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A performance de artistas que têm que utilizar sistemas de 
reforço sonoro para comunicar com o público, pode ser 
optimizada com um melhor conhecimento dos diversos 
fenómenos envolvidos no processo. 
Desde a utilização de microfones à amplificação do som, esta 
formação tem como objectivo fornecer a informação que 
considero relevante para avaliar cada situação e tirar melhor 
partido dos equipamentos utilizados. 
Carlos Vales 2018

•Explicar o espectáculo como um conjunto de interações 
indissociáveis entre o espaço onde decorre, os artistas, o público 
e o equipamento. 

•Explicar os principais fenómenos relacionados com o som e 
identif icar a forma como inter ferem na utilização de 
equipamentos audio. 

•Explicar o funcionamento e a utilização de microfones para 
gravação e amplificação sonora.

•No final da formação os formandos deverão: 
•Saber identificar os fenómenos acústicos e eléctricos relacionados 

com a utilização de microfones, sistemas de gravação e de 
amplificação. 

•Conseguir uma melhor performance na utilização destes 
equipamentos.

ENQUADRAMENTO
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DURAÇÃO

✓ 24 Horas

DATA

✓ 23, 24 e 25 de Julho

1. Fenómenos de interferência 

✓ Soma de fontes sonoras; Comb filter; Efeito de 
proximidade; Efeito de máscara; Efeito de 
Precedência 

✓ Exemplos práticos 

2. Processamento de sinal 

✓ Equalização; Compressão e expansão. 

✓ Experiências práticas com equalizadores e 
compressores 

3. Microfones e sistemas de gravação 

✓ Breve história sobre a evolução dos microfones 
e dos sistemas de gravação. 

✓ Microfones: 

Principio de funcionamento; Tipo de 
Transdutor; Padrões polares; Resposta em 
frequência; Sensibilidade; Relação sinal ruído 

✓ Gravação: 

Sistemas e formatos de gravação actuais mais 
comuns: wav, MP3, MP4, AAC. 

4. Técnicas de captação e gravação 

✓ Captação com um microfone; Formatos de 
captação estéreo; Experiências de captação e 
gravação utilizando um piano acústico e uma 
voz. 

5. Sistemas de reforço sonoro 

✓ Tipos de colunas Line Array/Fontes pontuais; 
Difusão; 

✓ Monitores e In-ears: 

Experiências práticas de utilização destes 
equipamentos

HORÁRIO

✓ 9h às 18h

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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 * Acresce IVA à taxa legal em vigor.

Telefone
924 184 572

Email
eicformacao@eicformacao.pt 

Carlos J. Vales
Frequência do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Superior 

Técnico. 

É, desde 1982,técnico de som e produtor freelancer. 

Desde 1986 técnico de som ao vivo do grupo Xutos & Pontapés. 

1991-1998, técnico residente do estúdio áudio TCHA-TCHA TCHA. 

Desde 2000, técnico residente e proprietário do estúdio áudio BeBop. 

Desde 2003, formador na escola RESTART, no curso de “Som e 

Produção Musical.”

Profissionais cuja actividade se relacione com música ou outro 

tipo de manifestações artísticas que envolvam a utilização de 

equipamentos áudio.

FORMADOR

DESTINATÁRIOS

O SOM E A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO

Valor/participante: 350 € *
INCLUI: 

PARTICIPAÇÃO NA ACÇÃO 
APRESENTAÇÃO 
CERTIFICADO 
COFFEE BREAK

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES


