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Produção em estúdio e Mixagem de áudio 

 

*Apostila complementar às videoaulas do curso online 

 

 

https://www.hotmart.com/product/producao-e-mixagem-de-audio-com-marco-aurelio-silva 

 

Aprenda a extrair o melhor durante as gravações e finalizações de áudio em seu 

estúdio ou homestudio neste curso online completo com o produtor musical 

Marco Aurélio Silva. Com 800 minutos, quase 13 horas de conteúdo em 24 aulas 

sobre produção em estúdio e mixagem de áudio. Passando por todas as etapas 

da produção, desde o planejamento, direção de gravação, incluindo a prática de 

edição, a arte da mixagem até a masterização da obra musical. 

Explore ao máximo seu potencial musical evolutivo, afie sua audição e filosofia 

de trabalho de forma profissional e organizada. 

 

Acesse as redes abaixo e consulte o histórico de Marco 

instagram.com/marcotoquegrave 

toquegrave.com 

   

 

https://www.hotmart.com/product/producao-e-mixagem-de-audio-com-marco-aurelio-silva
http://instagram.com/marcotoquegrave
http://toquegrave.com/
https://go.hotmart.com/K28868359W?dp=1
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Histórico do produtor 

 

Marco atua como engenheiro de áudio, produtor musical, gerente do estúdio 

Toque Grave desde 2013 e também, músico há 20 anos. 

Mas como foi se profissionalizar de forma rápida, produzir em estúdio e ainda 

instruir sobre áudio num curto prazo de tempo? 

Esta resposta é a chave que você vai captar neste curso. 

A experiência e os quilômetros rodados trazem a expertise na tomada de 

decisões durante uma produção. Marco então, fez a escolha de construir o 

próprio estúdio profissional com projeto arquitetônico e buscou vários, dentre os 

melhores cursos e workshops para se profissionalizar de forma eficiente. 

Foram cursos em grandes estúdios de São Paulo (Mosh e Midas), com Paulo 

Anhaia, Lisciel Franco, com o americano Eric Silver, mais 3 anos de assinatura 

do Mix With the Masters, um incrível One Day Seminar com Andrew Scheps no 

Platinum Recording Studio na Broadway e 24 palestras de mixagem na AES 

NYC 2018, com Chris Lorge Alge, Tchad Blake, Michael Brauer e outros masters. 

Também em New York, conduziu uma sessão de mixagem no grandioso Bunker 

Studios como principal engenheiro de mix, em uma Mesa Neve 8058 vintage, 

exemplar usado em grandes produções dos anos 70, como as do Aerosmith. 

Uma experiência fatídica que pôs à prova sua capacitação técnica num workflow 

analog e um "turn point" em sua carreira de engenheiro de áudio. 

Mas antes de tudo, em sua profissão anterior, cursou mestrado acadêmico em 

patologia, o que o fez descobrir a paixão por instruir em aulas e palestras. Assim, 

trouxe a segurança para ministrar seus próprios workshops a partir de 2015. 

Contudo, Marco já gravou e produziu mais de 30 álbuns, EPs e mais de 70 

sessões ao vivo. Continua a produzir artistas localmente no Toque Grave, mas 

também atua como produtor independente em qualquer localidade. 

Perto ou longe, presencial ou online, em um home ou grande estúdio, a presença 

do produtor é indispensável para otimizar a performance musical e 

profissionalizar a produção, desde seu esboço até a arte finalizada. 
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Neve 8058 vintage no Bunker Studios, Brooklyn NYC 

 

Vantagens do Curso 

 

- Produtor com experiência internacional 

- Estudou produção e mixagem com nomes consagrados 

- Conteúdo completo sobre produção musical em estúdio 

- Edição, mixagem e masterização na prática 

- Aprenda todas as etapas da produção musical 

- Conteúdo organizado e estruturado em 24 aulas 

- Desde as filosofias de pré-produção 

- Direção musical na gravação 

- Edições rítmicas, harmônicas e melódicas 

- Mixagem profissional passo-a-passo 

- Uso do summing analógico 

- Workflow híbrido analógico e digital 

- Até a masterização e lançamento da obra musical 

- Linguagem universal do Protools 

- Pós-produção exclusiva de um single autoral 

- Alta resolução de áudio e vídeo 
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Módulos e aulas 

 

 

 

 

Bem-vindos 

 

Aula 1 - Apresentação e carreira em estúdio 

 

Muito bem-vindos amigos do áudio e da música! 
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Estou profissionalmente no áudio e na produção musical desde 2013 somente e 

a princípio, posso te garantir uma coisa, a estrada é longa e muitas vezes 

sinuosa. Mas não tenha dúvida que é completamente possível evoluir de forma 

rápida hoje em dia. Por isso, criei esse curso de produção em estúdio e mixagem 

de áudio.  

Eu que vim de outra área, migrei de um ramo profissional para outro lado oposto 

do mercado, encontrei tudo isso que vocês estão vendo hoje, um de mar de 

gente fazendo música no mundo. Só no Brasil são mais de 400 mil artistas 

lançando suas produções via streaming digital e, exatamente por isso, organizei 

esse conteúdo para te profissionalizar como um produtor musical sagaz. 

