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Seja bem-vindo ao projeto Microfonação de Bateria. 

Nas próximas aulas, você vai conhecer 5 técnicas diferentes muito eficientes para 
microfonar a sua bateria. De forma prática e fácil, você vai entender qual microfone mais 
adequado a cada objetivo de captação de forma a aproveitar integralmente seu kit de 
microfones.

Este encarte serve como material de apoio para a videoaula 1. Caso você ainda não 
tenha assistido, clique aqui. Antes de partirmos para as técnicas e apresentarmos as 
aplicações, vamos te apresentar um pouco da história e dos conceitos básicos dos 
microfones.

Bons estudos!
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A invenção do microfone: 
do carbono à eletrônica 

De forma genérica, o microfone é um 
transdutor, dispositivo que capta a energia 
acústica - o som - e a converte em sinal 
elétrico. Após ser amplificada, essa energia 
é enviada a um alto-falante ou fone de 
ouvido para reproduzir o som 
acusticamente.

Quando foi criado, em março de 1877 pelo 
alemão Emile Berliner, o microfone ainda 
era um projeto rudimentar. Porém, Berliner 
deu o ponto de partida crucial para os 
sistemas de comunicação desenvolvidos 
mais tarde por Alexander Graham Bell.

APOSTILA 1 | TIPOS DE MICROFONE
     

MICROFONAÇÃO DE  BATERIA
     

O mesmo inventor do microfone também foi responsável 
pela criação da Deutsche Grammophon, a gravadora mais 
antiga do mundo em atividade, com sede em Hamburgo, na 
Alemanha. Sua atual distribuidora é a multinacional 
Universal Music.

CURIOSIDADE

Microfone Neumann - KM84 (1966)



A era do carbono

A Western Electric, companhia norte- 
americana de energia elétrica, foi a primeira 
fabricante dos microfones de carbono 
modelo single-button, extensamente usados 
em telefones de castiçal no início do século 
XX. Porém, o carbono produzia ruídos, 
tornando os microfones inadequados para 
gravação de música.

Para corrigir essa imperfeição, a companhia 
projetou o spring-mounted double-button. O 
modelo impedia que os grânulos de carbono 
dentro do transmissor se movessem e 
tocassem o diafragma durante a operação. A 
partir de então, os microfones passaram a 
ser largamente utilizados em radiodifusão até 
os anos 1930.
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O primeiro modelo apresentado ao mercado pela Western 
Electric foi o 373W, em 1920. Depois, seguiram-se o 387 
melhorado, o 389 (um pouco menor, usado em cima de um 
posto de castiçal, como os 1441CJ) e o 600A. 

CURIOSIDADE

Até a chegada da revolução elétrica, a estrutura dos 
estúdios de gravação era limitada. Os músicos se 
amontoavam em um mesmo espaço para tocar em uma 
corneta acústica grande. O equipamento focalizada o 
som num diafragma vibrando em um fonógrafo acústico, 
que ia cortando um disco mestre coberto de cera. 
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A era eletrônica

Com o desenvolvimento dos amplificadores e 
microfones, os músicos agora poderiam 
gravar os mesmos arranjos executados em 
apresentações ao vivo, usando um único 
microfone ainda a carbono, que enviava 
sinais elétricos a um amplificador conectado 
a um disco-cortador electro-magnético.

Em 1916, o físico americano Edward 
Christopher Wente desenvolveu o microfone 
de condensador na Bell Telephone 
Laboratories. Pelos dez anos seguintes, o 
projeto foi aprimorado até que, em 1926, 
tornou-se o microfone Western Electric 
394-W, que produzia a primeira geração de 
som para filmes.
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Foi também na Bell Telephone Laboratories, instituição 
independente do departamento da Western Electric, onde 
W. C. Wente e A. C. Thuras desenvolveram o microfone 
dinâmico em 1920, posteriormente patenteado em 1931.

CURIOSIDADE

Os condensadores era microfones ativos. Ofereciam uma 
ótima capacidade de captação sonora e foram os 
primeiros a necessitar de corrente elétrica para 
funcionarem ativamente. Já os microfones dinâmicos, por 
não serem ativos, eram menos sensíveis a pequenas 
nuances sonoras, apesar de serem mais robustos e 
versáteis.



Características 
fundamentais

Antes de adquirir um microfone, o primeiro 
passo é estabelecer os critérios que indicarão 
se o produto vai atender às suas 
necessidades de captação. Entre as 
características dos microfones, existem três 
que são fundamentais.
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O mercado apresenta dezenas de opções de microfones. 
Como o foco deste projeto é a microfonação da bateria, 
apresentaremos os microfones que são mais usados e se 
aplicam melhor a este objetivo. Em seguida, conheça os 
microfones dinâmicos e condensadores.

Microfones 
possuem 
diferentes níveis 
de sensibilidade.

