compondo para percussão P. 1 - Professor Herí

Características
sonoras,
organológicas e
musicais
principais

Tímpanos

Caixa-clara

Tom-toms

Marimba

Xilofone

Vibrafone

Glockenspiel (bells)

Campanas (tub. bells)

crotales

Pratos suspensos - crash, ride, splash, china

Gongos pequenos - Thai, Chinês
(Pequim), Chau

- Tambor que tem nota

- A esteira (chiado) é o principal diferencial

- É o tambor cuja característica

- É o barrafone de maior extensão (5 oitavas).
- As barras (teclas) podem ser de madeira

- É o barrafone de ataque mais

- É o barrafone com a ressonância mais

- É o barrafone mais

- Envelope sonoro

- É o timbre e a

- O prato crash, também denominado prato suspenso é o

- Os gongos Thai são afinados; as notas

-

-

-

-

-

Baquetas
tradicionais

definida e que pode ser
afinada.
Pode ser de pele animal
(soa com menos parciais) e
sintética (soa com mais
parciais).
É o tambor mais sensível a
mudanças de articulação,
através da variação da
técnica, baquetas e região
de toque.
Mudança não temperada da
nota, através dos pedais. *É
possível controlá-los ao
mesmo tempo que se toca
(soa gliss).
A nota mais ouvida nos
tímpanos é a primeira
parcial, não a fundamental.
Pode ampliar e modificar o
som de outros instrumentos,
principalmente se forem de
metal, ao colocá-los sobre a
pele do tímpano. *Não
podem ser instrumentos
pesados.
É um instrumento que tem
especialistas (timpanistas),
principalmente como posição
de orquestra.

- Baquetas de feltro macio a
-

duro (soa macia a dura).
Baqueta de madeira (soa
dura).
Baqueta de couro (soa
média a dura).

-

-

em relação aos outros tambores. Se
desligada, a caixa soa como um tom-tom
um pouco abafado, agudo. Logo, ela pode
ter essa função híbrida, de caixa e “tom”,
desde que haja tempo livre para ligar e
desligar a esteira.
Acentos são tradicionalmente mais fortes
em tambores, principalmente na caixa.
É um tambor com muitos rulos e timbres,
dados pelas várias combinações de
baquetas, regiões de toque e técnicas.
É um tambor bastante usado em grupos
grandes por conta do som da esteira, que
fica mais incisivo e com mais parciais no
registro médio e agudo.
É um instrumento particularmente difícil de
se tocar dinâmicas piano. A maior parte dos
trechos orquestrais para caixa são nessas
dinâmicas.

-

-

-

- Baquetas de caixa.
- Vassourinhas de metal, plástico, nylon

- Baquetas de borracha de

(soam com mais chiado, principalmente se
deslizadas sobre a pele).

-

-

-

Baquetas
alternativas ou
genéricas,
acessórios de
excitação e de
ressonância
alternativa

Excitação:
- As baquetas tradicionais
com tamanhos de cabeça
diferentes, principalmente
menores (quanto menor a
cabeça, mais parciais
agudas soam).
- Baqueta de bumbo,
principalmente para notas
graves (soa com menos
parciais e pouquíssimo
ataque).
- Borracha ( soa com muito
ataque e um pouco mais de
parciais com muito ataque).
- Baqueta de caixa ou cabo de
baqueta de tímpano (soa
mais parciais agudas e mais
ataque) *É possível fazer
rulo buzz com essas
baquetas.
- Vareta e cabos de baquetas
de barrafones (soa muito
mais ataque e muitas
parciais agudas - metálico)
*É possível tocar com essas
baquetas chapadas na pele
do tímpano, resultando em
um som ainda mais metálico.
- Vassourinhas de metal,
plástico, nylon (soam com
mais chiado, principalmente
se deslizadas sobre a pele).
- Rodstick: espécie de varetas
de bambu agrupadas (soa
com menos ataque e volume
que a baqueta tradicional).
- Baquetas de linha macia a
dura (quanto mais macia,
menos ataque e mais
parciais graves soam).
- Baquetas de lã macia a dura
(soam similar às baquetas
de linha, porém um pouco
mais macias).
- Mãos e dedos. *Há diversos
timbres relacionados às
técnicas de mão em
tambores, que variam pela
região da mão/dedos usada
e a região de toque no
tambor. É possível adaptar a
técnica de mão de um
tambor de cultura étnica em
tambores da percussão de
concerto. Exemplos de
tambores étnicos que se
podem importar as técnicas
de mão: Congas, atabaques,
bongôs, timbals, derbaks,
djembês, etc. *É possível
ainda deslizar os dedos
sobre a pele não-porosa dos
tímpanos, obtendo um som
similar ao da super-ball.
- Dedais de metal ou plástico
(sons com parciais e ataque
agudos de dinâmica pp-f) *É
possível usar até dez dedais
ao mesmo tempo. A
utlização de baquetas ou
outro excitador fica
consideravelmente limitado
se os dedais estiverem
presos aos dedos.
- Varetas ou cabos de
baquetas de barrafones (soa
com mais ataque e parciais
agudas - metálico). *É
possível tocar com essas
baquetas chapadas na pele
do tímpano, resultando em
um som ainda mais metálico.
*Com as varetas mais
elásticas, é possível obter
um som característico ao
manter a lateral de uma das
pontas da vareta encostada
sobre a pele, sob uma das
mãos, e então excitar a
vibração da outra lateral com
a outra mão. A medida que a
vareta vibra, o músico deve
deslizar a ponta encostada
no timpano em direção ao
centro da pele. O som obtido
é similar ao de uma
queixada / vibra slap mas
com o timbre do tímpano e
com a adição de um gliss
para o agudo.
- Super ball (vibração
contínua da pele mas com
predominância de
frequências agudas). *É
possível também percutir
com uma super ball.

- Dividir o raio em 3 partes e

Regiões de toque
alternativas

- Centro (soa menos

tocar entre a primeira e
segunda parte.

-

-

ressonância).
Borda (soa mais ataque,
mais parciais agudas).
Borda extremamente
próxima do aro (som com
muito ataque e parciais
agudas - metálico)
*Obs: É possível fazer
mudanças graduais entre as
regiões de toque da pele do
tímpano.
Bojo (corpo de metal) do
tímpano (som metálico de
alturas não-definidas).

macia a dura (soa de média a
muito dura) *É a baqueta mais
usada em toms na música de
concerto, por funcionar tanto
nos graves como no agudo.
Baquetas de feltro macio a
duro (soa muito macia a
média). *É usada
principalmente em toms
graves e rulos com menos
batimentos.
Baquetas de caixa (soa médiadura a dura) *É usada
principalmente em toms
agudos.
Rodstick: espécie de varetas
de bambu agrupadas (soa
com menos ataque e volume
que a baqueta tradicional).
*Obs : quanto maior e mais
macia a baqueta, mais a nota
do tom será definida.