Em pouco tempo eu consegui evoluir e me posicionar nesse meio competitivo 

simplesmente porque trabalhei ao máximo os conceitos de um workflow 

profissional e também soube treinar os meus ouvidos para o nicho do mercado 

que escolhi atuar. 

Aproveitem especialmente o conteúdo filosófico em vídeo e texto sobre 

gravação, direção e produção, que levei anos e muitos cursos pra sintetizar. E 

claro, além da prática à vera sobre edição, mixagem e masterização. 

 

Está tudo muito completo e estou orgulhoso em ter vocês! 

Me encontrem nas redes sociais para trocarmos figuras ao longo do tempo. 

Um excelente curso a todos os inscritos!  

 

Marco Aurélio Silva 

Produtor musical 

http://toquegrave.com/ 

 

Portfólio em vídeo 

https://youtu.be/WFEkjB6LwdQ 

 

 

Introdução a produção musical 

 

Aula 2 - Visão de um produtor e o workflow em estúdios 

 

http://toquegrave.com/
https://youtu.be/WFEkjB6LwdQ
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O que vamos ver no curso? 

Quais os primeiros passos para aprender a produzir ou mixar? 

 

Entenda a produção musical e sua amplitude dentro da música, mais 

especificamente o nosso trabalho dentro de um estúdio de gravação e/ou 

mixagem. O que é um produtor musical ou como começar uma carreira dessas, 

seja você já atuante na área ou não, em seu homestudio ou estúdio de pequeno 

porte. 

Contudo, aprimore sua mentalidade de trabalho para atender as necessidades 

de um workflow profissional como em um grande estúdio. E seja fluente nas 

técnicas para usá-las em modo automático, destacando assim, a arte em 

primeiro lugar. 

Entendendo essas filosofias, é hora de seguir para as pré-produções. 

 

 

Pré-produção 

 

Aula 3 - Planejamento artístico 

 

Como dar o start na produção? 

 

A Pré-produção é essencialmente um planejamento musical do projeto. 

Um álbum, um EP ou até mesmo um single, exigem o máximo de planos para 

que você possa conduzir o artista ou compositor do ponto zero até a produção 

finalizada. Isso é o diferencial em um trabalho profissional. 

Entenda "ponto zero" como uma composição crua, um arranjo pronto em banda 

ou até mesmo um esboço de uma canção inacabada, que de qualquer forma terá 

de sair da inércia até o destino final ou dos ensaios em grupo até a distribuição 

no mercado. 

É importante determinar a estrutura da canção, assim como andamento e 

tonalidade. Além de decidir as sonoridades a serem alcançadas, muitas vezes 

associada a uma referência já consagrada. 
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Essa referência pode ser de composição ou muito importante também, uma 

referência para texturas sonoras e estética musical. Para que após essas 

decisões e brainstorms, possamos seguir para as gravações. 

 

 

Conceitos de gravação 

 

Aula 4 - Influência acústica, signal flow e processamento 

 

Já vimos que um produtor musical qualificado é indispensável para uma 

produção profissional. 

Mas será que é só isso? 

 

Muitas variantes estão em jogo, mas sem dúvida, é importante reforçar os efeitos 

de uma boa ferramenta para produzir. Aquela que serve como veículo que vai te 

conduzir durante o percurso desconhecido, porém pré-estudado. 

As ferramentas podem ser um software, um instrumento musical, um microfone, 

um equalizador analógico ou digital, bons monitores e até uma sala com acústica 

tratada. Elas serão as melhores ferramentas, desde que você as conheça bem, 

que saiba extrair o máximo da sonoridade de cada uma, visando sempre uma 

evolução. 

É importante que você conheça também o signal flow, percurso do áudio dentro 

da sua estação de trabalho. Ao mesmo tempo, estude para entender a 

complexidade do fluxo de sinal em uma produção de grande porte e passe a 

aplicar isso nos projetos designados a você, seja em uma gravação ou mixagem.  

Mas a música está longe de ser somente técnica. É uma arte pura e isso você 

deve aprender a extrair com a melhor direção na aula a seguir.  

 

 

Aula 5 - Direção musical e montagens para gravação 

 

Como conduzir e preparar cada sessão de gravação? 
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A direção musical vai conduzir o músico para o melhor take. E só você, atrás do 

vidro ou da sua daw, pode ajudar a extrair o máximo do artista. Entre o ponto 

que você ainda não considera o take ideal e o ponto em que a performance 

começa a declinar, pode haver uma linha muito tênue. Mas a sensibilidade e a 

experiência vão te guiar para trabalhar esse aspecto com cada vez mais 

segurança. 

Uma sessão de gravação envolve muito mais tensão e desgaste mental do que 

em um show ao vivo no calor da energia no palco. E para uma voz principal por 

exemplo, você pode ter muito pouco tempo, dependendo de cada cantor ou até 

numa gravação de um álbum, onde envolvem muitas faixas a serem produzidas. 