1 Microfones são 
classificados de 
acordo com sua 
diretividade.

2 Microfones 
apresentam 
diferentes 
respostas de 
frequências.

3



Microfones dinâmicos

Os microfones dinâmicos são semelhantes a 
alto-falantes convencionais. A característica 
primordial é que ambos possuem um 
diafragma (ou cone) com uma bobina de voz 
(uma bobina longa, de fio) presa próximo ao 
ápice. Além disso, ambos possuem um 
sistema magnético com bobina no meio. O 
que os diferencia é seu uso.

No alto-falante, a corrente do amplificador 
flui através da bobina. O campo magnético 
criado pela corrente interage com o imã do 
alto-falante, forçando um movimento para 
dentro e para fora da bobina com o cone 
afixado. Isso produz a saída do som. 
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Existem sistemas de intercomunicação que utilizam 
pequenos alto-falantes com cones leves como microfone e 
alto-falante. Isso acontece pela transdução de uma das 
extremidades do amplificador para a outra.

CURIOSIDADE



No caso do microfone dinâmico, ele opera 
como um alto-falante, só que ao contrário. O 
diafragma é movimentado pela alteração da 
pressão sonora, que faz mover a bobina e 
provoca um fluxo de corrente quando as 
linhas de fluxo são cortadas. Assim, ao invés 
de receber energia elétrica, a bobina gera 
saída de energia.

Famosos por sua resistência e 
confiabilidade, os dinâmicos não requerem 
bateria ou fontes de alimentação externas. 
Produzem uma resposta plana em uma 
ampla variedade de frequências ou 
apresentam respostas sob medida para 
aplicações especiais. Exigem pouca ou 
nenhuma manutenção regular e podem 
durar muitos anos.
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Microfone Shure - 55 Unidyne Series



Dois motivos tornam os condensadores preferidos: sua 
resposta de frequência muito uniforme e sua capacidade 
para responder com clareza a sons transientes. A baixa 
massa da membrana do diafragma permite respostas em 
alta frequências, enquanto que a natureza do projeto 
também assegura a captação em baixas frequências. O 
resultado: um som natural, limpo e claro, com excelente 
transparência e rico em detalhes.

Os condensadores utilizam uma fonte de alimentação 
externa para fornecer a tensão de polarização necessária 
ao circuito capacitivo. Esses microfones com polarização 
externa destinam-se principalmente à utilização em 
estúdios profissionais ou outras aplicações 
extremamente críticas. 

Microfones condensadores

Os microfones condensadores usam uma 
membrana leve e uma placa fixa que atuam 
como faces opostas de um capacitor. Essa 
fina película de polímero é movimentada pela 
pressão sonora, o que altera a capacidade do 
circuito e cria uma saída elétrica variável. 

APOSTILA 1 | TIPOS DE MICROFONE
     

MICROFONAÇÃO DE  BATERIA
     

Muitas vezes, o 
microfone condensador 
funciona da mesma 
maneira que um 
alto-falante de agudos 
eletrostático (também 
conhecido como 
tweeter), porém em 
escala muito mais baixa 
e de forma contrária.

Os melhores microfones condensadores com eletreto são capazes 
de desempenhos de qualidade muito elevada e são amplamente 
utilizados em broadcast, gravação e reforço de som. 



Diretividade dos 
microfones

No processo de microfonação de bateria, a 
diretividade tem um papel fundamental. 
Quando a fonte de som está na frente do 
microfone, a captação sempre é ideal. Por 
outro lado, a captação pode mudar e a 
frequência variar bruscamente de acordo com 
a posição em que o microfone se encontra. 

Entender cada uma das direções do som é 
importante para garantir uma captação 
adequada. Em seguida, conheça as três 
classificações de diretividade dos microfones.
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Diretividade dos 
microfones

Omnidirecionais

Omni, do latim, significa “todos”. Portanto, 
estes microfones captam sinais vindos de 
qualquer direção. Costumam ser muito 
sensíveis e necessitam estar próximos à fonte 
sonora para não captar sons indesejáveis, 
sobretudo em aplicações ao vivo. 

Sua utilização deve ser muito bem projetada, 
pois são extremamente suscetíveis a 
microfonia. Os microfones omnidirecionais são 
indicados para a captação de festas, 
orquestras e eventos, ocasiões em que se usa 
apenas um microfone.
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Diretividade dos 
microfones

Bidirecionais

Os microfones bidirecionais captam o som de 
suas direções totalmente opostas, rejeitando 
sons provenientes das laterais. Também são 
conhecidos como “figura 8” devido ao formato 
de captação. A interferência de uma fonte na 
outra é muito pequena.

