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MV51   
Microfone de Condensador Digital com Diafragma Grande

Descrição Geral
O Shure MV51 é um microfone de condensador USB de qualidade profissional, ideal para gravações caseiras, gravações de 
podcast e conferências de vídeo. O design atraente e duradouro construído inteiramente em metal conta com um suporte 
ajustável colocar sobre a mesa e também pode ser montado em um pedestal de microfone. A interface de usuário em um pai
nel sensível ao toque fornece controle do ganho do microfone, do nível do fone de ouvido, dos modos de aplicação e de mu
do.

Recursos
Configurações de fácil ajuste com a interface em um painel sensível ao toque intuitivo
Compatível com a maioria dos dispositivos fabricados pela Apple (iPhone, iPad e iPod) por meio da interface Lightning
Compatível com a maioria dos computadores, tablets e smartphones por meio da interface USB
O microfone de condensador a eletreto com diafragma grande captura fala e música com excelente nitidez
O design elegante inclui uma carcaça construída em metal para proporcionar durabilidade de nível profissional
A saída do fone de ouvido permite monitoração em tempo real do sinal e áudio ao vivo do computador ou dispositivo
Os modos DSP predefinidos incluem configurações de equalização e compressão para aplicações específicas
O suporte de mesa inclui uma ponta removível para montagem em um pedestal de microfone

Montagem e Posicionamento
Mesa

Aponte o microfone em direção à fonte sonora ajustando o suporte.

Pedestal do Microfone

Desparafuse a tampa da extremidade para rosquear o suporte em um pedestal para microfone padrão de 5/8".

®
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Tampa da Extremidade do Suporte

Configuração Rápida
O MV51 é compatível com a maioria dos dispositivos que possuem um conector USB ou Lightning.

Conecte o microfone a um computador ou dispositivo móvel. Use o cabo adequado (USB ou Lightning).

Os drivers serão instalados automaticamente. O painel sensível ao toque é iluminado para indicar uma conexão bem-
sucedida.

Abra o painel de controle de som. Selecione o driver Shure MV51.

Aumente o nível no produto MV51 e no computador host para obter a monitoração correta.

Verifique se o MV51 é o dispositivo de áudio selecionado.

Conecte os fones de ouvido à saída de áudio do dispositivo MV51 e reproduza uma faixa de áudio. Se houver som, o 
microfone está funcionando corretamente.

Se as configurações do seu computador definirem outro dispositivo por padrão, abra o painel de controle de som e se
lecione o dispositivo MV51.

Ajuste o volume do fone de ouvido no driver do dispositivo Shure MV51.

Abra o driver do MV51 no painel de controle de som e aumente o volume do fone de ouvido na guia reprodução ou 
saída.

Use o botão MODE para selecionar o modo predefinido adequado para o aplicativo.

Se o áudio estiver baixo demais ou provocar distorção, ajuste o ganho manualmente. Consulte o tópico "Ajuste do Ní
vel do Microfone" deste guia para ver detalhes.



Shure Incorporated

5/15

6.
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No seu aplicativo de gravação, selecione o MV51 como fonte de entrada.

Consulte o guia do usuário do software para obter informações sobre como definir fontes de entrada.

Você está pronto para gravar.

Controles da Interface do Painel Sensível ao Toque

Painel Sensível ao Toque

① Controle Deslizante de Volume
Ajuste o nível do microfone ou fone de ouvido deslizando seu dedo na superfície de controle.

Pressione o botão Mode para ativar o nível do microfone.
Pressione o botão do fone de ouvido para ativar o volume do fone de ouvido.

② Barra LED
Exibe o nível do microfone e do fone de ouvido. A cor do LED indica o nível que está sendo exibido ou ajustado.

Verde: Nível do microfone
Laranja: Nível do fone de ouvido

③ Botão mudo
Pressione para ativar ou desativar o mudo do microfone.

④ Seletor de Modo
Pressione para selecionar o modo predefinido.

⑤ Seletor de Volume do Fone de Ouvido
Pressione para selecionar os controle de nível do fone de ouvido (barra LED laranja). E use o controle deslizante de volu
me para ajustar o nível do fone de ouvido. Pressione novamente para retornar à exibição do nível do microfone (barra LED 
verde).

Modos Predefinidos
Cinco modos selecionáveis otimizam as configurações de equalização e compressão para atender às suas necessidades de 
gravação. Configure o nível do microfone e selecione o modo predefinido mais adequado à sua aplicação. Ou experimente ca
da um dos modos para ver qual apresenta melhor som. Os modos predefinidos podem afetar a força do sinal de entrada, por
tanto, ajuste o nível do microfone conforme necessário após alterar as predefinições.
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Modo Aplicativo Características

Fala
fala Equalização que enfatiza a clareza e a plenitude com compressão suave.