Quem otimiza esse tempo é você, sempre visando extrair o melhor de cada 

execução.  

Se a execução é ao vivo, em multisessões separadas ou até mesmo mista, vai 

acarretar em montagens diferentes para cada dia de gravação. É o trabalho de 

um bom assistente de estúdio, mas que você vai ter de fazer o melhor sozinho, 

mesmo que em um workflow reduzido. Afinal de contas, todos estarão 

comprometidos a dar o melhor nestes dias, terminar de gravar a produção com 

excelência e partir para a pós. Que é quase que uma fase de reabilitação 

musical, sugerindo as edições geradas após o Rec, que você acompanha na 

prática a partir da próxima aula.  

 

 

Edição 1 - Rítmica 

 

Aula 6 - Editando bateria (Beat detective X elastic audio) 

 

Por que editar um projeto de gravação? 

 

Muitas vezes você ouve uma mix ou um pedido de avaliação de mixagem e o 

problema não se encontra ali naquela etapa. Ouço muitos projetos e até recebo 

gravações para mixar que não tiveram esse cuidado essencial. 

O obstáculo geralmente está um passo antes do que você está executando. Se 

é uma mix, volte para a edição, se é uma edição, volte para a gravação. 
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Editar significa colocar no lugar alguns empasses musicais, geralmente 

gravados em sessões separadas ou até pela ansiedade do momento, 

causando execuções aceleraradas ou adiantadas demais durante o take de 

algum instrumento. Ou até, semitons melódicos em vozes, cordas, metais, slides, 

etc...  

A edição é uma parte do processo estreitamente técnica, onde se exige precisão, 

mas sem "mostrar" o resultado ao ouvinte. 

A edição correta é aquela que otimiza um bom take e não aquela que corrige um 

take com falhas. 

Nesta aula você vai aprender a editar bateria em várias abordagens e caminhos 

diferentes para extrair o resultado ideal e escolher a sua maneira preferida de 

executar este processo. 

 

 

Edição 2 - Harmonia 

 

Aula 7 - Instrumental (contrabaixo) 

 

Além das edições rítmicas de bateria e que também se aplicam às percussões, 

quem também passa por um processo parecido é a harmonia. Ou seja, todo 

instrumental que dá suporte e base para a melodia vocal ou algum solo 

instrumental.  

Com técnicas diferentes da edição rítmica, é necessário muita atenção aos 

instrumentos que tem sustentação nas notas. Os cortes e as emendas devem 

ser efetuadas na melhor posição, o mínimo necessário e de acordo com uma 

audição criteriosa.  

Isso mesmo, editar é visual, mas a aprovação deste processo é feita pelo seu 

ouvido. Tente aliar ao máximo a agilidade das ferramentas em automático com 

o critério musical da sua própria audição. 

A edição não substitui um bom take. Além disso, ela não deve ser notada na 

música. 

Nesta aula você vai aprender a editar o instrumental de um contrabaixo elétrico. 
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Aula 8 - Instrumental (violão) 

 

Nesta aula você vai aprender a editar os violões. 

 

*Atenção à sustentação das notas, aos cortes e as emendas.  

*Faça a confirmação e valide o processo através de uma ou mais audições 

criteriosas. 

*A edição não substitui um bom take. 

*Ela não deve ser notada na música. 

 

 

Aula 9 - Edição instrumental (piano e teclas) 

 

Nesta aula você vai aprender a editar piano e teclados adicionais. 

 

Todos eles foram gravados à vera, em waveform e não Midi, que exigiria uma 

abordagem bastante diferente durante a edição. 

Os pianos são delicados demais, economize nos recortes e na precisão para 

com o grid da sessão. 

Não tente quantizar cada nota do piano gravado em waves.  

Favoreça à tocada e o suingue humano especialmente neste instrumento. 

 

*Atenção à sustentação das notas e aos cortes e as emendas.  

*Faça a confirmação e valide o processo através de uma ou mais audições 

criteriosas. 

*A edição não substitui um bom take. 

*Ela não deve ser notada na música. 

 

 

Aula 10 - Edição instrumental (guitarras) 

 

Nesta aula você vai aprender a editar guitarra elétrica. 
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Existem muitas variantes em questão, uma guitarra clean, swingada, dedilhada, 

com timbre sujo ou crunch, enfim... Mas o que decide tudo isso é uma boa 

execução, a direção musical durante os takes e claro, os seus ouvidos ao 

arrastar as waveforms na DAW. É justamente por isso que eu, particularmente, 

não me importo em ter uma pista DI só para poder enxergar melhor o transiente 

no grid. Eu simplesmente me acostumei a forçar os ouvidos e extrair o resultado 

com o mínimo de recortes. 

 

*Atenção à sustentação das notas e aos cortes e as emendas.  

*Faça a confirmação e valide o processo através de uma ou mais audições 

criteriosas.  

*A edição não substitui um bom take. 

*Ela não deve ser notada na música. 

