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MICROFONES

A fim de garantir uma boa qualidade na gravação remota, é importante que todos 

participantes façam uso de um microfone apropriado

Nosso conteúdo é compartilhado exclusivamente através do áudio, sendo assim nossa 

prioridade

Abaixo vamos listar as nossas sugestões:



MICROFONES USB

Os microfones USB são as opções com o maior 

custo x benefício, além da facilidade de uso

Necessitam apenas do encaixe em uma das portas 

USB do computador e são reconhecidos 

automaticamente pelo sistema operacional

Recomendamos os modelos da marca Blue, em 

especial o Blue Snowball, pelo valor atrativo



MICROFONES XLR COM INTERFACE

O combo microfone + cabo XLR + interface de som é o que 

garantirá uma qualidade mais próxima possível do estúdio, 

entretanto é nossa opção mais custosa

Recomendamos o modelo Audio Technica AT2020 - microfone 

de qualidade intermediária - e a interface Behringer UM2 -

interface mais simples do mercado - para que o valor não 

fique mais impeditivo do que já o é

Lembrando que também é necessário adquirir um cabo XLR -

para ligar o microfone à interface - e, de preferência, um 

suporte para que não seja necessário segurar o microfone 

com as mãos



HEADSET

Os headsets unem fone e microfone, o que é 

bastante cômodo, principalmente para quem faz 

gravações longas

Entretanto, a qualidade do microfone não é 

profissional nos modelos de entrada

Recomendamos o modelo Logitech G Pro, pelo 

custo x benefício



CELULAR

Sim, é possível gravar utilizando o microfone do 

celular

Recomendamos que essa opção seja utilizada apenas 

aos convidados que irão dar depoimentos pontuais ao 

programa em questão

É necessário direcionar o convidado a posicionar o 

microfone não muito próximo da boca - já que a voz 

pode acabar ficando estourada e o ruído da 

respiração fica acentuado



MICROFONE DO NOTEBOOK/WEBCAM

Este é o nosso último recurso, sendo indicado 

apenas em situações de urgência e cuja 

participação da pessoa em questão seja 

essencial

Melhor um microfone ruim, que pode ser 

tratado posteriormente, do que uma 

entrevista não feita



PROGRAMAS E SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO ONLINE

Temos muitas opções para a gravação de podcasts online atualmente, nos mais 

variados preços e complexidade em suas funcionalidades

Abaixo vamos listar algumas das alternativas mais populares:



SQUADCAST

O Squadcast é o serviço mais indicado para as 

gravações com até quatro participantes

Possui uma utilização simples e qualidade 

excelente. Grava as faixas separadas e as oferece 

para download ao final da sessão em WAV

Prós:

- Fácil de utilizar

- Boa qualidade de gravação

contras:

- Alto custo

- Limite de poucos participantes



ZENCASTR

O Zencastr é um dos serviços mais populares para 

a gravação remota de podcasts

Não possui limite de participantes, entretanto 

precisa de um maior cuidado na configuração de 

todas as pessoas envolvidas na gravação

Prós:

- Sem limite de participantes

- Oferece uma versão gratuita

contras:

- Necessita uma maior configuração

- Bugs são comuns



DISCORD

O Discord é uma plataforma de comunicação bem conhecida dos 

gamers, com a possibilidade de separar as conversas em canais por 

assunto

Nele há um bot chamado Craig, cuja função é gravar as chamadas e 

disponibilizar os arquivos para o download posterior

Entretanto, pode ser um pouco complexo em sua configuração e, 

como não é uma ferramenta implementada nativamente na 

plataforma, os bugs são corriqueiros

Prós:

- Gratuito

- Aplicativo leve

contras:

- Complexidade de configuração do bot

- Muitos bugs



SKYPE

O Skype aos poucos está deixando de ser utilizado para as 

conversas online por voz, entretanto ainda é um aplicativo 

viável para a gravação de podcasts

Ele necessita do download de outro programas 

complementares como o Skype call Recorder ou o Piezo, já 

que a qualidade da gravação nativa do aplicativo é muito 

baixa

Prós:

- Gratuito

- Utilização simples

contras:

- Necessita de aplicativos de terceiros

- Não grava em canais separados



OUTRAS ALTERNATIVAS:

zoom ringr



OUTRAS ALTERNATIVAS:

Cast soundtrap



GRAVAÇÃO LOCAL

Em paralelo à captação através dos programas citados anteriormente, a gravação 

local é a ideal para preservar a qualidade original da voz dos participantes, já que ela 

não passa por nenhum tipo de compressão ao ser transmitida pela internet

Recomendamos o download do Audacity e o tutorial abaixo para a captação do áudio:



1. Faça o download do aplicativo em audacityteam.org



2. Selecione o seu microfone como Dispositivo de Gravação



3. Aperte o botão vermelho para começar a gravar



4. Caso a onda do seu áudio esteja muito pequena, é necessário aumentar o Volume da Gravação



5. Caso a onda do seu áudio esteja muito grande, é necessário diminuir



6. O ideal é que a onda da sua voz esteja num tamanho médio, sem bater nas bordas



7. Finalizada a gravação, clique em Arquivo



8. Em seguida em Exportar, selecionando Exportar como WAV



9. Escolha onde o arquivo será salvo e renomeie, de forma que seja fácil encontrá-lo posteriormente



BOAS PRÁTICAS

Finalizando, de maneira um pouco mais geral, temos alguns 

direcionamentos para garantir a qualidade das gravações em 

aspectos não relacionados diretamente à voz:



conexão

É importante garantir uma internet estável, 

principalmente ao utilizar as plataformas 

online para a gravação dos programas

Qualquer queda pode causar erros e não 

podemos correr o risco de perder o áudio da 

pessoa em questão

Caso seja possível, é sempre indicado ligar o 

computador diretamente ao cabo de rede ao 

invés de utilizar o wi-fi



horários

Recomendamos, caso todos os participantes 

tenham disponibilidade, a gravação em 

horários alternativos - principalmente na 

parte da noite

Como temos mais pessoas trabalhando de 

casa ou sem aulas, a possibilidade de 

interrupções e ruídos externos é maior 

durante o dia



ritmo

Um dos maiores problemas das gravações 

remotas é a falta de feedback visual com os 

outros participantes, o que - em uma 

gravação ao vivo - garante que as pessoas se 

interrompam menos ao observar as outras 

terminando de falar

Sendo assim, sejam pacientes e esperem o 

outro participante terminar o pensamento em 

questão para aí sim começar o seu



retorno
É crucial a utilização dos fones de ouvido 

para ouvir as outras pessoas, já que ao 

escolher utilizar as caixas de som, as vozes 

das outras pessoas também serão captadas 

pelo seu microfone



Esperamos que este breve guia os ajudem a continuar desenvolvendo 

conteúdos incríveis

Quaisquer dúvidas ou dificuldades, estamos à disposição

Caio Corraini

Fundador e diretor executivo



Neste oceano de conteúdo, nós somos maremoto

maremo.to