Canto

apresentações vocais so
lo ou em grupo

Equalização sutil para enriquecer e aumentar a nitidez de um som natural.

Plano
qualquer

Um sinal não processado (nenhuma configuração de equalização ou compressão 
usada). Aumenta a flexibilidade ao processar o áudio após a gravação.

Acoustic

instrumentos acústicos e 
música calma

Compressão leve e transparente para suavizar picos de volume e proporcionar 
passagens calmas. A configuração de equalizador destaca detalhes e proporcio
na um som natural no todo.

Alto

apresentação ao vivo e 
fontes mais altas

A equalização melhora a definição reduzindo as frequências que podem fazer a 
instrumentação parecer congestionada.

Configurações Avançadas do Microfone
Depois de selecionar o modo predefinido, ajuste seu som com as configurações do limitador, compressor e equalizador. Essas 
configurações serão retidas no microfone ao usar outros aplicativos de gravação de áudio e vídeo.

Limitador
Ligue ou desligue o limitador para evitar a distorção causada por picos de volume na sua gravação.

Compressor
Escolha sem compressão ou selecione compressão leve ou pesada para controlar o volume quando sua fonte sonora for di
nâmica. Sinais mais baixos são aumentados e sinais mais altos são abaixados.

Equalizador

Altere os modos predefinidos para ouvir as mudanças no DSP, e use o equalizador para aumentar ou cortar as bandas de 
frequências para melhorar a clareza do som.

Observação: a equalização nas predefinições não será exibida. No entanto, o gráfico do equalizador na barra de status das configurações avançadas exibe 
a equalização selecionada pelo usuário.

Toque para acessar o equalizador do MOTIV. As alterações de equalização são exibidas na imagem do equalizador.
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EQ é mantido com as alterações do modo predefinido.

Aplicativos
Esta seção sugere posições do microfone para casos de uso típicos. Lembre-se de que há várias maneiras eficazes de gravar 
determinada fonte. Teste o seguinte posicionamento e configurações do microfone para descobrir a melhor opção.

Gravação de Voz e Podcast
Coloque o microfone no modo de Fala. Fale diretamente na parte dianteira do microfone a 5 e 30 cm (2 e 12 polegadas) de 
distância. Falar mais perto do microfone resulta em maior resposta a graves, semelhante às vozes em uma transmissão de rá
dio. Faça ajustes de ganho adicionais se necessário.

Posição típica para gravação de fala

Instrumentos e Música Acústica
Para capturar fontes acústicas, como canto, violão acústico, percussão suave ou outros instrumentos musicais, use um posici
onamento de microfone próximo.

Aponte o microfone diretamente para a fonte sonora. Para uma única fonte, como um instrumento de cordas ou um vocalista, 
posicione o microfone de 15 a 30 cm (6 a 12 polegadas) de distância. Para um grupo pequeno ou um artista cantando e to
cando um instrumento ao mesmo tempo, use uma distância de 0,6 m a 3 m (2 a 10 pés). Posicionar o microfone a uma distân
cia maior resulta em mais som ambiente.

Configure o microfone no modo Acústico ou Canto e faça ajustes de ganho adicionais se necessário.

Bandas e Fontes Altas
Para gravar uma banda com bateria ou instrumentos amplificados, aponte o microfone para o grupo a uma distância de 1,8 a 
4,6 m (6 a 15 pés). O posicionamento do microfone depende do tamanho da sala, do número de pessoas e do volume dos 
instrumentos. Se possível, caminhe pela sala e ouça para descobrir onde o som é melhor.
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Para outras fontes altas, como um amplificador de guitarra elétrica, aponte o microfone para a fonte sonora a uma distância de 
0 a 45 cm (0 a 18 polegadas).

Configure o microfone no modo Banda e faça ajustes de ganho adicionais se necessário.

Contorno de EQ e Compressão (Plano)
Para gravar um sinal sem processador, ajuste o microfone para o modo Plano. Esse modo é próprio para qualquer aplicativo 
quando você deseja contornar as predefinições de equalização e compressão e é ideal ao aplicar o processador de sinal pos
teriormente na gravação.

Dicas Adicionais
A Shure oferece publicações educacionais sobre técnicas de gravação para instrumentos e aplicações específicas. Visite 
shure.com para obter mais informações.

Ajuste do Nível do Microfone
Selecione o modo predefinido correto para seu aplicativo de gravação. Se houver distorção ou se o áudio estiver baixo de
mais, ajuste o nível do microfone no painel de controle de áudio ou som do seu computador ou dispositivo de gravação.
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Dicas:

Defina o nível do microfone antes de ajustar o volume do fone de ouvido.
O volume do fone de ouvido não afeta o nível de sinal enviado ao computador.
Use o controle deslizante de volume no painel frontal para ajustar o nível de ganho do microfone.