 

 

Edições 3 - Melodia 

 

Aula 11 - Edição melódica (vozes) 

 

Muito bem, chegamos a terceira etapa da edição. A edição da melodia, 

geralmente ilustrada por um cantor, cantora ou até um solo instrumental, 

e podem envolver também mais vozes como, backings ou coros, além 

da principal. 

O processo se inicia na sua DAW, através de cortes e recortes como fizemos no 

instrumental, mas é somente uma preparação do arquivo para poder consolidá-

lo e trabalhar cada voz por inteira em seu afinador stand-alone ou então, dentro 

de sua DAW de preferência.  

Eu optei por afinar separadamente ao Protools, pois reservo esse momento e 

concentração somente para esta tarefa, além de aliviar o processamento da 

máquina durante a mix, uma vez que os plugins de autotuning tomam espaço na 

cadeia de insert em cada canal. 

São mais de meses para sintetizar sua maneira ou estilo de edição. Nesta aula 

tentei transmitir a vocês de forma completa este processo delicado. Mas 
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peço também, que acessem o link abaixo no meu Instagram, onde consegui 

resumir praticamente todas as etapas em somente 1 minuto. 

 

Melodyne em 1 minuto: 

https://www.instagram.com/p/CCPHZtSDqUO/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

Aula 12 - Sessão editada e novos arquivos 

 

Etapa tranquila, intuitiva, mas que requer atenção.  

 

Ao importar os arquivos editados para as pistas ou seus canais vigentes, fique 

atento para posicioná-los no ponto exato das vozes originais. Afinal, todo 

trabalho de edição não pode ser jogado fora justamente agora, na etapa final. E 

também, verifique se os arquivos correspondem exatamente àquele take. 

Uma sessão com uma ou duas vozes é básica, mas muitas vezes eu trabalho 

em sessões com 10, 12 ou até mais vozes e cada uma tem o seu local perante 

a imagem sonora. Por exemplo, nunca substitua um backing central numa pista 

de um backing lateral, pois subentende-se que eles foram gravados e dirigidos 

para estarem exatamente ali.  

Parece muito simples, mas é um pequeno descuido e isso pode te tomar muito 

tempo numa etapa adiante, onde você vai estar concentrado em outra ação, 

muito provável que uma mix. E voltar a etapas anteriores quando se está numa 

mix, não é agradável, muito menos eficiente.  

Caso você queira ter mais segurança neste processo, esconda as pistas a serem 

substituídas e abra novos canais para os novos arquivos, mas com o cuidado de 

reposicioná-los em volume, pan e grupos, de acordo com a nomenclatura de 

produção. 

Terminamos, assim, todo o processo de edição digital. 

  

  

Premix 

  

Aula 13 - Preparação da mixagem, endereçamentos e template 

https://www.instagram.com/p/CCPHZtSDqUO/?utm_source=ig_web_copy_link
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Você já parou para pensar que você pode adequar uma sessão de mixagem 

antes de soltar o play? 

 

Isso é muito usual nas mixagens mundo afora e muitas vezes feita por um 

assistente de mix. É um processo que se originou nos setups analógicos 

em grandes estúdios e salas de mixagem com um fluxo de sinal complexo.  

Você não só pode como deve traduzir esses passos para o teu fluxo de trabalho, 

mesmo que in the box. É um tipo de padronização que certifica preparar tudo da 

mesma forma, visando a máxima otimização do tempo de mixagem e o principal, 

a melhor qualidade da audição durante a mix. 

Alguns caminhos já podem ser conhecidos seus, como um vocal chain, um 

bumbo ou uma caixa de bateria. Prepare eles, pendurando os plugins e as 

ferramentas a serem utilizadas. Faça o roteamento dos buses e até em uma 

mixagem híbrida com saídas externas como a minha. Escolha também os efeitos 

e corte as waveforms dos tambores da bateria (pode até ser feito na edição), 

mas faça tudo o que puder adiantar para a sua mix e ela vai ser outra, eu te 

garanto. Sem contar que tudo isso pode virar um template, que vai te trazer ainda 

mais tempo hábil para mixar. 

Contudo, só após uma premix eficiente, você vai realmente perceber qual é o 

tempo necessário para mixar uma música. 

  

  

Conceitos de Mixagem 

  

Aula 14 – Mixagem: arte ou técnica? 

 

Você sabe qual a definição de mixagem? 

 

A mixagem está muito mais relacionada à arte do que a técnica. É claro que para 

um processo de alto nível, é necessário proceder de forma calculada, mas isso 

tem de estar fluente em você. É como falar uma língua, você só se torna fluente 

quando não tem que pensar muito pra formular o contexto. Só assim, você estará 

livre para deixar a música te levar às sonoridades que cada obra musical 
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compete e jamais ficar preso às famosas receitas postadas todos os dias na 

internet. 

É sobre a arte de ousar no processo, mesmo que ousar signifique conter técnicas 

ou até mesmo abusar delas, desde que haja coerência sonora e que você 

consiga somar sua arte nesta etapa. 

Por isso, a mixagem é única, praticamente impossível de ser reproduzida 

igualmente em outro momento, independente do teu workflow, seja analógico, 

híbrido ou in the box. 