-

(tradicional) ou fibra de vidro que imita a
madeira e é mais resistente (soa com mais
ressonância e no forte é possível ouvir
parciais agudas no ataque, que a princípio
não são desejáveis). Há também marimbas
feitas de barras (teclas) de vidro ou
cerâmica, que são opções mais baratas mas
menos resistentes, por isso a dinâmica é
limitada.
Barrafone de madeira que tradicionalmente
usa 4 baquetas.
O intervalo de 3ª composta soa bastante no
registro grave.
É possível fazer som “coral” no grave
(praticamente som contínuo em dinâmicas p,
especialmente com baquetas muito fofas).
Muito explorada no minimalismo.
Parcial de oitava como referencial de
afinação principal.
Seu volume é um pouco mais limitado que o
do xilofone, por isso perde em termos de
equilíbrio em grupos grandes ou sinfônicos.
É tida como um dos principais instrumentos
de solistas e concertistas de percussão
(marimbistas).

-

-

definido, incisivo e forte.
É o barrafone de ressonância
mais curta.
É o barrafone mais usado em
grandes grupos, por conta da
amplitude de dinâmica.
Parcial de quinta como
referencial de afinação principal.
As barras (teclas) podem ser de
madeira (tradicional) ou fibra de
vidro que imita a madeira e é
mais resistente (soa com mais
ressonância e mais parciais
agudas no ataque, que a
princípio não são desejáveis).
Barrafone de madeira que
tradicionalmente usa 2
baquetas
Tem uma oitava mais aguda
que a marimba.
É um instrumento semitranspositor: soa uma 8va
acima do que está escrito.
Instrumento bastante usado em
ragtimes na primeira metade do
séc. XX.

- Baqueta de lã macia a dura (soa macia a

- Baquetas de borracha macia a

dura)
- Baqueta “double tone” de centro duro e lã
macia (som metálico no forte e suave no
piano) *Baqueta bastante usada em peças
de origem japonesa.
- Baqueta de borracha macia (soa média com
mais ataque) *Baqueta bastante usada em
música minimalista.
- Baqueta de linha macia a dura (soa média a
muito dura).
*Obs 1: por conta da grande extensão da
marimba, é de praxe usar baquetas de maciez
diferente simultaneamente, de acordo com o
registro.
*Obs 2 : as baquetas são sempre de cabo fino.

dura (soa macia a dura).
- Baqueta de madeira (soa
média).
- Baqueta de nylon (soa dura).
- Baqueta de plástico macio a
duro (soa média a muito dura).
*Obs : As baquetas são sempre de
cabo fino.

-

-

-

-

longa
É o único barrafone que
tradicionalmente usa pedal *Alguns
glockenspiels modernos também usam
e campana não é barrafone.
É o único barrafone que usa motor
elétrico (soa como uma espécie de
vibrado mecânico).
Motor tem diferentes velocidades *A
velocidade lenta especialmente foge da
ideia de vibrato e pode ser uma
alternativa do uso do motor.
Junto com o Glockenspiel, são os
barrafones mais resistentes. *O
vibrafone em especial, que combina
variabilidade de características sonoras
com resistência das barras (teclas),
acaba aumentando a gama de dureza
de baquetas, e abrindo o leque de
experimentações sonoras.
Barrafone mais usado na música
contemporânea, tanto solo como
câmara.
Também é tido como um dos principais
instrumentos de solistas e concertistas
de percussão, especialmente no jazz
(vibrafonistas).