Observação: O controle de ganho do microfone é independente dos modos predefinidos. Ajuste o nível do seu microfone e teste as opções de proces
sador dinâmico por meio dos modos predefinidos.

Ajuste do Nível do Fone de Ouvido
O nível de monitoração do fone de ouvido é afetado pelo nível do dispositivo MV51 e pelo nível das configurações do compu
tador. Aumente o volume do computador e ajuste os fones de ouvido por meio das configurações de fone de ouvido do dispo
sitivo MV51.

Acesso ao Painel de Controle
PC

Abra o painel de controle de som e selecione a guia Gravação.
Abra o dispositivo Shure MV51.
Na guia Níveis, ajuste o nível de ganho usando o controle deslizante.

Mac

Abra o painel Configuração de Áudio e MIDI.
Selecione o dispositivo Shure MV51.
Clique em Entrada para ajustar o ganho usando o controle deslizante.

Painel de configurações de áudio Mac

®
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Nível do Medidor de Entrada
Se sua estação de trabalho de áudio digital ou software de gravação tiver medidores de entrada, ajuste o nível do microfone 
para que seu pico esteja entre –12 e –6 dB. Caso contrário, ouça o áudio para verificar se ele está alto o bastante e sem dis
torções.

Níveis de Pico

A faixa ideal para os níveis de pico em um medidor comum é entre –12 e –6 dB.

Monitoração com o Dispositivo MOTIV
A saída do fone de ouvido fornece uma mistura igual à saída do sinal do microfone direto e à saída de reprodução de áudio do 
computador. Isso permite o ajuste conveniente do volume geral do fone de ouvido com apenas um controle no painel sensível 
ao toque do dispositivo. Para alterar o nível de áudio de reprodução relacionado ao sinal do microfone direto, ajuste as confi
gurações do computador ou do mixer DAW.

Dica: Ao conectar o microfone ao computador pela primeira vez, certifique-se de aumentar o nível de volume no painel de 
controle do som do computador para obter um sinal de áudio forte. Em seguida, ajuste o nível do fone de ouvido no dispositivo 
para uma monitoração confortável.

Taxa de Amostragem e Intensidade de Bits
As configurações Taxa de Amostragem e Intensidade de Bits são encontradas em um menu suspenso no painel de controle 
de áudio ou som do seu computador. Essas variáveis podem ser ajustadas de acordo com as suas necessidades. Selecione 
uma taxa de amostragem menor para a gravação de podcasts, quando é importante ter um arquivo menor, para facilitar os 
downloads. Selecione uma taxa de amostragem maior para música e gravações mais dinâmicas.

Dica: Grave em uma taxa de amostragem maior e selecione M4A para obter um arquivo com a melhor qualidade de som em 
um tamanho de fácil manipulação.

Dica para os usuários de PC: Certifiquese que as configurações da taxa de amostragem e profundidade de bits do microfo
ne, encontradas no painel de controle do som no computador, correspondam à taxa de amostragem e profundidade de bits 
selecionadas em seu software.

Solução de Problemas
Problema Solução

O mostrador não 
acende

Certifique-se que o MV51 esteja totalmente conectado.

O áudio é muito bai
xo

Verifique as configurações no painel de controle de som do computador. Ao conectar o MV51 ao 
seu computador pela primeira vez, certifique-se de aumentar o nível de volume no computador.
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Problema Solução

O som do áudio é 
ruim

Verifique o painel de controle de som do computador para assegurar que o MV51 está totalmente 
conectado e foi reconhecido.

O áudio está distorci
do

Use o medidor de áudio para garantir que os picos de volume estejam dentro da faixa-alvo. Se o 
nível estiver atingindo um indicador de pico vermelho no medidor da entrada, diminua o ganho.

O áudio parece não 
natural ou nervoso

Certifique-se que as configurações da taxa de amostragem e profundidade de bits do microfone, 
encontradas no painel de controle do som no computador, são consistentes com a taxa de amos
tragem e profundidade de bits selecionadas em seu software.

O MV51 está conec
tado, mas o medidor 
de volume não regis
tra um sinal.

Edite as configurações de privacidade do dispositivo iOS em SETTINGS > PRIVACY > MI
CROPHONE para permitir que o aplicativo de gravação use o microfone.

O dispositivo não 
funciona com o hub 
USB.

O MV51 requer 250 mA por porta. Verifique a documentação do hub USB para saber a especifica
ção de corrente/porta.

