
Resetar a mesa
Passo a passo

Confira a checklist na última página!



Mesa utilizada: Yamaha MG20XU 



Faders: -INF
Faders no nível -INF (mínimo) é sua garantia para não deixar som escapar



Pan: centralizado
Evita problemas com o campos estereoscópico



Mandamentos: -INF (mínimo)
Mandamentos em -INF (ou mínimo) garantem que nenhum som vai para 
retornos ou efeitos



Solos (PFL): Desligados
Garante que quando você começa seu trabalho, apertando o PFL de um canal 
só envia esse sinal para os medidores



Botões de endereçamento: Desligados
Garante que nenhum sinal vai para as saídas de grupos ou para a mix principal



Ganho (gain): Valor mínimo
Garante que não vai sobrecarregar o pré-amp ao conectar uma fonte sonora



High-pass filter, pad e inversão de fase: desligados
Garante nenhuma modificação do sinal

Quais controles são disponíveis depende da sua mesa (a MG20XU possui PAD 
e HPF, mas não inversão de fase)



Phantom power: desligado em todos os canais
Evita problemas com microfones (pico de 48V ao conectar o microfone)

Existem mesas com phantom power em todos os canais, em bancos de várias 
faixas ou na mesa inteira. A MG20XU liga / desliga phantom power na mesa 
inteira



EQ: Ganho de cada banda em 0dB
Ganho em 0dB garante que a banda não vai alterar o som

Frequência pode ser colocado na posição ‘meio-dia’ ou completamente pelo 
esquerdo (eu prefiro ‘meio-dia’ pois fica na mesma posição do que o ganho)

Largura da banda (se tiver) - mesma consideração do que para frequência

O ganho é o parâmetro mais importante para resetar!  



Compressor: Depende da mesa...
Mesas com ‘compressor fácil’ (um botão de ‘min’ até ‘max’) - mínimo (a 
MG20XU é um exemplo)

Mesas com compressor com threshold e taxa de compressão: Threshold no 
valor mais alto possível, taxa de compressão 1:1

Um compressor com taxa de 1:1 não comprime, então a taxa 
é o parâmetro mais importante para resetar!



Master section
Retornos (FX Return) - -INF / mínimo

Mandamento master (Send Master): -INF / mínimo

Phones / Monitor level e outros volumes: -INF / mínimo

Outros botões: Desligados



Botões ‘MUTE’ ou ‘ON’
Existem duas opções:

Ou resetar a mesa para o padrão original (geralmente faixa desmutada / ligada)

Ou deixar as faixas desligadas / mutadas, para ter mais uma camada de 
segurança que nenhum sinal entra nos amplificadores sem querer. Minha 
opção preferida.



Resetar a mesa - checklist
Deixe essa folha no lado da mesa :)

❏ Faders: -INF (mínimo)
❏ Mandamentos na faixa: -INF (mínimo)
❏ Botões de endereçamento: desligados
❏ Botões MUTE / ON: Faixa mutada / desligada
❏ Botões PFL (SOLO): desligados
❏ Controles do pré-amp (filtro, inversão de fase, pad): desligados
❏ Phantom power: desligado
❏ Ganho no canal: mínimo
❏ PAN: centralizado
❏ Equalizadores: Ganho em ‘0’, outros controles posição ‘meio-dia’
❏ Compressores simples (um botão): mínimo
❏ Compressores complexos: taxa de compressão 1:1, threshold valor máximo
❏ Controles na master section: Qualquer volume: -INF / mínimo, botões: desligados



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

