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1. Inicio 

Documento desenvolvido para estabelecer um parâmetro adequado para a 

utilização do Estúdio de Rádio e os equipamentos que se encontram no 

mesmo. Manual especifico do campus Liberdade. 

 

2. Estúdio 

Ao entrarmos no laboratório de rádio, podemos encontrar a área técnica (CPU, 

Mesa de Áudio, 2 Monitores de Referência e Distribuidor de Fones) onde é feito 

todo o controle das gravações.  

E também o Aquário (6 Braços Mecânicos, 6 Microfones Dinâmicos, 2 

Monitores para retorno, 6 Fones de Ouvido e 6 Popfilters) onde os alunos 

desenvolvem todo o conteúdo. 

 

3. Ativação dos Equipamentos 

Ao utilizar o estúdio de rádio deve se seguir uma ordem para ligar os 

equipamentos da maneira correta, que são as seguintes:

1. Ligar o computador (Botão em cima da CPU) 

2. Ligar a mesa de áudio Pre-Sonus (Botão atrás da mesa) 

3. Ligar os monitores de referência (Botão na parte de traz) 

4. Ligar Power Play (Botão na parte da frente) 

   

 

 

 

3.1. Software Mesa de Áudio 

Pode ocorrer de uma mensagem de erro abrir assim que o Windows for iniciado 

dizendo o seguinte: 
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Caso apareça esta mensagem, você deve apenas reiniciar o computador para 

que ele reconheça o software da mesa de áudio corretamente. E assim que ele 

iniciar novamente, está janela irá aparecer: 

 

 

3.2. Software de Gravação (Reaper) 
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Para se fazer uma gravação no estúdio de rádio será necessário utilizar o 

software Reaper (Gratuito), para captar as vozes. Ao abrir o software aparecerá 

uma janela de validação do software como essa: 

 

 

Você deve esperar 5 segundos e clicar no botão “STILL EVALUATING” para 

prosseguir. 

 

Para abrir o canal de um microfone no software existem três maneiras:  

1. Você pode dar 2 cliques na área cinza escura do programa; 

 2. Clicar com o botão direito na área cinza escura e clicar em “insert new track”;  

 3. Usar o atalho “Ctrl+T” como mostrado na imagem abaixo: 
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Depois de ter aberto os canais você deve ativá-los clicando no círculo vermelho 

do lado esquerdo da “track”. 

 

 

Nessa “track” estará o seguinte nome: “StudioLive Ch 1”, automaticamente 

aparecerá o número 1 por ser o primeiro “track” que indica o microfone que está 

sendo usado. Para você alterar para outro microfone você pode clicar na seta ao 

lado do nome, e aparecerá a opção “Input: Mono”, clicando nesse nome abrirá 

outra faixa com o nome “StudioLive Ch” do número 1 ao número 16, mas o limite 

de gravação simultânea de pessoas é de 6, então ao abrir outras “tracks” após 
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a primeira selecione os outros números correspondentes a quantas pessoas 

estão na mesa do estúdio para a gravação como mostrado na imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

4. Mesa de Áudio  

Sendo que cada numeração de canal no Software corresponde a mesma 

numeração indicada na mesa de áudio PreSonus: 
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4.1. Modulando o volume 

Ainda em relação a mesa de áudio, antes de iniciar a gravação, cada canal que 

será captado deve ser ativado e modulado de acordo com o tom de voz do aluno: 

1. Ativar o canal (VERDE); 

2. Modular volume (AZUL); 

3. Master (VERMELHO). 

 



8 
 

 

  

Já no software, você poderá identificar o volume em decibéis (dB) de cada canal 

que está sendo modulado, através de uma “Wave” na coloração amarela ao final 

de cada “Track”. Nós indicamos aos alunos que ao modular o áudio de cada 

canal o mesmo deve bater na faixa de “-18dB”, para que o som não estoure ou 

fique muito abaixo do padrão. Segue a ilustração do “Wave” abaixo: 

 

 

 



9 
 

4.2. Configurações 

Além desse, também configuramos um canal na mesa PreSonus próprio para a 

modulação do áudio da saída do computador; O canal 9. 

E definimos também um canal próprio para o software Reaper, que é utilizado 

para a captura das gravações; O canal 13. Neste caso em especifico, o botão 

“13/14” deve ser ativado para que o áudio seja reproduzido após gravado. 

Os dois casos podem ser identificados na imagem abaixo: 

 

 

A mesa também possui uma ferramenta, para que alguém que esteja na área 

técnica possa se comunicar com quem está dentro do aquário. Esta função se 

chama “Talkback”: 
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Para ativar essa funcionalidade, deve ser pressionado o botão “Talk” (o 

controle do volume desta opção, se encontra logo acima do botão da mesa), 

assim como demonstrado acima, ativar o microfone (pois esse, diferente dos 

demais tem o botão on/off) com a espuma laranja. E por fim ligar o monitor de 

referência que se encontra dentro do aquário. 

Monitor aquário: 

  

  

5. Gravação no Software (Reaper) 

Para se iniciar a captação de voz/som você clica no botão “record” localizado no 

círculo laranja ao lado das setas “stop”, “play” e “pause” ou usar o atalho “Ctrl+R” 

como mostrado aqui: 
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6. Salvar Gravação 

E caso queira parar é só apertar a tecla “Espaço” do teclado, abrirá uma janela 

mostrando o nome do arquivo e as opções “Save All”, “Rename selected”, 

“Delete selected” ou “Delete All” que significa SALVAR TUDO, RENOMEAR 

SELEÇÃO, DELETAR SELEÇÃO ou DELETAR TUDO respectivamente, como 

está ilustrado a seguir. 

 

 

Após a gravação, deve-se renderizar o produto final, para isso você irá na aba 

“file” no canto superior esquerdo, ir na opção “render” ou usar o atalho 

“Ctrl+Alt+R”: 
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Feito isso abrirá uma janela para você selecionar o destino do arquivo 

renderizado, então vá até o botão “Browse...” e em seguida clique em “Browse 

for directory...”: 

 

 

Agora selecione o destino daquele arquivo que você gravou assim que abrir a 

janela “Render path:” 
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Feito isso, clique no botão “Render 1 file...” e o programa fará a renderização da 

gravação no destino selecionado. 
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7. PowerPlay 

Este equipamento é utilizado para modular o volume de cada fone de ouvido 

que se encontra na mesa dentro do aquário. Sendo que cada numeração do 

PowerPlay, corresponde a mesma numeração de cada microfone conectado a 

mesa, ou seja, no microfone 1, está conectado o fone de ouvido 1 e assim por 

diante: 
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8. Desativação dos Equipamentos 

O desligamento dos equipamentos deve ser feito na mesma ordem em que foi 

instruída na ativação. 

 

9. Proibido 

É extremamente proibido comer, beber e fumar no laboratório de rádio, sem 

exceções: 

 