System Requirements
Requisitos e compatibilidade do sistema: Mac

MacOS 10.13 a 10.15
64 bits
Mínimo 2 GB de RAM
Mínimo 500 MB de espaço no disco rígido

Requisitos e compatibilidade do sistema: Windows
Windows 10
64 bits
Mínimo 2 GB de RAM
Mínimo 500 MB de espaço no disco rígido

Requisitos e compatibilidade do sistema: iOS
iOS: iOS 12 e superior
iPhone: iPhone 6 e superior
iPod Touch: 6ª geração
iPad: iPad 4ª geração e superior
iPad Mini: iPad Mini 1ª geração e superior

Requisitos e compatibilidade do sistema: Android
Funcionará com qualquer dispositivo Android que tenha:

Android Oreo 8.0 ou superior
Requisito de alimentação do controlador USB de ≥100 mA
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• Suporte de áudio USB classe 1.1 ou superior

Android é uma marca registrada da Google Inc.

Observação: Consulte https://www.shure.com/MOTIVcompatibility para obter informações sobre os dispositivos Android suportados.

Especificações
Certificação MFi

Sim

Modos DSP (Predefinições)
Fala/Canto/Acústico/Alto/Plano

Tipo de transdutor
Condensador a Eletreto (25 mm)

Padrão polar
Unidirecional (Cardioide)

Profundidade de bit
16 bits/24 bits

Taxa de amostragem
44,1/48 kHz

Resposta de Frequência
20 Hz a 20,000 Hz

Intervalo de ganho ajustável
0 a +36 dB

Sensibilidade
39 dBFS/Pa a 1 kHz [1] [2}

SPL máximo
130 dB SPL [2]

Saída do fone de ouvido
3,5 mm (1/8")

Requisitos de Alimentação Elétrica
Alimentação via USB ou Lightning

Atenuação do interruptor de mudo
Sim

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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Suporte de Montagem
Integrado

Adaptador de Pedestal
suporte com rosca de 5/8"-27 (suporte de pedestal para microfone padrão)

Alojamento
Estrutura Inteiramente em Metal

Peso Líquido
574,7 g (20,27oz.)

Dimensões
128 x 86 x 70 mm

A x L x P

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2] Com Ganho Mínimo, Modo Flat

Polar Pattern

Frequency Response

Acessórios
Acessórios Incluídos

1 m USB cable AMV-USB

1 m USB-C cable 95C38076



Shure Incorporated

14/15

1.
2.

•
•
•
•

95A2050

Certificações
Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installa
tion. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will 
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Selo de Conformidade ICES-003 da Indústria Canadense: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Observação: O teste é baseado no uso dos tipos de cabos recomendados e fornecidos. O uso de outros tipos de cabos que não blindados (telados) pode 
degradar o desempenho da compatibilidade eletromagnética.

Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
E-mail: info@shure.de
www.shure.com

O uso do emblema “Made for Apple” (Fabricado para Apple) significa que o acessório foi projetado especificamente para os 
produtos Apple identificados no emblema, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender os padrões de desempenho da 
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Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou pelo seu cumprimento de normas de segurança e regu
latórias.

Apple, iPad, iPhone, iPod e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. tvOS é 
uma marca registrada da Apple Inc. A marca registrada “iPhone” é usada no Japão com uma licença da Aiphone K.K.

Mac e Lightning são marcas registradas da Apple Inc.


	Table of Contents
	MV51   Microfone de Condensador Digital com Diafragma Grande
	Descrição Geral
	Recursos

	Montagem e Posicionamento
	Configuração Rápida
	Controles da Interface do Painel Sensível ao Toque
	Modos Predefinidos
	Configurações Avançadas do Microfone
	Limitador
	Compressor

	Equalizador

	Aplicativos
	Gravação de Voz e Podcast
	Instrumentos e Música Acústica
	Bandas e Fontes Altas
	Contorno de EQ e Compressão (Plano) 
	Dicas Adicionais

	Ajuste do Nível do Microfone
	Ajuste do Nível do Fone de Ouvido
	Acesso ao Painel de Controle
	Nível do Medidor de Entrada

	Monitoração com o Dispositivo MOTIV
	Taxa de Amostragem e Intensidade de Bits
	Solução de Problemas
	System Requirements
	Requisitos e compatibilidade do sistema: Mac
	Requisitos e compatibilidade do sistema: Windows
	Requisitos e compatibilidade do sistema: iOS
	Requisitos e compatibilidade do sistema: Android

	Especificações
	Certificação MFi
	Modos DSP (Predefinições)
	Tipo de transdutor
	Padrão polar
	Profundidade de bit
	Taxa de amostragem
	Resposta de Frequência
	Intervalo de ganho ajustável
	Sensibilidade
	SPL máximo
	Saída do fone de ouvido
	Requisitos de Alimentação Elétrica
	Atenuação do interruptor de mudo
	Suporte de Montagem
	Adaptador de Pedestal
	Alojamento
	Peso Líquido
	Dimensões

	Acessórios
	Acessórios Incluídos

	Certificações
	Information to the user