Fique atento aos conceitos e filosofias a seguir para que você possa absorvê-los 

e extrair o máximo da mixagem em suas produções. 

  

  

Mixagem 1 – Bateria acústica 

  

Aula 15 - Bateria 1 (bumbo, caixa, close) 

  

Você já mixou uma bateria com muitos canais? 

 

Na maioria das vezes é complexo, é um conjunto de instrumentos que podem 

ocupar mais de 10 canais da sua produção, sem contar os buses ou paralelas 

roteados em sua mixagem. É algo realmente trabalhoso e minucioso, por isso, 

existe uma ordem e coerência que você deve seguir para avançar nesta etapa e 

obter bons resultados. 

É claro que também existem os kits menores, com microfonações minimalistas, 

calcadas nos anos 60 e 70, por exemplo. Mas mesmo as menores bateras 

podem ocupar grande parte da sua mix, somadas aos processamentos extras. 

Então, é imprescindível que você esteja preparado para moldar teu som 

percussivo aos padrões de hoje. Com base no vintage ou não, é preciso pensar 

de foma contemporânea. Assim, daremos o início a aula de mixagem de bateria 

pelo som close das peças principais, bumbo e caixa, sem pensar nas 

ambiências nesta aula por enquanto. 

  

  

Aula 16 - Bateria 2 (overheads, room e tons) 
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Já sabemos da complexidade e da quantidade de canais empregados no som 

de uma bateria acústica. Então, que tal cuidarmos dos canais abertos e do som 

das ambiências do kit? 

 

É possível sim ter um som grande de bateria somente com as ambiências. Na 

verdade, é assim que se fazia antigamente em muitos álbuns até a década de 

60. Com as produções se modernizando e novas técnicas sendo empregadas, 

chegou-se no que temos hoje à nossa disposição para se gravar um kit acústico. 

Parece muito natural, não é? 

Pois então te digo que isso vai se tornando parte de você, entender essa 

complexidade dos multicanais, cada um com uma proximidade e tratamento 

diferente. 

Um dos divisores de água pra mim foi a aula completa de gravação de bateria 

com o produtor Joe Chiccarelli pelo Mix With The Masters, que vou deixar linkado 

aqui o teaser no Youtube pra vocês. Ele chega em um som "vivo" e muito pronto 

antes mesmo de mixar, recomendo demais. Lembro também de uma palestra 

presencial com ele na AES em 2018 e o impacto do som de batera na mix me 

marcou  muito. 

Tudo envolve uma mescla de técnicas e um "mindset" que passeiam por várias 

décadas da produção musical, onde grande parte do som da bateria, geralmente 

vem da profundidade dos "overs" e das ambiências dos "rooms". 

Sendo assim, é imprescindível que você saiba tratar estes canais, cada um com 

sua particularidade sonora, mas que a soma e a mistura entre eles pode ser o 

segredo para o verdadeiro som moderno e orgânico de um kit acústico. 

Confira a mistura final, incluindo o som close dos tons, nesta aula mais que 

completa! 

 

Tracking Drums - Joe Chiccarelli 

https://youtu.be/UKbLf_dvx9A 

  

Aula 17 - Bateria 3 (compressão paralela) 

 

https://youtu.be/UKbLf_dvx9A
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Será que com a mixagem toda do kit resolvida, acabou o processamento da 

bateria? 

Existem algumas técnicas extras que você pode usar para acentuar e enfatizar 

os transientes... 

 

Nesta aula você vai aprender tudo sobre compressão paralela e como adicionar 

ainda mais "punch" ao teu som acústico. 

É uma técnica muito usada que consiste em aplicar uma compressão forte e 

"apertada" em um canal paralelo. Ou seja, um processamento que não está em 

série nem em um bus do grupo, mas sim, em canais independentes, nos quais 

você pode dosar paralelamente através dos faders de volume a quantidade de 

som processado neles.  

Mas fique atento, não é obrigatório usar esse canal extra de compressão na sua 

mix de bateria. Muitos tomam como regra, porém tudo vai depender da 

necessidade de um som mais intenso ou não. 

Confira nesta aula completa sobre esse tipo de processo. 

 

  

Mixagem 2 – Baixo 

 

Aula 18 - Contrabaixo elétrico 

 

Baixo não é somente um canal? 

Mas o que realmente está por trás do som de um contrabaixo? 

 

Na mix existe um espaço a ser ocupado, seja ele em lateral ou vertical. Os sons 

graves são os mais largos, ou seja, os que ocupam mais espaço na tua mixagem. 

Por isso mesmo, exige muito cuidado ao tratar o canal dos graves de um baixo 

ou até mesmo de outros elementos nesta frequência.  

O baixo pode sim ocupar o estéreo ou as laterais, mas de maneira filtrada, de 

forma que você deixe as frequências mais baixas centralizadas. Geralmente um 

som estéreo para o baixo deve ser aplicado em um auxiliar "spreader", mas isso 

não é uma regra, falamos mais a frente junto aos auxiliares de efeitos. 
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O mais importante é que você saiba trabalhar o canal do centro, o qual vai ser a 

base dos graves de toda a sua mixagem. E se ela não estiver equilibrada, estiver 

larga demais, você não vai conseguir o volume ideal na sua masterização ou ao 

contrário, não vai ter um som cheio e sólido. 