- Baquetas de linha macia a dura (soam
-

-

-

-

-

-

Excitação:
Excitação:
Excitação:
- Vassourinhas de metal,
- Cabos das baquetas tradicionais ou varetas - Baquetas de linha ou lã (soam
plástico, nylon (soam com
(soa muito ataque e apenas as parciais
de muito macias a macias, com
mais chiado, principalmente se
agudas, apesar de ainda manter a
menos ataque e menos parciais
deslizadas sobre a pele).
fundamental da barra (tecla), podendo-se
agudas. O som se assemelha
- Baquetas de linha macia a
ouvir parcialmente a fundamental das notas)
ao da marimba) *É uma boa
dura (quanto mais macia,
*É possível tocar com a lateral da baqueta/
opção para rulos suaves.
menos ataque e mais parciais
vareta na quina da barra (tecla) > ver regiões - Cabos das baquetas
graves soam).
alternativas.
tradicionais ou varetas (soam
- Baquetas de lã macia a dura
- Arco (som contínuo e sem ataque) * Usa-se
muito ataque e apenas as
(soam similar às baquetas de
arcos principalmente no vibrafone, uma vez
parciais agudas, apesar de
linha, porém um pouco mais
que a ressonância da barra de metal ajuda
ainda manter a fundamental da
macias).
na uniformidade e decaimento do som do
barra (tecla), podendo-se ouvir
- Mãos e dedos. *Há diversos
arco. Arcos na marimba são utilizados
parcialmente as notas) *É
timbres relacionados às
principalmente no registro grave, que não
possivel tocar com a lateral da
técnicas de mão em tambores,
tem no vibra.
baqueta/vareta na quina da
- Baquetas de borracha dura (soam duras,
que variam pela região da
barra (tecla) > ver regiões
mão/dedos usada e a região
com mais ataque e parciais agudas) *A
alternativas.
- Baquetas de caixa (soam mais
de toque no tambor. É possível
amplitude de dinâmica dessa baqueta é
adaptar a técnica de mão de
limitada a um mf pelo risco de rachar a barra
parciais agudas, principalmente
um tambor de cultura étnica
(tecla), principalmente no registro grave.
no ataque) * Com a baqueta de
em tambores da percussão de - Baquetas de plástico ou nylon (soam muito
caixa, é possível executar os
concerto. Exemplos de
duras, com muito ataque e parciais muitas
rulos de caixa-clara, a saber:
tambores étnicos que se
agudas) *Somente para dinâmicas p pelo
rulo buzz limitado à dinâmica
podem importar as técnicas de
risco de rachar a barra, principalmente no
mf, rulo aberto e rulo de mãos
mão: Congas, atabaques,
registro médio e grave. ** É possivel produzir
alternadas .
- Pentes (soam uma espécie de
bongôs, timbals, derbaks,
um som de glissando bastante declarado
djembês, etc. *É possível
deslizando essas baquetas sobre as teclas
reco-reco com nota definida).
- Mãos e dedos: A técnica de
ainda deslizar os dedos sobre
da marimba.
a pele dos toms graves, desde - Baquetas de bumbo para registro grave (soa
mãos nos barrafones é bastante
que ela não seja porosa,
muito macia) *É possível fazer rulos em
limitada se comparada à técnica
obtendo um som similar ao da
dinâmica p com baquetas de bumbo no
de mãos de tambores. As mãos
super-ball.
registro grave que se assemelham a sons
são geralmente usadas para
- Dedais de metal ou plástico
contínuos, ou som coral.
abafamento. Os dedos são
- Baquetas de caixa (soam mais parciais
(sons com parciais e ataque
boas opções de excitadores
agudos de dinâmica pp-f) *É
agudas, principalmente no ataque) * Com a
entre dinâmicas pp e mp.
- Dedais de metal ou plástico
possível usar até dez dedais
baqueta de caixa, é possível executar os
ao mesmo tempo. A utilização
rulos de caixa-clara, a saber: rulo buzz com
(sons com parciais e ataque
de baquetas ou outro excitador
limtação de dinâmica a mf, rulo aberto e rulo
agudos, de dinâmica pp-f) *É
fica consideravelmente
de mãos alternadas.
possível usar até dez dedais ao
- Pentes (soam uma espécie de reco-reco
limitada se os dedais
mesmo tempo. A utlização de
estiverem presos aos dedos.
com nota definida, com ataques mais
baquetas ou outro excitador fica
- Varetas ou cabos de baquetas
espaçados e agudos).
consideravelmente limitada se
- Mãos e dedos: A técnica de mãos nos
de barrafones (soa com mais
os dedais estiverem presos aos
ataque e parciais agudas).
barrafones é bastante limitada se comparada
dedos.
- Correntes: principalmente
*com as varetas mais
à técnica de mãos de tambores. As mãos
elásticas, é possível obter um
são geralmente usadas para abafamento. Os
deslizadas sobre as barras
som característico ao manter a
dedos são boas opções de excitadores entre
(teclas), provocando espécies
lateral de uma das
dinâmicas pp e mp.
de glissando menos uniformes.
- Dedais de metal ou plástico (sons com
extremidades da vareta
encostada sobre a pele, sob
parciais e ataque agudos, de dinâmica pp-f)
Ressonância:
- Moedas anexadas às barras
uma das mãos, e então excitar
*É possível usar até dez dedais ao mesmo
a vibração da outra lateral com
tempo. A utlização de baquetas ou outro
(teclas) (adiciona-se à
a outra mão. A medida que a
excitador fica consideravelmente limitada se
ressonância um som metálico e
vareta vibra, o músico deve
os dedais estiverem presos aos dedos.
denso)*Esse recurso diminui o
- Correntes: principalmente deslizadas sobre
deslizar a extremidade
tempo de ressonância natural
encostada no tom em direção
as barras (teclas), provocando espécies de
das barras.
ao centro da pele. O som
glissando menos uniformes.
obtido é similar ao de uma
queixada / vibra slap com a
Ressonância:
- Moedas anexadas às barras (adiciona-se à
adição de um gliss para o
agudo.
ressonância um som metálico e denso)*Esse
- Super ball (vibração contínua
recurso diminui o tempo de ressonância
da pele). *É possível também
natural das barras (teclas).
- Papéis sobre os tubos graves (o som parece
percutir com uma super ball.
- Reco-reco em contato com aro
que tem uma surdina com adição do som de
e pele simultaneamente (soa
vibração do papel) *Esse recurso diminui um
como se um reco-reco
pouco o tempo de ressonância natural das
estivesse sendo tocado, mas
barras (teclas).
com variações de parciais
dadas pela combinação do
material do reco e do tom) *
reco-recos de madeira podem
ter seus dentes desgastados,
por isso não recomenda-se o
uso destes.
- Pente em contato com aro e
Ressonância:
pele simultaneamente (som
- Caixas de som apontadas para a pele da
similar ao do reco-reco em
caixa-clara com a esteira ligada (chiados
contato com o tom, mas com
que vibram por simpatia).
os dentes mais distantes e
- É possível anexar objetos pequenos e leves
ataques mais incisivos sobre a pele do instrumento de tal maneira
menos denso) *É necessário
que ele vibre junto com a pele. Exemplos de
testar os pentes. Funciona
objetos: clips e moedas.
melhor quando os dentes dos
- Repousar a ponta de uma baqueta de caixa,
pentes são mais elásticos.
- Bolinha de ping-pong rolando
cabo, ou vareta sobre a pele enquanto
percute a mesma com outra baqueta (a
sobre toda a circunferência
baqueta em repouso rebotará sobre a pele
entre o aro e a borda da pele
enquanto ela estiver vibrando. O efeito
do tom (o resultado é um som
sonoro é um acelerando e diminuendo
contínuo de dinâmica p-mp) *A
instável até a pele parar de vibrar).
manutenção do som se dá por
leves inclinações no tambor.

Excitação:
- Cabos das baquetas tradicionais ou
varetas (soam muito ataque e apenas
as parciais agudas, apesar de ainda
manter a fundamental da barra (tecla),
podendo-se ouvir parcialmente as
notas) *É possivel tocar com a lateral
da baqueta/vareta na quina da barra
(tecla) > ver regiões alternativas.
- Arco (som contínuo e sem ataque) *
Usa-se arcos principalmente no
vibrafone, uma vez que a ressonância
da barra (tecla) de metal ajuda na
uniformidade e decaimento do som do
arco.
- Baquetas de borracha dura (soam
duras, com mais ataque e parciais
agudas).
- Baquetas de plástico ou nylon (soam
muito duras, com muito ataque e
parciais muito agudas) *A amplitude de
dinâmica dessa baqueta é limitada a
um mf pelo risco de rachar a tecla,
principalmente no registro grave** É
possivel produzir um som de glissando
bastante declarado deslizando essas
baquetas sobre as barras (teclas) do
vibra.
- Baquetas de caixa (soam mais parciais
agudas, principalmente no ataque) *
Com a baqueta de caixa, é possível
executar os rulos de caixa-clara, a
saber: rulo buzz com limitação de
dinâmica a mf, rulo aberto e rulo de
mãos alternadas.
- Pentes (soam uma espécie de recoreco com nota definida, notas mais
espaçadas e ataque um pouco mais
estridente).
- Mãos e dedos: A técnica de mãos nos
barrafones é bastante limitada se
comparada à técnica de mãos de
tambores. As mãos são geralmente
usadas para abafamento. Os dedos são
boas opções de excitadores entre
dinâmicas pp e mp.
- Dedais de metal ou plástico (sons com
parciais e ataque agudos, de dinâmica
pp-ff) *É possível usar até dez dedais
ao mesmo tempo. A utlização de
baquetas ou outro excitador fica
consideravelmente limitada se os
dedais estiverem presos aos dedos.
- Correntes: principalmente deslizadas
sobre as barras (teclas), provocando
espécies de glissando menos
uniformes.
Ressonância:
- Slide: desliza-se uma baqueta de
xilofone sobre a barra (tecla) do vibra,
do ponto onde passa a corda ao centro
da barra (soa um pequeno glissando
para o grave a partir da nota que foi
excitada).
- vibrato de uma nota só: aproxima-se a
boca a uma barra (tecla) recém
percutida. Então abre-se e fecha-se a
boca, mantendo-se um formato oval. *É
uma alternativa interessante para
vibratos em que haja o controle exato
das velocidades. **Aplicável apenas ao
registro médio e agudo.
- Moedas anexadas às barras (teclas)
(adiciona-se à ressonância um som
metálico e denso)*Esse recurso diminui
o tempo de ressonância natural das
barras.
- Clips anexados às barras (adiciona-se à
ressonância um som metálico e
denso)*Esse recurso diminui um pouco
o tempo de ressonância natural das
barras.
- Papéis sobre os tubos graves (o som
parece que tem uma surdina com
adição do som de vibração do papel)
*Esse recurso diminui um pouco o
tempo de ressonância natural das
barras.

