
LU, LUFS e LR
Qual é a diferença, e por que precisa deles?



LU - Medição relativa entre dois programas
Programa 1: Loudness -23 LUFS

Programa 2: Loudness -26 LUFS

Diferença de loudness: 3 LU



LUFS - Medição absoluta de loudness

Programa 1: Loudness -23 LUFS



LR - Medição da faixa dinâmica de um programa
Picos (pontos mais altos), 

integrados no tempo

Loudness range (faixa dinâmica): 8 LU

Vales (pontos mais baixos), 
integrados no tempo



LU, LUFS e LR em uma página só
LU (Loudness Units)

● Quantifica a diferença de 
loudness entre dois programas 
(músicas)

● É uma medição relativa, que 
não pode ser utilizada para 
quantificar o volume absoluto 

● É equivalente com o dB, que 
também somente quantifica 
diferenças de volume, não 
volumes absolutos

● Utilizado para quantificar 
diferenças de volume, ou a 
Loudness Range

LUFS (Loudness Units Full Scale)

● Quantifica o volume absoluto de 
um programa (música)

● É parecido com o dBFS ou o 
dBSPL - esses dBs também 
quantificam um volume 
absoluto

● O segredo é que o suffix ‘FS’ 
indica o nível de referência com 
qual se compara o volume atual

● FS = Full Scale = Volume 
máximo que o computador 
consegue codificar (todos os 
bits no estado ‘1’)

● Utilizado na mixagem / 
masterização para avaliar o 
volume absoluto do material

LR (Loudness Range)

● Mede a faixa dinâmica de um 
programa

● Integra os volumes altos e 
volumes baixos com tempo, e 
mede a diferença entre esses 
valores

● Como é uma medição de uma 
diferença entre dois pontos, 
deve ser medido em LU

● Utilizado na mixagem / 
masterização para avaliar a 
faixa dinâmica do material

● Utilizado para avaliar se a mix / 
master é ‘compatível’ com o 
mercado



Seja bem-vindo(a) na Futuresonic!
Olá, sou o Norbert e fiquei feliz que você se interessou 
por meu trabalho. Minha missão é ajudar técnicos como 
você a produzir material cada vez melhor!

Por isso, tenho mais recursos gratuitos para você!

● A minha newsletter semanal com notícias e 
dicas de áudio. Inscreva-se aqui, é gratuito!

● Meu canal no YouTube onde publico tutoriais 
sobre áudio semanalmente. Esse link te leva lá!

E se você quer aprofundar seus conhecimentos em áudio ainda mais, confira a assinatura dos meus cursos online. 

Com R$9/mês, você ganha acesso a muito material exclusivo online e faz parte de uma comunidade focada em áudio!

Experimente a assinatura nos primeiros 7 dias sem compromisso. Siga esse link e conheça a proposta!

https://future-sonic.com.br/inscreva-se
https://www.youtube.com/c/FuturesonicBrasil?sub_confirmation=1
https://future-sonic.com.br/access-all-areas