Aprenda nesta aula de mix sobre contrabaixo! 

  

  

Mixagem 3 - violão e teclas 

 

Aula 19 - Violão acústico, piano e órgão 

 

Se bateria e baixo são a "cozinha" do som, quais outros elementos constituem a 

base da música? 

Estando a cozinha antes da base, "local" onde tudo é preparado, a melodia 

podendo ser o jantar pronto na mesa, nesse contexto, nos faltaria falar da 

harmonia. Não se assuste, no áudio e até na música é assim, muitas vezes 

usamos esse tipo de comparação ou adjetivos para poder ilustrar o abstrato da 

arte! 

Contudo, a harmonia é o conjunto de elementos que vai nos trazer a sensação 

de música boa, recheada de acordes, aberturas e intenções musicais, as vezes 

alegres, outras tristes. E alguns desses acordes só são possíveis em 

instrumentos mais complexos como piano, órgão, violão, viola, bandolim ou até 

um naipe de metais ou cordas clássicas, constituindo assim, a base da música. 

Você precisa ter essa "consciência musical" para poder posicioná-los cada um 

no seu espaço ou momento certo. Pois muitas vezes, é a hora do piano aparecer 

e não o violão ou vice e versa.  

Nesta aula você vai aprender sobre a mixagem de violão, piano, órgão e o 

encaixe desses elementos de base dentro da música. 

  

  

Mixagem 4 – Guitarras 

  

Aula 20 - Guitarras bases 

  



18 
 

Então as bases da música acabam na harmonia do piano e violão? 

Felizmente ainda não meus amigos, ainda faltam as guitarras! 

 

Chegou a hora deste instrumento emblemático (desculpe se sou guitarrista, rs), 

mas é fato a sua popularidade mundo a fora. 

Muitas vezes as guitarras são tocadas por mais de um músico dentro do mesmo 

grupo ou no pelo menos, as versões gravadas em estúdio possuem centenas de 

takes na produção. 

Mas será que o guitarrista virou um cara ambicioso demais? 

Eu costumo pensar que a música moderna teve essa necessidade de muitas 

camadas sonoras e a guitarra é um instrumento  muito versátil, com 

texturas variáveis, que vão desde um som "tight" a um som aveludado, do jazz 

ao pop e do blues ao rock, claro. 

Então quando estiver produzindo um trabalho, use muito as referências 

musicais e "passeie" na onda próximo de onde quer chegar, buscando sempre 

fugir do óbvio na sua produção. Só assim vai saber dosar o quanto cabe daquele 

instrumento no arranjo ou até na mix, que é o nosso assunto principal neste 

momento.  

Durante a mixagem das guitarras, também temos que pensar em paneamento 

e espaço a ocupar. Eu sempre gosto de trabalhar as laterais, pra trazer 

movimento à produção e liberar o centro para a voz principal, os graves e até 

um próprio solo de guitarra que vamos ver numa próxima aula. 

Então, mais uma vez, a referência vai te guiar neste momento. Não defendo que 

você tem de comparar um AB a todo momento. Eu mesmo, nem faço AB durante 

a mix, somente no final do processo de master. Mas acho imprescindível a 

referência de um grande artista pra mirar lá em cima e tentar acertar o alvo mais 

alto possível. 

É um pouco longo, abstrato e complexo, mas necessário para aprender a lidar 

com uma mix cheia de elementos e especialmente texturas diferentes de 

guitarras durante os diferentes momentos da música.  

Acompanhe tudo nesta aula de mixagem das guitarras bases! 

 

 

Mixagem 5 - Voz principal, efeitos e processamento master 
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Aula 21 - Voz, auxiliares e mixbus 

 

E a mixagem por si só como um todo? 

 

Até este momento trabalhamos elemento por elemento ou a combinação entre 

eles. Claro que, sempre relativo aos outros instrumentos base ou percussivos, 

isso é essencial. No entanto, a hora da mistura se firmar é agora, aquele play 

com tudo junto, realocar o que for necessário ou confirmar aquela abertura das 

guitarras ou teclas, por exemplo.  

Mas lembre-se, se você não pôs a voz principal até agora, é esperado que tenha 

sobrado "espaço" na mix para ela. Isso é um erro comum de se ver por aí. Deixar 

tudo tão largo em termos de frequências ou outros elementos que julgou 

importante aplicar os truques de mix, ocupando assim, o espaço que deveria 

ser dedicado às vozes. 

Por muitas vezes eu mesmo coloco a voz logo após a cozinha do baixo e bateria. 

Mas mixagem é arte e não tem regra, como se cada momento fosse único e você 

tem de saber deixar isso fluir, pensar em tudo e ao mesmo tempo, estar livre 

para ousar das "cores" e frequências. 