agudo.
É um barrafone que
combina ataque incisivo
com ressonância
prolongada.
Pode ter ou não pedal de
controle de ressonância.
Pode ter ou não abafador
como parte do
instrumento.
Barrafone que funciona
bem em montagem de
percussão múltipla, por
ser pequeno.
Barrafone que funciona
em grupos grandes por
seu som incisivo e pelo
registro agudo.

- Baqueta de metal de

de macia a dura).
Baquetas de Lã macia a dura (soam de
muito macia a média).
*Obs : As baquetas são sempre de
cabo fino.

-

Excitação:
- Rodstick: espécie de varetas de bambu
agrupadas (soa com menos ataque e
volume que a baqueta tradicional).
- Baquetas de feltro de macia a dura (quanto
mais macia, menos ataque e mais parciais
graves soam).
- Baquetas de borracha (soa com mais
ataque que a baqueta de feltro, mas com
mais parciais graves que a baqueta de
caixa).
- Baquetas de linha macia a dura (quanto
mais macia, menos ataque e mais parciais
graves soam).
- Baquetas de lã macia a dura (soam similar
às baquetas de linha, porém um pouco mais
macias).
- Mãos e dedos. *Há diversos timbres
relacionados às técnicas de mão em
tambores, que variam pela região da mão/
dedos usada e a região de toque no tambor.
É possível adaptar a técnica de mão de um
tambor de cultura étnica em tambores da
percussão de concerto. Exemplos de
tambores étnicos que se podem importar as
técnicas de mão: Congas, atabaques,
bongôs, timbals, derbaks, djembês, etc.
*Obs.: é tradição usar as baquetas mais
pesadas, como as de feltro,
de borracha ou somente as mãos, com a
esteira desligada. Assim, estes sons ganham
mais
identidade.
- Dedais de metal ou plástico (sons com
parciais e ataque agudos de dinâmica pp-f)
*É possível usar até dez dedais ao mesmo
tempo. A utilização de baquetas ou outro
excitador fica consideravelmente limitada se
os dedais estiverem presos aos dedos.
- Varetas ou cabos de baquetas de
barrafones (soa com mais ataque e parciais
agudas). *Com as varetas mais elásticas, é
possível obter um som característico ao
manter a lateral de uma das extremidades
da vareta encostada sobre a pele, sob uma
das mãos, e então excitar a vibração da
outra lateral com a outra mão. A medida que
a vareta vibra, o músico deve deslizar a
ponta encostada na caixa em direção ao
centro da pele. O som obtido é similar ao de
uma queixada / vibra slap com a adição de
um gliss para o agudo.
- Super ball (vibração contínua da pele com
predominância de parciais agudas) *Podese obter um som continuo de esteira com
este efeito.
- Reco-reco em contato com aro e pele
simultaneamente (soa como se um recoreco estivesse sendo tocado, mas com
variações de parciais, dadas pela
combinação do material do reco e da caixa)
*Reco-recos de madeira podem ter seus
dentes desgastados, por isso não
recomenda-se o uso destes.
- Pente em contato com aro e pele
simultaneamente (som similar ao do recoreco em contato com a caixa, mas com
ataques mais agudos e com os dentes mais
distantes - menos denso) *É necessário
testar os pentes. **Funciona melhor quando
os dentes dos pentes são mais elásticos.
- Bolinha de ping pong rolando sobre toda a
circunferência entre o aro e a borda da pele
da caixa (o resultado é um som contínuo de
dinâmica p-mp) *A manutenção do som se
dá por leves inclinações na caixa.

cabeça menor que a
média de baquetas de
outros materiais (soa
dura) *É uma baqueta
extremamente agressiva
para outros barrafones e
pode danificá-los.
Baqueta de resina (soa
dura).
Baqueta de nylon (soa
média).
Baqueta de plástico duro
(soa média).
*Obs : As baquetas são
sempre de cabo fino.

-

-

parecido com o do sino.
Som melódico que
também funciona em
grupos grandes. *
Alternativa de registro
médio aos sons agudos
do xilo e glock.
Instrumento que tem
uma mudança
substancial no som ao
se usar baquetas
genéricas, uma vez que
os martelos têm
características muito
diferentes de qualquer
outra baqueta.

-

ressonância mais
característica se
comparado aos sons dos
barrafones.
Os discos são
removíveis. Logo, podem
ser colocados em
diversas superfícies,
incluindo outros
instrumentos e espumas,
e podem ser tocados na
mão.

- Martelo de resina macia - Baqueta de metal (soa
-

a dura(soa macia a
dura).
Martelo de madeira (soa
macia a média).
*Obs : A execução com
quatro martelos é difícil
e pouco usual.

- No meio do caminho entre a borda e o
-

centro da pele.
Centro da pele (soa menos ressonância e
mais ataque).

- Borda da pele (soa com mais parciais
agudas).
*Obs.: muitos percussionistas utilizam a
variação de região de toque da pele para
facilitar o controle de dinâmicas p.
- Aro. *É possível fazer mudança de parciais
pela variação da região das baquetas,
principalmente em cabos finos.
- Rim shot: toca-se simultaneamente a pele e
o aro (som de pele metálico, com mais
parciais agudas, mais forte e mais
ressonância) *Somente dinâmicas mf - fff.
Executável principalmente com baqueta de
caixa, cabos e varetas. Também muda
parciais com a mudança da região da
baqueta.
- Click: pousa-se a base da baqueta sobre a
pele e percute-se o aro (soa como o click de
bateria da bossa nova) *Também muda
parciais com a mudança da região da
baqueta.
- Corpo ou lateral do instrumento. *A
mudança do material que a caixa foi
construida, como por exemplo metal ou
madeira, implica diretamente na diferença
do timbre obtido.

- Ponto entre a borda e o centro
-

da pele, geralmente mais
próximo do centro.
Centro da pele (soa menos
ressonância e mais ataque).