A utilização dos bidirecionais deve ser bem 
planejada, pois sua aplicação está ligada a 
casos específicos. São indicados 
principalmente para programas de entrevistas 
e estúdios de gravação com dois cantores 
simultâneos. 
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Diretividade dos 
microfones

Unidirecionais

Os microfones unidirecionais 
captam mais fielmente os sinais 
que chegam pela frente do 
diafragma. Neste caso, os sons 
laterais são captados com menor 
intensidade e sons vindos da 
parte traseira terão intensidade 
mínima ou nenhuma.
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A família dos unidirecionais também é composta pelo 
diagrama polar subcardioide, muito similar ao 
omnidirecional, mas com rejeição na parte lateral em 
-3 dB e 10 dB a 180 graus, podendo ser muito útil 
para gravação de coros e backing vocals.

Os microfones unidirecionais possuem três 
subclassificações com características diferentes que 
determinam a aplicação ideal de cada microfone, 
conforme mostram as páginas seguintes.



Unidirecionais | Cardioides 

Os microfones unidirecionais cardioides têm 
esse nome porque sua curva de resposta 
remete à forma de um coração. Ele são os 
mais indicados quando são utilizados 
monitores (caixas de retorno), além de 
apresentar boa rejeição a microfonias.

A utilização dos cardioides é indicada para 
lugares de muito barulho ou para evitar a 
reverberação em ambientes fechados, 
quando é preciso controlar a diretividade. É o 
caso de quando há vários instrumentos em 
um mesmo ambiente e é preciso captar o 
som de cada um individualmente para que 
não haja vazamento entre eles.
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Unidirecionais 
Supercardioides 

Os microfones unidirecionais supercardioides 
apresentam um ângulo de cobertura menor 
que os cardioides, mas com maior 
sensibilidade aos sons vindos da frente, 
captando um pouco mais que os vindos de 
trás.

Muito indicados para captação de percussão e 
voz, são indicados para gravações em que 
procura-se diminuir a interferência de sons ou 
barulhos ambientes, captando fontes sonoras 
muito próximas sem interferência entre elas.
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Unidirecionais | Hipercardioides

Os microfones unidirecionais 
hipercardioides são ideais quando 
há necessidade de captação em 
longa distância (além de um 
metro) em situações em que os 
ângulos de cobertura são 
extremamente estreitos. 



Resposta de frequência

Para ser realmente bom, um microfone não 
precisa ser capaz de captar todas as 
frequências do espectro auditivo humano. 
Como os instrumentos musicais possuem 
frequências definidas de atuação, o ideal é 
que o microfone utilizado na gravação de um 
determinado instrumento seja capaz de captar 
suas frequências sonoras.

No caso da bateria, exceto pelos pratos, o 
instrumento não apresenta frequências 
agudas. Portanto, usar um microfone pobre na 
captação dos agudos não vai gerar nenhum 
prejuízo. Neste caso, o importante é que o 
microfone tenha uma boa resposta de graves.
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A resposta de frequência dos microfones quase nunca é 
linear (igual em todo o espectro). Ela costuma apresentar 
elevações e quedas em determinadas faixas de frequência, 
formando assim a sonoridade própria de cada modelo de 
microfone. Na foto abaixo temos a resposta de frequência 
do microfone Shure Beta52A, que é muito utilizado no 
bumbo.



Efeito proximidade

A construção de um microfone também é 
caracterizada pelo efeito proximidade, capaz 
de gerar uma soma de ganho nas frequências 
baixas quando a fonte sonora se aproxima da 
cápsula do microfone. Um bom exemplo é sua 
aplicação na voz. Quando a boca se aproxima 
do globo do microfone, gera-se um som mais 
encorpado, muito útil quando o cantor precisa 
de mais graves ou em trechos suaves da 
música. Perceba no gráfico, o efeito 
proximidade ocorre na linha pontilhada, ou 
seja, quanto mais próximo maior realce nas 
baixas frequências. Este gráfico é do modelo 
Shure Beta58, muito utilizado por cantores em 
situações ao vivo.
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Perceba no gráfico, o efeito proximidade ocorre na linha 
pontilhada, ou seja, quanto mais próximo maior realce nas 
baixas frequências. Este gráfico é do modelo Shure Beta58, 
muito utilizado por cantores em situações ao vivo.



Chave de atenuação e Low Cut

Quando a fonte sonora tem um alto nível de 
intensidade em relação ao microfone, dependendo do 
modelo, é possível usar a chave de atenuação para ter 
um controle maior. Dependendo do fabricante, a chave 
pode chegar a 20 dB e sua função é reduzir o ganho do 
microfone caso o sinal esteja distorcido. Low Cut é uma 
ferramenta que alguns modelos fornecem, tem como 
função fazer um corte de baixas frequências deixando 
somente as frequências a partir daquele ponto serem 
captadas, é conhecido também como filtro passa alta. 
Este corte é estipulado pelo fabricante, está em torno 
de 160 Hz podendo variar de modelo para modelo. 
Este recurso pode ser utilizado no microfone do 
chimbal por exemplo, pois não afeta sua captação e 
elimina sujeiras indesejadas.
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Chave de Atenuação       Low Cut       
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