Mixagem é muito mais do que o equilíbrio dos elementos. É, por a tua atitude 

sonora, a tua arte, mesmo que em doses suaves ou agressivas. É 

também, tornar cada momento da audição interessante ao ouvinte, sem chamar 

a atenção para si mesmo. Pois a boa mixagem nunca aparece mais do que a 

composição, mas ela é essencial para elevar a personalidade musical do projeto 

em questão. 

Além dessa e muitas outras definições possíveis, essa aula é mais do que 

completa e talvez, a mais importante aula de mix do curso, onde tudo, incluindo 

as vozes, culminam em somente dois canais, o esquerdo e o direito, comumente 

chamado de mixbus, master da mix ou até LR. 

Aprenda todas essas manobras técnicas e artísticas, a extrair as texturas finais 

dos elementos e das vozes, como reverbs e efeitos, além do processamento do 

mixbus nesta aula especial de mixagem. 
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Mixagem 6 - Últimos elementos e visão geral da mix 

 

Aula 22 - Solo de guitarra, backings e mais uma geral 

 

Será que finalizamos a mixagem após a calibrar o mixbus? 

 

Percebam que, de fato, eu ainda não terminei a mix e por isso, estou voltando 

aos elementos de harmonia. Mas neste caso, eu optei em resolver o som do LR 

antes disso. Achar o momento ideal para tratar o mixbus pode ser muito pessoal 

para cada um nós ou até ser um processo influenciado pelo estilo musical da 

produção.  

De qualquer forma, tenho de voltar para resolver os canais que restaram sem 

tratamento, mas isso não significa que tudo tem que passar por um 

processamento obrigatório. Porém, dificilmente uma mixagem moderna vai 

entregar algo flat. É uma escolha que temos de tomar, é um quesito artístico e 

eu costumo me deixar levar pelos ouvidos, não pelas “receitas” de áudio. 

Tanto o solo de guitarra, quanto os vocais de apoio e coros que eu não havia 

trabalhado ainda, ocupam menos espaço no panorama. Por isso, os deixei por 

último de forma proposital após ter um master "sólido" e "grande". O solo, 

ocuparia parte do espaço central liberado pela voz principal, já os backings, as 

regiões laterais superiores com o "ar" das altas frequências. Mas como assim 

superiores? 

Anteriormente, eu falei de largura do som e também de paneamento. Mas muitas 

vezes, alguns engenheiros de mixagem pensam em 3 dimensões de 

posicionamento, especialmente nas mixagens modernas de hoje: 

Sendo alto ou baixo definidos pelas frequências agudas ou graves, 

respectivamente. Esquerda ou direita definidas pelo panorama físico de cada 

canal. E por fim, perto ou longe subtotalizados pela ação dos reverbs e 

ambiências. 

Com isso, você pode pensar não só nas dimensões, mas também nas diferentes 

camadas para organizar vários dos mesmos elementos dentro da mix. Uma dica 

chave para essa questão é o delay, aqueles que pouco costumam aparecer na 

mix, mas estão lá para "emprateleirar" essas nuances. Lembrem-se que mix 

também é organizar o espaço a ser ocupado por elementos musicais. 
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É complexo mesmo, porque estamos falando de algo abstrato e especialmente 

sobre arte. Ao mesmo tempo, estou tentando te inteirar sobre as mixagens 

atuais, algumas que até ouvi pessoalmente durante palestras e workshops com 

Andrew Scheps, Chris Lord Alge e Michael Brauer. Eram realmente incríveis em 

todos esses aspectos e dimensões. 

Se puder parar tudo após essa leitura ou o termino da videoaula, recomendo que 

ouça "Do Your Worst" - Rival Sons (rock) ou "A Million Pearls" - My Brightest 

Diamond (pop alternativo). Duas das mixes que ouvi desconstruídas na minha 

frente por Scheps e posso te afirmar, que tudo isto está intrínseco ali e muito 

mais... Algo que só a experiência pode te fazer descobrir. 

Então fique ligado nesta aula e na próxima, sobre os conceitos finais de mix. 

 

Rival Sons - Do Your Worst 

https://youtu.be/Vx60Fsu-w9M 

 

My Brightest Diamond | A Million Pearls 

https://youtu.be/Fue6rHORC0M 

 

 

Filosofias de produção com Andrew Scheps, Platinum Sound Recording Studios, NYC 

https://youtu.be/Vx60Fsu-w9M
https://youtu.be/Fue6rHORC0M
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Na primeira fila com Chris Lord Alge, AES NYC 2018 

 

 

Mixagem 7 - Finalizando 

 

Aula 23 - Ajustes finais, automação e considerações 

 

Mixagem acaba mesmo ou a gente desiste dela? 

 

Desta vez vou ser mais objetivo e menos filosófico nas considerações finais da 

mix. 

Após todo cuidado e carinho, parâmetros alinhados, os elementos soando onde 

eu planejava ou pelo menos, próximo disso, é praticamente o final da mixagem. 

Pois ainda podemos agregar ao processo a sessão de ajustes (recall) ou até 

mesmo, alinhar um parâmetro ou outro no dia seguinte antes de masterizar ou 

"printar". 

