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Microfone de Condensador e Cardioide

Microfones PG Alta
Parabéns pela compra de um novo microfone da série PG Alta Shure. A série PG Alta oferece áudio de qualidade 
profissional a um preço acessível, com soluções para captar praticamente qualquer fonte, incluindo voz, instrumentos 
acústicos, percussão e instrumentos elétricos amplificados. Próprios para aplicações ao vivo e no estúdio, os 
microfones PG Alta são feitos para durarem e cumprem os mesmos padrões rigorosos do teste de qualidade que torna 
todos os produtos Shure dignos de confiança. 

Regras Gerais de Uso
• Não cubra nenhuma parte da grade do microfone 

com a mão, uma vez que isso afeta adversamente o 
desempenho do microfone.

• Aponte o microfone na direção da fonte sonora 
desejada (como o locutor, cantor ou o instrumento) e 
afastado das fontes indesejadas.

• Coloque o microfone o mais próximo e o mais prático 
possível da fonte sonora.

• Toque próximo ao microfone para resposta do baixo 
extra.

• Use somente um microfone para captar uma única 
fonte sonora.

• Para melhor ganho antes da realimentação, use 
menos microfones.

• Mantenha a distância entre os microfones de pelo 
menos três vezes a distância de cada microfone até a 
sua fonte ("regra três para um").

• Coloque os microfones o mais longe possível de 
superfícies reflexivas.

• Acrescente uma windscreen ao usar o microfone em 
ambientes ao ar livre.

• Evite o manuseio excessivo para minimizar a captação 
de ruídos mecânicos e vibração.

PGA81

Alimentação Fantasma
Todos os microfones de condensador requerem 
alimentação fantasma para operar. Este microfone 
funciona melhor com fonte de 48 V DC (IEC-61938), mas 
pode operar com tensões mais baixas. 

A alimentação fantasma é fornecida pelo mixer ou pela 
interface de áudio à qual o microfone está conectado, 
e requer o uso de um cabo de microfone balanceado: 
XLR para XLR ou XLR para TRS. Na maioria dos casos, 
há um interruptor ou botão para ativar a alimentação 
fantasma. Consulte o guia do usuário do mixer ou da 
interface para obter informações adicionais.

Efeito de Proximidade
Microfones direcionais aumentam progressivamente 
as frequências graves na medida em que o microfone 
é posicionado mais próximo à fonte. Esse fenômeno, 
conhecido como efeito de proximidade, pode ser usado 
para criar um som mais grave e potente.
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Aplicações
A tabela a seguir fornece um ponto de partida básico para vários instrumentos. A Shure oferece publicações 
educacionais adicionais sobre posicionamento do microfone e técnicas de gravação. Visite www.shure.com para obter 
mais informações.

Aplicação Distância da fonte Dicas
Violão acústico 15 a 30 cm (6 a 12 pol.) Posicione perto da boca do violão para obter som completo, ou 

perto do 12º traste para obter um som natural e balanceado.
Bateria 1 a 2 m (3 a 6 pés) Posicione em frente à bateria para capturar melhor o bumbo, 

ou deixe suspenso (acima da bateria, voltado para baixo) para 
capturar mais os pratos. Considere usar microfones Shure 
adicionais em tambores individuais para ter maior flexibilidade na 
mixagem e um som mais denso.

Amplificadores 2 a 15 cm (1 a 6 pol.) Aponte para o centro do alto-falante para obter um som nítido 
e agressivo, ou para a borda do alto-falante para obter um som 
suave.

Instrumentos 
de corda ou 
instrumentos de 
sopro

30 cm a 2 m (1 a 6 pés) Para um único instrumento, coloque o microfone perto da fonte. 
Para uma seção de instrumentos de sopro ou instrumentos de 
corda, disponha os músicos a uma distância igual do microfone.

Banda completa 1 a 3 m (3 a 10 pés) Direcione o microfone para o grupo, centralizado entre os 
instrumentos.

Percussão auxiliar 
(congas, tamborim 
etc.) 

15 a 30 cm (6 a 12 pol.) Aponte o microfone para longe dos outros instrumentos no palco 
para um melhor isolamento. 

