores, abordamos alguns parâmetros do som 
importantes para uma melhor mixagem de som; vimos como 
montar um home studio e quais os equipamentos básicos 
necessários para isso; aprendemos a realizar a limpeza e a 
edição de som direto a fim de obter maior clareza e redução 
de ruído. Fizemos uma edição básica de som, incluindo voz, 
ambiência e trilha musical. E para aprimorarmos um pouco 
mais nossos conhecimentos acerca da edição e mixagem de 
som, vamos agora entender um pouco melhor o funcionamento 
de alguns filtros e efeitos. 
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4.1 Compressor

O compressor é um filtro que atua na dinâmica do som, ou seja, ele é baseado em amplitude ou volume. O compressor, 
como o nome já diz, comprime uma onda, ou seja, reduz o volume de um sinal quando ele ultrapassa um nível previamente 
definido. Os controles do filtro de compressão alteram, além do nível estabelecido para a atuação do efeito, a rapidez com 
que aplica o efeito, a intensidade da compressão e a forma como deixa de aplicar o efeito. A imagem abaixo evidencia 
como as ondas com maior amplitude são “espremidas” ao aplicar o efeito de compressão.

Fig. 20. Waveform do áudio original e do áudio comprimido.  (Imagem disponível em: 
<http://clubedohomestudio.com.br/2015/03/06/o-que-faz-um-compressor/>.Acesso em: 
22 de jun.2018)
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No Audition existem alguns tipos de compressores e você pode baixar outros por meio de plug-ins do tipo VST. Para aplicar o 
efeito em uma faixa de áudio do audition, habilite a visualização de efeitos na timeline e escolha:  Amplitude Compression 
-> Single Band Compressor (fig. 21). 

Fig. 21. Aplicação de efeito de compressão em uma faixa de áudio no Audition. Imagem do autor. 
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Na janela de efeito podemos observar cinco parâmetros. O Treshold equivale ao valor a partir do qual o efeito será aplicado. 
Por exemplo, se alterar o valor de Treshold para -10 dBs, qualquer som com amplitude maior que -10 dBs será comprimido. 
Os valores abaixo deste valor não sofrerão alteração. O Ratio, traduzido aqui como razão, equivale à relação entre o 
volume original e o volume alterado. Se a razão (Ratio) for de 2 para 1, por exemplo, significa que a compressão será 
aplicada nesta razão ou nesta proporção. Quanto maior o Ratio, maior a compressão. Attack e release, respectivamente, 
referem-se ao tempo em que o efeito começa a ser aplicado e ao tempo em que ele para de ser aplicado. Isso se dá para 
que não haja uma mudança muito abrupta do som original para aquele que sofre compressão. Por fim, caso seja necessário 
aumentar ou diminuir o volume final, pode-se utilizar o Output Gain. Eventualmente, ao se comprimir demais o volume de 
uma faixa, diminuindo sua variação dinâmica, pode ser necessário aumentar o ganho final. 

Fig. 22. Janela de efeito Single-band Compressor. Imagem do autor.

O compressor é muito utilizado em gravação de som direto, evitando que os níveis ultrapassem o máximo, mantendo, 
portanto, a integridade do som. 
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4.2 Multiband compressor

Agora imagine que você tem uma música em que apenas as frequências mais graves precisariam de uma leve compressão, 
ao passo que as demais frequências estão em níveis ótimos. Neste caso, podemos aplicar o filtro de compressão de 
multibanda (Multiband Compressor)  (fig. 23).

Fig. 23. Filtro de compressão multiband compressor (Imagem do autor).

Os parâmetros são os mesmos do single band compressor, mas aqui são aplicados em faixas de frequência específicas. 
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4.3 Limiter

O limiter não comprime o som, simplesmente, não permite que nenhum som ultrapasse o limite ou o nível estabelecido. 
Em situações em que você sabe que a intensidade do som original é muito alta, a possibilidade de este atingir os níveis 
máximos do seu gravador ou da sua DAW é grande. Para evitar que o som atinja esse nível, o que acarretaria em perda de 
informação deste áudio, aplicamos o limiter, impedindo que o som “estoure”. 

