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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 5. 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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As técnicas apresentadas 
a seguir servem para 
qualquer tipo de tambor, 
independentemente de 
seu tamanho. 
Geralmente, a microfonação de tambores é 
feita pela parte superior, utilizando 
microfones de padrão cardioide ou 
supercardioide.
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Posicionando o microfone

Posicione o microfone a mais ou menos 3cm de altura 
da pele de cima, num ângulo de 45º. Os tambores 
possuem o centro da pele e o centro do tambor para 
onde o axis (cápsula) do microfone estará mirado. 
Posicionar o microfone mirando para o centro da pele 
resulta em um som com um pouco menos de grave do 
que se mirá-lo para o centro do tambor.

Uma outra forma de determinar a sonoridade do 
tambor é dividir a pele no meio. A partir desta metade, 
deve-se dividir novamente em outras três partes: o 
axis deve ser mirado para o primeiro terço do tambor, 
a mais ou menos 3 dedos de distância do tambor. Se 
temos o centro do tambor, temos a mesma distância 
dos três dedos a partir da borda do tambor.
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Como evitar vazamentos sonoros

É importante observar o vazamento 
sonoro de outras peças, 
principalmente os pratos. Quando há 
uma sobra excessiva dos pratos nos 
canais dos tons, a equalização é 
prejudicada.

Para evitar ou minimizar isso, 
aproveite o fato de a captação 
cardioide ou supercadioide ser frontal. 
Para ter uma redução significante do 
vazamento, posicione o microfone de 
costas para os pratos.
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A importância da afinação

A afinação é outro detalhe importantíssimo, 
principalmente quanto a propagação de 
harmônicos. Os tambores são frequentemente 
fixados no bumbo. Quando este toca, os 
tambores vibram, gerando uma sobra de 
harmônicos graves que atrapalham a definição 
do som. Para evitar este fenômeno, basta cortar 
um pouco a sustentação na afinação. A relação 
de notas também é importante para que cada 
tambor soe distinto um do outro. O estilo vai 
determinar se deve ser mais grave ou mais 
agudo.
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Como foi citado em um aula anterior, temos 
como opção alguns afinadores em formato 
de aplicativo, como o Drumtune PRO I e o 
Drum Tuning Calculator, além de alguns 
afinadores, como o Tama Tension Watch 
TW100 e o Cherub DT-10 e DrumDial Big 
Bang, que medem a tensão de cada 
parafuso. Outro modelo é o Tune-bot da 
Overtone Labs, que faz a medição em hertz 
ou notas musicais, além de muitas funções.



DICAS PARA MELHORAR 
SUA CAPTAÇÃO
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Túnel abafador para minimizar os vazamentos

O bumbo da bateria é a peça que emite o som 
mais grave do kit. Por isso, é importante tomar 
cuidado para que sua sonoridade não sobressaia. 
Para isso, é comum o uso de um esquema 
chamado “túnel abafador”, produzido com 
materiais absorventes (como espuma, 
cobertores, cases etc) para cobrir os microfones. 
Além de minimizar o vazamento do bumbo nos 
microfones de outras peças, esta técnica também 
minimiza o vazamento de outras peças da bateria 
no microfone do bumbo.
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Sugestões de modelos

Entre os melhores modelos disponíveis no 
mercado, sugerimos os microfones Sennheiser 
MD421, Shure beta56, Sennheiser e604, AKG 
C519 e Audix D4 e D6.

Dicas de leitura

Alguns materiais são essenciais para você 
desenvolver uma compreensão maior sobre o 
universo da microfonação. Nos meus estudos, eu 
uso três livros incríveis de grandes nomes da 
bateria, como Guia de Microfonação, de Fabio 
Henriques, Microfones, de Solon do Valle, e 
Instrument and vocal recording, de Bill Gibson. 
Algumas revistas como Modern Drummer e 
Áudio Música e Tecnologia sempre trazem um 
conteúdo rico e atualizado sobre o assunto.
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Cláudio Moraes - Sax e Flauta
Carlinhos Ribeiro - Percussão 
Jacson Araujo - Teclado
Marcos Archetti - Baixo
Rafael Vieira - Bateria

Gravado por Gabriel Vieira nos Estúdios Marcial Records em parceria com Araruna Estúdio
Mixagem e Masterização: Gabriel Vieira

Vinheta de abertura: Giba Moojen e Rafael Vieira. Gravado no estúdio GBMJ em Balneário Camboriú.

Apoio Cultural: Secretaria de Cultura e Turismo e Prefeitura de Joinville
Apoio: Pearl Brasil, Santacosta, Univali e Batuka Groove.
Realização: Rafael Vieira | www.bateristavieira.com.br 
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Todas as composições apresentadas são de autoria dos músicos participantes exceto Maracatu do baterista Sergio Gomes (em memória).
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Continue a estudar nosso conteúdo pelas apostilas 1, 2, 3, 4 e 6.
     

Disponível em: www.bateristavieira.com.br
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