Dica: Colocação mais próxima do microfone resulta em som completo devido ao efeito de proximidade. Colocar o 
microfone mais afastado da fonte resulta em mais som ambiente. 

Como evitar a captação de fontes sonoras indesejadas
Coloque o microfone de modo que as fontes sonoras indesejadas, como monitores e alto-falantes estejam diretamente 
atrás dele. Para minimizar a retroalimentação e assegurar uma ótima rejeição a sons indesejados, sempre teste a 
colocação do microfone antes da atuação.

MONITOR

P.A. ALTO-FALANTE

Locais Recomendados para Alto-Falantes para Microfones Cardioides
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Técnicas de Microfonagem 
para Gravação Estéreo
A gravação estéreo usando dois microfones aumenta 
o realismo por capturar som de forma similar à que 
as pessoas ouvem. Girar (direcionar os sinais para a 
esquerda e a direita) acrescenta largura e direcionalidade 
ao ouvir o som em sistemas ou fones de ouvido estéreo.

Dica: Girar os sinais para longe um do outro aumenta 
a separação estéreo e a largura. Tenha cuidado para 
não afastá-los demais, o que pode criar um som oco no 
centro do campo estéreo.

① Par Coincidente X-Y
A técnica X-Y fornece excelente coerência de fase, 
porque o som chega simultaneamente em ambos os 
microfones. 
Posicionamento: Ajuste os microfones com as 
cápsulas bem próximas uma da outra, mas sem se 
tocar. Teste com ângulos entre 90 e 120 graus para 
capturar a largura total da fonte.

90 120

Acessórios Opcionais e Peças de Substituição
Adaptador de pedestal giratório A25D

Windscreen A3WS

② ORTF 
Desenvolvida como um padrão francês de 
transmissões, a técnica ORTF faz uma réplica do 
espaçamento e do ângulo de ouvidos humanos. Ela 
fornece um som amplo e natural.
Posicionamento: Posicione os microfones a um 
ângulo de 110°, com as cápsulas a 17 cm de 
distância uma da outra.

110

17 cm
(6.7 in.)

③ Par Espaçado A/B
A gravação com par espaçado pode fornecer um 
excepcional efeito estéreo, porque o som chega 
a cada microfone com uma pequena diferença de 
tempo, dando ao ouvinte "dicas de temporização" que 
localizam sons. 
Posicionamento: Com microfones suspensos para 
baterias, a caixa deve estar a uma distância igual de 
cada microfone para obter um som firme e focalizado. 
Use uma fita métrica ou um pedaço de barbante para 
verificar essa distância. 

1-3 m
(3-10 ft)
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Especificações

Certificações
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
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Impingem, Alemanha
Telefone: 49-7262-92 49 0
Fax: 49-7262-92 49 11 4
E-mail: EMEAsupport@shure.de

 

60 cm (2 ft.)

Resposta a Frequências

1000 Hz

Padrão polar

Tipo
Condensador a Eletreto

Padrão polar
Cardióide

Resposta a Frequências
40 a 18,000 Hz

Impedância de saída
a 1 kHz, tensão de circuito aberto

600 Ω

Sensibilidade
a 1 kHz, tensão de circuito aberto

-48,5 dBV/Pa[1] (3,8 mV)

SPL máximo
1 kHz a 1% THD, carga de 1 kΩ, típico

129.5 dB SPL

Polaridade
Pressão positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 com 
referência ao pino 3

Conector
Áudio profissional com três pinos (XLR), macho

Peso
186  g (0,4 lbs)

Alojamento
Zinco Fundido

Requisitos de Alimentação Elétrica
11 a 52 V DC alimentação fantasma (2,0 mA)

[1] 1 Pa=94 dB SPL 



131.1 mm (5.2 in.)

27.80 mm 
(1.09 in.)

24.6 mm 
(0.9 in.)

Overall Dimensions
Dimensions hors tout
Gesamtabmessungen
Dimensiones Totales
Dimensioni generali

Dimensões totais
габаритные размеры

Totale Afmetingen
全体寸法
전체 치수
外形尺寸
外形尺寸

Keseluruhan Dimensi
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