Fig. 24. Filtro Limiter. (imagem do autor).
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4.4 Equalizador

O filtro de equalização tem a função de ajustar o ganho de um áudio em frequências específicas. Existem diversos tipos de 
equalizadores que podem ser concentrados em dois grandes grupos: os equalizadores gráficos e os paramétricos. 

O equalizador exibe algumas faixas de frequência com controle individual para o ganho de cada uma destas frequências. 
No Audition, temos equalizadores gráficos de 10, 20 e 30 bandas. (fig. 25). 

Fig. 25. Equalizadores gráficos do Audition (Imagem do autor). 
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O equalizador gráfico de 10 bandas permite o ajuste das frequências estabelecidas conforme a figura 26. 

Fig. 26. Equalizador gráfico de 10 bandas (Imagem do autor). 
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4.5 Equalizador paramétrico 

O equalizador paramétrico tem a mesma função que o equalizador gráfico, no entanto, este tem mais possibilidades de 
ajustes de frequência, pois permite trabalhar decaimentos a partir de uma frequência específica que pode ser escolhida 
pelo editor. (fig. 27). 

fig. 27. Equalizador paramétrico. 
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Podemos perceber no equalizador paramétrico que há sete faixas de frequência que podem ser escolhidas e manipuladas. 
Assim, cada frequência pode ser alterada conforme a necessidade específica. O Parâmetro Width define a largura ou a faixa 
próxima à frequência definida que sofrerá influência. Na figura 28, por exemplo, aumentou-se o ganho das frequências de 
2000 Hz, com uma faixa (width) estreita. 

Fig. 29. Equalizador paramétrico e seu nível de controle e ajuste (Imagem do autor). 
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Fique ligado!

É importante lembrar que a maioria dos filtros possui presets, ou seja, configurações pré-
estabelecidas. Assim você pode escolher um preset e a partir dele finalizar seus ajustes, 
poupando-lhe tempo. 

4.6 Reverb, delay e eco

Considerando a emissão sonora em situações cotidianas, podemos afirmar que praticamente todo som que é percebido por 
nós, ou captado por um microfone, é composto por uma parcela sonora que atinge diretamente o receptor, assim como 
possui uma parcela composta pelos sons rebatidos nas diversas superfícies que compõem um determinado ambiente e que, 
por fim, chegam aos ouvidos ou aos microfones. Estes sons rebatidos nos ajudam a criar um ambiente para aquele som. A 
esse tipo de som rebatido relacionamos com o reverb, delay e eco.  

Como os efeitos ou filtros de delay, eco e reverb são diretamente relacionados, por vezes, torna-se difícil diferenciar um 
do outro. A diferença entre eles consiste exatamente no espaçamento entre o som original e o som repetido. 

Muitas vezes, quando um som é gravado em estúdio, ele perde a sonoridade de um determinado espaço. Para tornar 
determinado som crível ou condizente com uma situação apresentada por meio das imagens, o uso destes filtros é 
fundamental. 



54

Reverb

Consideramos como reverb um som repetido em uma relação muito próxima com a fonte emissora. A diferença de tempo 
entre o som original e a repetição não passa de 30 milissegundos. A diferença é tão pequena que geralmente percebemos 
como um único som. 

Delay

O delay possui um espaçamento maior entre o som direto e o som repetido em relação ao reverb. No delay é possível 
perceber nitidamente o atraso. 

Eco

Quando a onda de repetição possui um espaçamento em relação ao som direto maior que 400 milissegundos, chamamos 
de eco. O eco é aquele som que ouvimos ao gritar diante de uma montanha. Devido ao fato da distância do obstáculo ser 
muito grande, ouvimos, em certa medida, o som rebatido em sua integralidade. 

 

Portanto, quando utilizamos um efeito de atraso de tempo, à medida que aumentamos a distância do som repetido em 
relação ao som direto, passamos do reverb (ou reverberação) para o delay, chegando, por fim, ao eco.

Os filtros de reverb, eco e delay podem ser acessados pelos inputs de efeitos de cada faixa ou, então, por meio do menu 
superior. Lembrando que quando o efeito é aplicado diretamente em uma faixa de áudio, o denominamos de um efeito 
destrutivo (fig. 30), pois este altera o arquivo original.