- Borda da pele (soa com mais
-

-

-

-

parciais agudas).
Aro. *É possível fazer
mudança de parciais pela
variação da região das
baquetas, principalmente em
cabos finos.
Rim shot: toca-se
simultaneamente a pele e o
aro (som de pele metálico,
com mais parciais agudas,
mais forte e mais ressonância)
*Somente dinâmicas mf - fff.
Executável principalmente
com baqueta de caixa, cabos
e varetas. Também muda
parciais com a mudança da
região da baqueta.
Click: pousa-se a base da
baqueta sobre a pele e
percute-se o aro (soa como o
click de bateria da bossa nova)
*Também muda parciais com a
mudança da região da
baqueta.
Corpo ou lateral do
instrumento. *A mudança do
material que o tambor foi
construído implica diretamente
na diferença do timbre obtido.

- Ponto equidistante entre centro e onde passa
a corda.
- Quinas das barras (teclas).

- Ponto equidistante entre o centro
e onde passa a corda.
- Quinas das barras (teclas).

- Exatamente em cima do ponto onde passa a - Exatamente em cima do ponto
-

-

corda (som “de surdina” e parciais agudas. É
possível ouvir a nota parcialmente).
Tubos de ressonância (som mais ruidoso,
metálico e sem altura definida) *É possivel
fazer um som que se assemelha a um gliss
deslizando as baquetas sobre os tubos de
ressonância.
Cabo da baqueta na quina da barra (tecla)
(menos parciais agudas e nota mais definida
se comparado ao som tradicional de cabo ou
vareta) *É uma boa opção de som de cabo
sem que haja necessidade de virar as
baquetas ** É possível deslizar a lateral dos
cabos da baqueta sobre as quinas das
barras (teclas) como opção de um gliss mais
forte, uma vez que os gliss com lã são pouco
fortes.

-

-

onde passa a corda (som “de
surdina” e parciais agudas. É
possível ouvir a nota
parcialmente).
Tubos de ressonância (som
mais ruidoso, metálico e sem
altura definida) *É possivel fazer
um som que se assemelha a
um gliss deslizando as
baquetas sobre os tubos de
ressonância.
Cabo da baqueta na quina da
barra (tecla) (menos parciais
agudas e nota mais definida se
comparado ao som tradicional
de cabo ou vareta) *É uma boa
opção de som de cabo sem que
haja necessidade de virar as
baquetas ** É possível deslizar
a lateral dos cabos da baqueta
sobre as quinas das barras
(teclas).

- Ponto equidistante entre centro e onde
-

-

dura).
Baqueta de resina macia
a dura (soa macia a
dura).
Baqueta de plástico duro
(soa média).

Excitação:
- Baquetas de Borracha
(soa macia) *Boa
alternativa para
dinâmicas p.
- Arco (som contínuo e
sem ataque) * Os arcos
funcionam muito bem no
glockenspiel. Assim
como o vibrafone, é um
instrumento que tem
ressonância, que ajuda
na uniformidade e
decaimento do som do
arco.
- Dedais de metal ou
plástico (sons com
parciais e ataque
agudos, de dinâmica ppff) *É possível usar até
dez dedais ao mesmo
tempo. A utlização de
baquetas ou outro
excitador fica
consideravelmente
limitada se os dedais
estiverem presos aos
dedos.
- Correntes:
principalmente
deslizadas sobre as
barras (teclas),
provocando espécies de
glissando menos
uniformes.

-

-

passa a corda (som “de surdina” e
parciais agudas. É possível ouvir a nota
parcialmente).
Tubos de ressonância (som mais
ruidoso, metálico e sem altura definida)
*É possivel fazer um som que se
assemelha a um gliss deslizando as
baquetas sobre os tubos de
ressonância.
Cabo da baqueta na quina da barra
(tecla) (menos parciais agudas e nota
mais definida se comparado ao som
tradicional de cabo ou vareta) *É uma
boa opção de som de cabo sem que
haja necessidade de virar as baquetas
** É possível deslizar a lateral dos
cabos da baqueta sobre as quinas das
barras (teclas) como opção de um gliss
mais declarado, uma vez que os gliss
com linha são pouco fortes.

1

-

mais tradicional. Usado principalmente para rulos e
ataques fortes. Prato muito usado na bateria.
O splash é o menor e mais agudo dos pratos.
China é o prato “entortado”. Mais ruidoso e com parciais
geralmente mais graves.
Os Ride são os pratos grossos e maiores, geralmente pra
se tocar com baqueta de caixa estilo jazz ou pra fazer
grandes rulos.
Pratos são instrumentos que têm diversas facetas além
das descritas acima. Por exemplo, há o prato a2 em
contexto sinfônico, ou o cymbal/hi-hat que é um dos
pratos usados na bateria e tem como função principal a
marcação de levadas.
Pratos são instrumentos com uma gama enorme de sons,
pelo uso diverso de baquetas, diversos tipos de controle
de ressonância e regiões de toque, muitas parciais e a
combinação de todos esses fatores. Por isso, são
amplamente usados na música contemporânea.

- Baquetas de linha macia a dura (soa com pouco ataque e
uma gama grande de parciais. *São baquetas usadas
especialmente para rulos ou percutidas com pouco
ataque.
- Baquetas de lã macia a dura (som similar ao da baqueta
de linha, um pouco mais macio).
- Baquetas de caixa (soa muito mais ataque e parciais
agudas) *É geralmente a baqueta usada pra se tocar
ritmicamente nos pratos.
- Vassourinhas de metal, plástico, nylon (soam com mais
chiado, principalmente se deslizadas sobre o instrumento).
- Baquetas de feltro médio a duro (som similar ao de
baqueta de linha).

-

-

graves são caríssimas; instituições
costumam ter entre o F3 e F4 como a nota
mais grave de uma escala e raramente têm
oitavas cromáticas inteiras.
Os gongos da Ópera de Pequim têm
pouca variedade de tamanhos, geralmente
entre 7’’ e 12’’ , e são de 2 tipos: os que
fazem glissando para o agudo e os que
fazem para o grave.
Os gongos Chau têm uma variedade
enorme de tamanho, podendo variar entre 5
polegadas e o tamanho de uma pessoa.
Quanto maior, mais parciais têm e mais seu
som se aproxima do ruído branco. Os Chau
maiores são também chamados de Tamtam. Quanto menor, mais seu som se
aproxima da nota definida, chegando ao
ponto de ser vendido em notas afinadas do
C4 - C6.
*Obs : Há ainda muitos gongos que não
foram incorporados pela música de
concerto, que são raros e difíceis de achar.
Há gongos do Vietnã, Coréia, das ilhas de
java e de Bali, por exemplo.

- Baquetas de borracha macia a média (soa

-

de média a dura, com mais ataque que
qualquer baqueta revestida de tecido, como
lã, linha e feltro).
Baquetas de linha macia a dura (soa de
macia a dura, com menos ataque que a
borracha, mas mais ataque que as demais).
Baquetas de lã de macia a dura (som similar
ao da baqueta de linha, um pouco mais
macio).
Baquetas de feltro médio a duro (soa macia
a média. É a baqueta que tem menos
ataque de todos os materiais).

