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Olá galera da gravidade, tudo certo? 

Vou  iniciar uma série sobre "Gravação de Contrabaixo", esta série terá três  partes, 
onde falaremos sobre, equipamento, técnicas, tecnologia e dicas para melhorar sua 
performance na hora da gravação de contrabaixo, seja ela em estúdio profissional ou 
no seu home estúdio. 

Primeiramente, na música em geral para mim não existe certo ou errado, ainda mais 
quando se fala em gravação, pois existem várias maneiras de se gravar, seja em linha 
(ligando o contrabaixo direto em uma placa de áudio) ou microfonando (plugando o 
contrabaixo no amplificador colocando um microfone na frente do mesmo), o que vai 
acontecer é que teremos resultados diferentes, então vai do gosto, da intenção e da 
condição de cada um. 

Então nada de cara de nojo, ou preconceito com qualquer uma das gravações, certo? 

Então "bóra" colocar a "mão na massa", primeiro vamos falar sobre os equipamentos 
básicos necessários para cada tipo de gravação, vamos a eles. 

 

EM LINHA: 

 Contrabaixo 

 Cabos 

 Placa de áudio 

 Computador  

 Editor de áudio 

 

MICROFONADO: 

 Contrabaixo 

 Amplificador (de preferência um com uma boa potência) 

 Cabos 

 Microfones (de preferência 2, um microfone de frequência média/grave 
(microfone de bumbo funciona muito bem neste caso) e um direcional (pode 
ser os tão usados SM57) para capitação das frequências agudas. 

 Mesa de som (pode ser uma pequena com 5 canais) 

 Placa de áudio 

 Editor de áudio 

 



Bom agora com todos os equipamentos vamos a ligação de cada um. 

A ligação em linha vai funcionar da seguinte forma, ligue um cabo no contrabaixo e  
ligue a outra ponta na placa de áudio, ligue a placa de áudio ao computador pela 
saída e entrada USB, regule seu editor de áudio para receber o sinal da placa de áudio 
(cada editor de áudio funciona de forma diferente, então você precisa saber como 
regular essa opção), e pronto. 

 

Já na ligação microfonada funciona assim, ligue um cabo no contrabaixo e o conecte 
com o amplificador, coloque o microfone de bumbo (ou outro de sua preferência) em 
uma posição que a captação de som vai te agradar (eu recomendo colocar de lado 
com o  falante, mas não colado, um pouco afastado) e o microfone direcional (SM57, 
ou outro de sua escolha) coloque também em uma posição que te agrade (eu indico 
colocar mais aproximado do centro do falante) ligue estes 2 microfones na sua mesa 
e ligue a saída da mesa na sua placa de áudio, então só direcionar todo estes sinais 
para o editor através da saída e entrada USB da placa de áudio, regulando de igual 
forma a capitação do sinal pelo editor de áudio e separando os dois microfones em 
pistas diferentes, para pode mixar depois separadamente os 2 sinais, e agora está 
pronto para gravar. 

Neste tipo de gravação, você pode também optar por colocar um direct box ligando o 
baixo em linha junto com o sinal microfonado, deixando assim mais uma opção para 
a sua mixagem final, o que funciona muito bem. 

E agora é só sair gravando? 

Não, ainda temos muito o que falar sobre este assunto, vemos o restante na parte 2. 

 

 

 

 

 

 