55Fig. 30 . Edição de efeito diretamente no arquivo de áudio. Após aplicado o efeito o arquivo original 
é alterado. Edição destrutiva (Imagem do autor).
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Ao inserir o filtro em um canal de efeito, este é processado em tempo real na reprodução do som. Dessa forma, o efeito 
pode ser incluído, excluído ou ‘silenciado’ (mute) a qualquer momento sem que o arquivo de áudio seja alterado. A este 
processo chamamos de edição não destrutiva (fig. 31). Mas vale lembrar que ao adicionar efeitos para serem processados 
em tempo real, será necessária uma máquina que suporte esses múltiplos processamentos simultâneos.

Fig. 31. Aplicação de efeito de reverb diretamente no input de um canal de áudio. Edição não destrutiva (Imagem do autor).  
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4.7 Pitch Shifter

Este efeito permite mudar o tom do som emitido, alterando sua frequência para valores mais graves ou mais agudos, 
sem alterar o tempo de duração do som. Seu uso é muito comum para realizar efeitos na voz, em casos de depoimentos 
anônimos ou em efeitos de personagens de cartoon, como esquilos ou outros bichinhos engraçadinhos. 

Para acessar o efeito de pitch no audition, vamos em effects – Pitch Shifter. (fig. 32). Este efeito trabalha com dois 
parâmetros: semitons e centésimos, permitindo uma variação precisa do parâmetro de frequência. 

Fig. 32. Menu de acesso ao efeito Pitch Shifter (Imagem do autor). 
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4.8 Stretch

O efeito de stretch, ou esticar (traduzindo para o português), permite aumentar ou diminuir a duração de um determinado 
som, mantendo sua afinação (pitch). Este efeito é muito útil quando se deseja inserir um determinado som de um 
instrumento, que foi gravado em um tempo, em uma composição que possui outro ritmo. (fig. 33).

Vale lembrar que no Audition este efeito não pode ser acessado na multipista. Para utilizá-lo, você deve acessar, 
individualmente, uma faixa de áudio clicando no botão Waveform.

Fig. 33. Menu de acesso ao efeito Stretch. (Imagem do autor).
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4.9 Masterização

Uma vez finalizada a composição e a mixagem de som, há um processo final chamado de “masterização”. A masterização 
nada mais é que a transformação de todos os áudios utilizados na mixagem em um único arquivo de áudio. Assim, temos a 
cópia mestre, o arquivo final de som. Quando editamos um som, estabelecemos uma faixa dinâmica para inclusão deles. 
Eventualmente, sons muito sutis com intensidade muito baixa, podem passar despercebidos em determinados tipos de 
equipamentos, como a TV da sua casa. Uma sala de cinema certamente possui mais capacidade para lidar com sons com 
variações dinâmicas grandes. Os diversos outros equipamentos de reprodução de som, possivelmente, não. Por vezes, 
durante a edição de som de um filme ou de um produto audiovisual de extensão grande, há pequenas mudanças nessa faixa 
alvo de som. Eventualmente, o nível das vozes de diálogos pode diminuir durante o andamento do filme ou, até mesmo, 
pode sofrer variações durante todo o filme. Para nivelar esses picos, assim como diminuir a faixa dinâmica entre níveis 
mínimos e máximos, realizamos a masterização. A masterização pode envolver algumas etapas. Vamos a elas:
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4.10 Normalização  

Em termos técnicos, ao normalizarmos um som, nivelamos os níveis máximos e os níveis mínimos. Portanto, se em um 
momento tem um pico de voz em -1 dB e outro pico de voz em -8 dBs, ao normalizar os picos em -6 dBs, todos os picos de 
onda serão nivelados próximos ao valor estipulado. (fig. 34). 

Fig. 34. Aplicação de efeito de “Normalização” para criação do master de som. (Imagem do autor).
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Fig. 35. Áudio após a aplicação do efeito de “Normalização” (Imagem do autor)

Fique ligado!