Excitação:
Excitação:
- Baquetas de xilo em
- Baqueta de borracha
geral (mais ataque e
média a dura (soa macia
parciais agudas) *É
a média).
- Arco (som contínuo e
possível usar essas
baquetas para executar
sem ataque) * Os arcos
glissandos
funcionam muito bem no
pronunciados e de
crotales. Assim como o
execução facilitada.
vibrafone, é um
**Podem ser
instrumento que tem
alternativas de
ressonância, que ajuda
execução facilitada para
na uniformidade e
o uso de quatro vozes
decaimento do som do
na campana.
arco.
- Baquetas de lã e linha
- Baquetas de triângulo
de médias a duras
(soa menos volume,
(soam muito macias a
mais sons agudos no
médias). *Também
ataque).
- Agulhas e clips (som
podem ser alternativas
para o uso de quatro
com pouco volume, mas
vozes na campana.
ainda metálico, com
- Cabos das baquetas
ataque e com nota
tradicionais ou varetas
definida) *É uma boa
(som pouco
alternativa para a
pronunciado com
execução de rulos e
parciais agudas, de
ataques em dinâmicas p.
- Dedais de metal ou
nota definida quase
ausente).
plástico (sons com
- Agulhas e clips (som
parciais e ataque
com pouco volume, mas
agudos, de dinâmica ppainda metálico, com
ff) *É possível usar até
ataque e com nota
dez dedais ao mesmo
definida) *É uma boa
tempo. A utlização de
alternativa para a
baquetas ou outro
execução de rulos e
excitador fica
ataques em dinâmicas
consideravelmente
Ressonância:
p.
limitada se os dedais
- Moedas anexadas às
- Dedais de metal ou
estiverem presos aos
barras (teclas) (adicionaplástico (sons com
dedos.
- Correntes:
se à ressonância um som
parciais e ataque
metálico e denso)*Esse
agudos, de dinâmica
principalmente
recurso diminui o tempo
pp-ff) *É possível usar
deslizadas sobre os
de ressonância natural
até dez dedais ao
discos, provocando uma
das barras.
mesmo tempo. A
espécie de glissando
- Clips anexados às barras
utlização de baquetas
menos uniforme.
(teclas)(adiciona-se à
ou outro excitador fica
ressonância um som
consideravelmente
Ressonância:
- Moedas anexadas aos
metálico e denso)*Esse
limitada se os dedais
recurso diminui um
estiverem presos aos
discos (adiciona-se à
pouco o tempo de
dedos.
ressonância um som
ressonância natural das
metálico e muito
barras.
Ressonância:
denso)*Esse recurso
- Pequenos metais
diminui o tempo de
anexados aos tubos
ressonância natural dos
(adiciona-se à
discos.
- Clips anexados aos
ressonância um som
metálico e com
discos (adiciona-se à
densidade
ressonância um som
variada)*Esse recurso
metálico e denso)*Esse
diminui um pouco o
recurso diminui um
tempo de ressonância
pouco o tempo de
natural dos tubos.
ressonância natural dos
discos.
- Mergulhá-los sob a água
logo após percuti-los
(efeito gliss parecido
com o slide do vibra).
- Instrumento passível de
colocar sobre outros
instrumentos de pele
para aproveitar
ressonância.