Na mixagem, eu costumo fechar o dia de trabalho exatamente neste momento, 

quando geralmente os ouvidos estão bem cansados. Assim, alinho minha 

agenda para que no dia seguinte eu faça a última audição do projeto aberto e 
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possivelmente algumas correções que costumo notar somente de ouvidos 

"frescos". 

Essa audição final deve ser criteriosa e é importantíssima para validar o processo 

para que você tenha certeza de tudo. Por isso, a mixagem tem final sim. É um 

final variável, pois jamais vai ser igual para cada pessoa, afinal estamos falando 

de arte, aquilo que não se reproduz de forma padrão. 

Nesta etapa final, você até pode comparar sua mix a uma faixa referência, como 

já falamos anteriormente. Eu acabo usando isso somente no final 

da masterização, mas é uma decisão bem pessoal. 

Por fim, com o processo validado, masterize sua faixa com na última aula a 

seguir.  

 

 

Masterização e conclusão 

 

Aula 24 - Masterização, conceitos, prática e conclusão 

 

Mas como masterizar se realmente ainda não aprendi a mixar? 

 

Esse ponto é a chave de tudo, você só vai aprender com eficiência, ao 

colocar tudo em prática por etapas. 

Masterizar faz parte da história da música moderna, mesmo que você coloque 

somente um limiter no final do teu Mixbus, é uma forma de chegar no volume 

final da produção. Eu até faço isso para ter uma previsão de volume de 

master durante a mix, mas sempre dou bypass ao exportá-la. 

Masterização está muito além de chegar a um volume final, é uma questão 

artística e estética musical. Onde alguns processos como equalização, 

saturação ou até compressão, trazem textura final à obra musical e padronizam 

teu fonograma de acordo com a mídia a ser trabalhada. 

Durante as aulas de mix você aprendeu que cada ferramenta tem uma textura 

específica ou simulação dela. Então, tá aí uma dica de ouro para você testar e 

avaliar quais as melhores texturas e o resultado da interação entre elas para uma 

master. 
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Só testando, estudando e seguindo os passos já conhecidos, você vai 

desenvolver a habilidade e o seu jeito de masterizar, seja em uma sessão 

dedicada ou na mesma da mixagem. Pessoalmente, eu consigo extrair o som 

com mais eficiência em uma sessão dedicada à masterização somente. Mas de 

novo, isso é pessoal e somente você, com sua experiência evolutiva, vai poder 

desenvolver o melhor método para finalizar o som, aquele que vai ter a tua 

assinatura sonora. Mas as vezes, podemos demorar anos pra encontrar isso. 

Entretanto, soar alto é uma necessidade? 

Minha resposta seria, em termos. Pois não há a mínima necessidade de competir 

volume com qualquer outra produção, seja do seu vizinho ou daquele artista 

global, mas também é necessário sim, que você tenha um balanço final 

substancioso para uma boa experiência auditiva ou no mínimo, torná-la ainda 

mais interessante com o volume final e a estética ideal. 

O assunto é extenso, desde ferramentas, volume em LUFS, processamento mid-

side e muitos outros quesitos. Porém, eu quis trazer pra vocês de forma 

introdutória e confiável. Eu mesmo, gosto demais dessa etapa, curto muito 

quando vem um trampo de fora somente para masterizar. 

Espero que com essa base vocês encontrem seus melhores meios e que 

possam evoluir de forma efetiva, tanto na mixagem, quanto na masterização ou 

até, se tornar um grande engenheiro de gravação, afinal estamos sempre a 

serviço da produção! 

 

Peço que como estudo, façam o comparativo da master do curso com a master 

oficial nas plataformas digitais, além de checar os arquivos de mix e cópia de 

monitor disponíveis em conteúdo extra: 
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Estamos Bem - Marco Aurélio Silva 

 

Produção e direção de vídeo para o clipe e curso, João Gonçalves 

Mixada por Marco Aurélio Silva durante este curso online 

Masterizada por Arthur Joly (RecoMaster-SP) 

Lançada em 03 de Setembro de 2019 

 

Videclipe 

https://www.youtube.com/watch?v=wDaOT-n3c90&feature=emb_title  

 

Master oficial 

https://open.spotify.com/album/4RNuLDcfkN0Zfc18ouZloR?si=pz2CDH68TkyI

W74biupwhQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wDaOT-n3c90&feature=emb_title
https://open.spotify.com/album/4RNuLDcfkN0Zfc18ouZloR?si=WUH_FUe_SqmiAdpaOh-gWQ
https://open.spotify.com/album/4RNuLDcfkN0Zfc18ouZloR?si=WUH_FUe_SqmiAdpaOh-gWQ
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Sala técnica Toque Grave por João Gonçalves 

 

E assim me despeço, agradecendo o prestígio de cada um! 

Me encontrem nas redes sociais ou no pelo site: 

instagram.com/marcotoquegrave   

toquegrave.com 

 

Estarei à disposição de vocês! 

Marco Aurélio Silva 

 

 

 

https://www.instagram.com/marcotoquegrave/
https://www.toquegrave.com/