É importante ressaltar aqui que existem inúmeros plug-ins disponíveis no mercado, 
geralmente, com mais funcionalidades que os efeitos que o software já possui. O audition 
possui um pacote básico de efeitos e vale a pena experimentar outros efeitos a fim de 
utilizar o que melhor se adeque à sua produção.
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No processo de masterização é comum utilizarmos um efeito de normalização, assim como um efeito de limiter. O limiter, 
como vimos, impede que uma onda sonora ultrapasse determinado limite. Sua utilização é importante, pois existem 
padrões utilizados, principalmente, quando lidamos com transmissão de rádio ou TV. O uso do limiter também evita que 
o áudio ultrapasse os valores máximos do próprio software ou, em termos mais corriqueiros, evita que o som ‘estoure’. 
Portanto, é sempre importante inserirmos um efeito de limiter em nossa Master.

Para adicionar o efeito de limiter, selecione o canal de Master no mixer e em effect rack escolha o efeito Hard Limiter como 
uma opção (fig. 36). 

fig. 37. Inserindo efeito hard limiter no canal Master. (Imagem do autor).



63

Vale lembrar que os efeitos aplicados no canal Master influenciam todos os sons que chegam neste canal, portanto, toda a 
nossa edição. Uma vez aplicado o efeito e definido qual o valor máximo de saída do áudio, em decibéis, podemos analisar 
como se dá a variação dinâmica do som, bem como analisar os picos de áudio de nossa edição. 

Podemos fazer uma análise do áudio editado e mixado por meio da aplicação de um filtro de análise no canal máster de 
sua edição. No audition, o filtro Loudness Radar Meter nos permite fazer uma análise precisa das variações de intensidade 
do som de uma edição (fig. 38).

Fig. 38. Filtro de analisador de intensidade Loudness Radar Meter. (Imagem do autor)
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O Loudness Radar é uma ótima maneira de ver a intensidade geral de sua trilha. Podemos adicionar antes ou depois do 
Plugin Mastering. Assim, podemos observar os níveis de intensidade geral da trilha com ou sem a masterização, permitindo 
a comparação. 

O Loudness Radar Meter possui configurações padrão para cinema, TV, entre outros. Além disso, ele mostra, como resultado, 
os valores médios de intensidade em decibéis, permitindo que tenhamos parâmetros precisos para ajustar as variações de 
intensidade de uma edição de som. 

Vamos entender um pouco melhor o loudness radar. O círculo 
externo é um medidor de decibéis e mostra os níveis de saída da 
faixa em que o efeito foi aplicado. 

Os círculos internos do radar mostram as variações de intensidade 
dos picos do som durante sua reprodução.  Eles permitem que 
visualizemos um pequeno histórico dos picos e das variações de 
intensidade de uma faixa. 

Program loudness apresenta o valor médio de intensidade em 
decibéis. Já o loudness range nos mostra o quanto este nível flutua, 
ou seja, apresenta a variação dinâmica entre os sons de menor e 
maior intensidade. 

Vale lembrar que este Plugin não afeta o áudio, apenas faz sua 
medição.

Fig. 39. Interface visual do efeito Louness Radar. (Imagem do 
autor)



65

Com as informações obtidas, podemos finalmente aplicar o filtro mastering. 

Fig. 40. Aplicação do efeito Mastering (Imagem do autor).
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O filtro Mastering (fig. 41) possui alguns parâmetros a serem analisados. 

Fig. 41. Filtro Mastering. (Imagem do autor)
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Reverb – às vezes, o reverb ajuda a juntar todos os sons, tornando-os todos pertencentes a um mesmo lugar. 

Exciter – este parâmetro permite realçar os sobretons (harmônicos), bem como as altas frequências. 

Loudness maximizer – funciona como uma espécie de limiter que diminui a faixa dinâmica do som. Se a sua edição possui 
muita variação entre sons de menor intensidade com os sons mais intensos, vale a pena incrementar a masterização com 
este parâmetro. 

Output gain – permite o aumento do ganho na saída final. 

Uma vez “masterizado” seu áudio, este pode ser incluído no projeto de edição de vídeo para a criação do máster do seu 
filme. Geralmente, o enviamos novamente para o software de edição de imagens para fazer o export final do filme. 
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