Excitação:
Excitação:
- Arco (som contínuo e sem ataque) * Os arcos funcionam
- Arco (som contínuo e sem ataque) * Não é
muito bem nos pratos. Assim como outros instrumentos de
possível usar arco em gongos Thai **Arcos
metal, o prato é um instrumento que tem ressonância, que
em gongos pequenos são de execução
ajuda na uniformidade e decaimento do som do arco. ** É
difícil ou impossível.
- Baquetas de caixa (soa muito mais ataque e
possível manipular e controlar um pouco a parcial que
será emitida pelo arco através da imposição de pontos
parciais agudas; para os thai gongs a nota
nodais ao se apertar certas regiões do prato com os
fica consideravelmente menos definida) *Há
dedos enquanto se desliza o arco.
uma limitação para dinâmicas fortes com
- Baquetas de borracha de macias a duras (soa mais
baquetas de caixa em gongos pequenos,
ataque que as de linha, mas menos ataque que as de
especialmente os Thai: máx. mf. ** O ritmo
caixa).
fica mais claro com baquetas de caixa em
- Baquetas de resina (soam ainda mais ataque que as de
gongos.
borracha e com ressonância mais densa que as de caixa) - Vassourinhas de metal, plástico, nylon
* Com essas baquetas é possível explorar regiôes de
(soam com mais chiado, principalmente se
toque diferentes dos pratos e obter variações
deslizadas sobre o instrumento).
- Dedos: O uso de dedos é geralmente usado
consideráveis do envelope sonoro.
- Rodstick: espécie de varetas de bambu agrupadas (soa
para sons com pouco volume. * O uso de
com menos ataque e volume que a baqueta de caixa).
mãos e dedos é limitado a dinâmicas mais
- Baquetas de triângulo (soam com ataque bastante agudo
suaves por conta da instabilidade de um
e ressonância similar à de baqueta de caixa. * Com essas
instrumento leve pendurado. Caso o
baquetas é possível explorar regiôes de toque diferentes
instrumento esteja repousado em uma
dos pratos e obter variações consideráveis do envelope
espuma, a efetividade do uso de dedos e
sonoro.
mãos aumenta consideravelmente.
- Varetas ou cabos de baquetas de barrafones (soa com
- Dedais de metal ou plástico (sons com
mais ataque e parciais agudas).
parciais e ataque agudos, de dinâmica pp-ff)
- Dedos e mãos: há diversos sons possíveis com mãos e
*É possível usar até dez dedais ao mesmo
dedos nos pratos, dados pela combinação de área usada
tempo. **A utlização de baquetas ou outro
da mão e a região de toque no prato * O uso de mãos e
excitador fica consideravelmente limitada se
dedos é limitado a dinâmicas mais suaves, principalmente
os dedais estiverem presos aos dedos.
- Agulhas e clips (som com pouco volume,
com dedos (que não devem passar de mf).
- Dedais de metal ou plástico (sons com parciais e ataque
mas ainda metálico e com ataque) *É uma
agudos, de dinâmica pp-ff) *É possível usar até dez
boa alternativa para a execução de rulos e
dedais ao mesmo tempo. **A utlização de baquetas ou
ataques em dinâmicas pp.
- Baquetas de triângulo (soam com ataque
outro excitador fica consideravelmente limitada se os
dedais estiverem presos aos dedos.
bastante agudo e ressonância similar à de
- Agulhas e clips (som com pouco volume, mas ainda
baqueta de caixa. *Há uma limitação de
metálico e com ataque) *É uma boa alternativa para a
dinâmica para o uso de ataque de baqueta
execução de rulos e ataques em dinâmicas pp.
de triângulo em gongos pequenos,
- Crina solta: amarra-se uma das pontas da crina na estante
principalmente Thai (que deve chegar
do prato, sob o prato, e desliza-se o dedo sobre a outra
somente até um mp)
- Varetas ou cabos de baquetas de barrafones
extremidade da crina, apertando-a. O meio da crina deve
estar em contato com a lateral do prato (som contínuo, de
(soa com mais ataque e parciais agudas).
- Rodstick: espécie de varetas de bambu
notas agudíssimas e indefinidas em dinâmica p).
- Pente: passa-se os dentes do pente sobre a lateral do
agrupadas (soa com menos ataque e
prato (soa como um reco mas com ataques agudos,
volume que a baqueta de caixa)
- Pente: passa-se os dentes do pente sobre a
espaçados e ressonância de prato).
- Parafuso (sons similares aos da baqueta de triângulo,
lateral do gongo (soa como um reco mas
incluindo riscado * É possível esfregar os sulcos do
com ataques agudos e ressonância de
parafuso sobre a borda do prato (soa como um reco
gongo).
metálico e com ressonância de prato).
Sons riscados:
- Riscado 1: risca-se a superfície dos gongos
Sons Riscados:
- Riscado 1: risca-se os pratos com a baqueta de triângulo,
com a baqueta de triângulo, caixa,
caixa, vassourinha, ou cabo (som riscado, metálico) * O
vassourinha ou cabo (som riscado,
tamanho do som riscado em pratos pequenos é
metálico).
- Riscado 2: risca-se a superfície dos gongos
consideravelmente limitado (apenas sons curtos).
- Riscado 2: risca-se a superfície dos pratos em
em movimentos rápidos de vai e vem com a
movimentos rápidos de vai e vem com a baqueta de
baqueta de triângulo, caixa, vassourinha, ou
triângulo, caixa, vassourinha, ou cabo (sons riscados,
cabo (sons riscados, curtos, consecutivos e
curtos, consecutivos e rápidos).
rápidos).
- Riscado 3: risca-se a circunferência/lateral do prato com o - Riscado 3: risca-se a circunferência/lateral
corpo da baqueta de triângulo, caixa, vassourinha, ou
do gongo com o corpo da baqueta de
cabo (sons riscados um pouco mais longos e contínuos)
triângulo, caixa, vassourinha, ou cabo (sons
*Funciona muito melhor com baqueta de triângulo. **O
riscados um pouco mais longos que o da
prato deve estar consideravelmente preso na estante.
superfície) *Funciona muito melhor com
- Riscado 4: risca-se a superfície dos pratos com a ponta de
baqueta de triângulo.
uma baqueta de caixa ou o cabo de uma baqueta de
*Obs : O tamanho do som riscado em
barrafone colocando muita pressão contra a baqueta e
gongos pequenos é consideravelmente
sobre o prato (o som é de riscado, mas com parciais mais
limitado (apenas sons curtos).
definidas).
**Obs : Sons riscados funcionam muito
melhor em Gongos grandes, principalmente
Ressonância:
no caso dos Thai. Gongos Thai pequenos
- No arco: É possível mudar os pontos nodais de vibração
têm muitas irregularidades de relevo na
ao pressionar o prato com a ponta dos dedos na área
superfície e são instáveis.
onde se deseja localizar o ponto nodal, assim como variar
a pressão do arco sobre o instrumento (soam diferentes
Ressonância:
- No arco: variações dos pontos nodais com
parciais, porém com pouco controle do percussionista
sobre a emissão da parcial exata desejada).
as mãos e da pressão do arco contra o
- É possível encostar a ponta da baqueta de triângulo na
instrumento trazem parciais diferentes (o
superfície do prato enquanto ele ainda vibra (soa a
tamanho pequeno dos gongos limita
ressonância normal do instrumento com a adição do ruído
consideravelmente esse efeito).
- Diferentes materiais metálicos podem ser
metálico de atrito entre a baqueta e o instrumento
vibrando).
anexados ao gongo (ressonância normal do
- Diferentes materiais metálicos podem ser anexados ao
instrumento com adição do ruído de atrito
prato (ressonância normal do instrumento com adição do
entre o material metálico e a vibração do
ruído de atrito entre o material metálico e a vibração do
instrumento).
instrumento).
- Sizzle Cymball: Amarra-se sobre a superfície do prato
uma corrente metálica comumente chamada “sizzle”.
Outra alternativa é um prato que já vem de fábrica com
espécies de pregos anexados ao seu corpo. Se optar por
essa corrente ou esse tipo de prato, na partitura o nome
do prato deve estar como "sizzle cymbal”. (soa com ruido
metálico adicional à ressonância tradicional do prato).
- É possível posicionar o prato de tal maneira que sua
lateral encoste levemente em algum outro instrumento.
Assim, quando o prato for tocado, sua própria vibração
funcionará como excitadora desse outro instrumento.
*Funcional apenas em dinâmicas pp - mp (soa a
ressonância tradicional do prato com adição da vibração
ruidosa, metálica e parcialmente descontrolada do outro
instrumento).
- É possível colocar os pratos com a cúpula para baixo
sobre outros instrumentos para ter sua ressonância
modificada. *Recurso bastante utilizado nos tímpanos,
com o uso do pedal ** Mais funcional com pratos
maiores(soa uma espécie de junção da ressonância entre
os dois instrumentos).

- Centro da barra (tecla).

- No meio do caminho entre centro e borda para ataques

passa a corda.
Quinas das barras (teclas).

- Exatamente em cima do ponto onde

-

-

Ressonância:
- É possível anexar objetos
pequenos e leves sobre a pele
do instrumento de tal maneira
que ele vibre junto com a pele.
Exemplos de objetos: clips, e
moedas.
- Repousar a ponta de uma
baqueta de caixa, cabo, ou
vareta sobre a pele enquanto
percute a mesma com outra
baqueta (a baqueta em
repouso rebotará sobre a pele
enquanto ela estiver vibrando.
O efeito sonoro é um
acelerando e diminuendo
instável até a pele parar de
vibrar).

Ressonância:
- É possível anexar objetos
pequenos e leves sobre a
pele do instrumento de tal
maneira que ele vibre junto
com a pele. Exemplos de
objetos: clips, moedas.
- Repousar a ponta de uma
baqueta de caixa, cabo, ou
vareta sobre a pele
enquanto percute a mesma
com outra baqueta (a
baqueta que estava em
repouso rebotará sobre a
pele enquanto ela estiver
vibrando. O efeito sonoro é
um acelerando e diminuendo
instável até a pele parar de
vibrar).

