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Como usar o MIXPAD para editar músicas.
O Mixpad é um poderoso programa de edição de músicas que admite ficheiros em vários formatos (áudio e vídeo), 
faz o tratamento dos sons e permite guardar as novas misturas em diferentes formatos e diferentes níveis de 
compressão.
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1. FILE/FICHEIRO 4. MENU SUPLEMENTAR
     O comando FILE (Ficheiro) serve para abrir ou      Neste menu situado no friso esquerdo da 
guardar ficheiros existentes ou novas criações. interface do programa é possível realizar alguns 

efeitos sobre os sons e introduzir o sub-programa 
     A opção «Save as...» (Salvar como...) permite, WAVPAD.
num sub-menu, selecionar o formato de gravação 

ATENÇÃO: Normalmente este menu lateral está dos ficheiros e utilizar diferentes compressões.
pré-configurado para uma sonorização perfeita, 
pelo que a sua utilização é dispensável ou só ATENÇÃO: Escolhendo, por exemplo, salvar um 
acessível a utilizadores mais exigentes e com projeto no formato MP3 (ideal para transferência 
grande domínio sobre o programa. Para um na Web), aconselha-se uma resolução mínima de 
utilizador básico aconselha-se não mexer neste 48kbps e som estéreo. Abaixo deste valor o som 
recurso.gravado pode sofrer distorções indesejadas e 

acima deste valor os ficheiros podem tornar-se 
exageradamente pesados. 5. PAINEL DE PRÉ-

VISUALIZAÇÃO
2. TRACK 1      Neste painel inferior de comandos é possível 
     Nesta pista de música ficará alojado o primeiro ouvir as misturas efetuadas antes de serem 
ficheiro de som importado do disco rígido. Estes gravadas e optar por diferentes tamanhos de 
ficheiros podem ser arrastados com o rato para visualização das pistas de música. Existem 
diferentes momentos da linha de tempo, também neste mesmo painel os contadores de 
permitindo assim associações com outras pistas. tempo que permitem uma sincronização perfeita 

entre os sons a editar.
     É possível, com pressão do rato sobre a linha 
horizontal média do ficheiro de som, modificar o ATENÇÃO: Pode recorrer-se ao MIXPAD para 
nível de áudio das pistas. Procedendo deste modo criar uma mistura de som para um clip de vídeo 

doméstico (produzido, por exemplo, no MOVIE numa única ou em várias pistas de música, pode-se 
MAKER). Se for o caso, o controlo dos tempos da fazer um aumento ou redução graduais dos sons a 
mistura de sons deve ser feito de acordo com o gravar e até anulá-los completamente.
pretendido para se adaptar perfeitamente ao clip      Também é possível recortar os ficheiros de som 
de vídeo onde se pretende utilizar a música.(no início ou no fim) com arrastamento do rato.      

     Clicando com o botão direito do rato sobre o 
clip de música surgem novas opções de mistura: 
gravar, copiar, colar, editar, renomear, apagar... 
Assim, pode-se copiar o ficheiro da pista número 1 
e transferi-lo para outras pistas em novas posições, 
fazendo assim novas misturas originais a partir do 
mesmo clip.

ATENÇÃO: A opção «Edit clip...» (editar) abre um 
sub-programa de nome WAVPAD, onde é possível 
criar novos efeitos suplementares no comando 
«Effects...», tais como: amplificar o som em 
diferentes níveis, produzir eco, inverter, gerar 
estéreo forçado, reduzir ruídos, fazer distorções 
especiais, etc. Depois de produzidos os efeitos 
desejados, o ficheiro deve ser guardado e pode ser 
posteriormente reutilizado no programa original 
MIXPAD.

3. TRACK 2
     Segunda de várias pistas disponíveis para alojar 
(e misturar) diferentes clips de música. Todos os 
clips podem ser editados conforme o que ficou 
descrito no tópico 1.

     No momento de gravar o arranjo musical, o 
programa faz a junção automática dos sons 
distribuídos pelas diferentes pistas.
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