Região de toque
tradicional (sons
legato)

principal é a quantidade e
variedade de tamanhos. Logo,
é de praxe usar ‘sets’ de tom.
Cada instituição (orquestra,
escola de música) tem um
numero indeterminado de
toms. Ao compor, é sempre
importante saber quantos
estão disponíveis.
É um tambor de altura não
definida, apesar de alguns
compositores pedirem uma
nota definida na partitura. Vale
lembrar que fica mais difícil a
procura de toms que possam
afinar a nota desejada pelo
compositor e que muitas vezes
não estão disponíveis em uma
instituição. De qualquer
maneira, a nota definida é
muito menos clara que a de
um tímpano, porém, mais clara
que a de uma caixa-clara.
Baquetas macias e com
cabeça grande ajudam na
definição da nota.
É um tambor com implicações
sonoras e técnicas parecidas
com as da caixa-clara,
principalmente se a caixa
estiver sem esteira.

-

- Na quina da ponta de
cima dos tubos.

- Próximo à borda do disco.

- No corpo dos tubos (soa
com mais parciais e
fundamental menos
definida) *Somente com
baquetas macias e
dinâmicas máx. mf.

-

-

- Com o corpo da baqueta de caixa, triângulo, varetas e

-

-

- Centro.

com baquetas duras.
Na borda para rulos e ataques com baquetas macias.

cabos na superfície de prato (som com muito ataque,
ressonância forte e com parciais em todos os registros. *É
tradicionalmente usado em dinâmicas f. **Em dinâmicas p
seu efeito é mais dissolvido).
Com o corpo da baqueta de caixa, triângulo, varetas e
cabos na lateral do prato, de tal maneira que a baqueta
fique em diagonal em relação ao prato - ângulo de 45º
entre a baqueta e a superfície (som similar ao “corpo da
baqueta na superfície do prato”, mas com menos ataque e
volume).
Com o corpo da baqueta de caixa, triângulo, varetas e
cabos na cúpula (som com ataque a parciais mais
graves).
Com a ponta da baqueta de caixa, triângulo, varetas e
cabos na cúpula (som com ataque mais agudo e parciais
médias).
Com o corpo da baqueta de caixa, triângulo, varetas e
cabos perpendicular ao prato. Toca-se exatamente na
lateral e com a ponta da baqueta apontando para o
chão(ataque muito agudo e ressonância aguda e média).
Obs.: Notação de registros apenas aproximada, uma vez
que as parciais dos pratos dependem de vários fatores
físicos e organológicos.

- Entre o centro e a borda (menos
fundamental).

- Na lateral do gongo, baqueta perpendicular
(principalmente baqueta de metal e vareta;
também riscar).

Ressonância

Tímpanos

Caixa-clara

Tom-toms

Marimba

Xilofone

- Abafamento tradicional com

- Com o acionamento da esteira, o chiado

- Abafamento com as mãos:

- Barrafone de ressonância média e que não

- É o barrafone de som mais

-

-

-

-

Articulações

- Sons com mais ataque:

-

-

Extensões:
Mínima e máxima;
observações
sobre extensões.

Rulos

as mãos: corte da
ressonância colocando uma
das mãos sobre a pele do
tímpano após a baqueta
tocá-lo.
Abafamento parcial com
mão ou dedos: diminuição
súbita do volume da
ressonância, contudo sem
cortá-la.
Abafamento contínuo com
uma das mãos enquanto a
outra toca (som “mudo” e
com pouca ressonância).
Abafadores: objetos
pequenos e finos cobertos
por feltro, ex: cartões; Cd’s;
moongel: espécie de adesivo
elástico, próprio para
abafamento de tambores.
*Os abafadores soam similar
ao abafamento contínuo das
mãos, mas são geralmente
menos efetivos.
Pode ampliar e modificar a
ressonância de outros
instrumentos, principalmente
se forem de metal, ao
colocá-los sobre a pele do
tímpano. *Não podem ser
instrumentos pesados. **É
possível ainda fazer a
mudança de nota e
glissandos com o pedal do
tímpano, enquanto se toca o
instrumento sobre ele (soa
glissandos da ressonância
do instrumento que está
sobre o tímpano).

tocar na borda; baquetas
duras e com cabeças
pequenas ex. baqueta de
caixa; dead stroke com
baquetas duras.
Sons com menos
ressonância: tocar no
centro; abafamentos (mão e
abafadores); dead stroke
com baquetas macias.
Sons com menos ataque e
mais ressonância
(legatos): região de toque
tradicional (menos ataque e
mais ressonância); baquetas
macias e com cabeças
grandes.

-

-

-

-

passa a ser a ressonância principal, que
também fica mais curta.
É possível regular a esteira para mais solta
ou mais presa, que produzem
respectivamente um chiado mais longo e
mais curto.
É possível regular a afinação da pele, que
consequentemente muda a ressonância
(quanto mais grave a afinação, mais
ressonância).
Abafamento com as mãos: corte da
ressonância colocando uma das mãos
sobre a pele da caixa, após a baqueta tocála. *Este efeito somente é obtido se o
abafamento for produzido pouquíssimo
tempo depois da baqueta tocar a caixa,
dada a curta ressonância do instrumento.
Abafamento contínuo com uma das mãos
enquanto a outra toca (som “mudo” e com
pouquíssima ressonância).
Abafadores: objetos pequenos e finos
cobertos por feltro, ex: Cartões; Cd’s;
moongel: espécie de adesivo elástico,
próprio para abafamento de tambores. *Soa
similar ao abafamento contínuo das mãos.

- Sons com mais ataque: tocar no centro;
-

-

ligar a esteira; dead stroke com baquetas
duras.
Sons com menos ressonância: tocar no
centro; ligar a esteira; abafamentos (mão e
abafadores); dead stroke com baquetas
macias.
Sons com menos ataque e mais
ressonância (legato): região de toque
tradicional; soltar a esteira; esteira
desligada; baquetas de feltro e borracha.

32’’: Mín. D1 - A1 / Máx. C#1 B1
29”: Mín. F1 - C2 /
Máx. E1 - C#2
26”: Mín. Bb1 - F2 / Máx. A1 F#2
23”: Mín. D2 - A2 /
Máx. C#2 - Bb2.

-

- Rulo tradicional de toque

- Buzz roll ou rulo fechado: o rulo mais

-

-

simples: executado com
apenas um toque a cada
movimento de percussão da
baqueta.
Rulo aberto: executado com
dois toques a cada
movimento de percussão da
baqueta (soa um pouco mais
regular que o rulo de toque
simples) *Melhor executável
com baqueta de caixa ou
cabos.
Buzz roll ou rulo fechado:
o rulo mais denso e fechado
de todos, ou seja, com o
maior número de notas
possível a cada movimento
de percussão da baqueta.
*Melhor executável com
baqueta de caixa. ** Estimase que este rulo tenha sido
usado em contexto sinfônico
em diferentes momentos
durante os períodos barroco
e clássico, porém, não se
fixou como tradição nos dias
de hoje.

-

-

-

corte da ressonância
colocando uma das mãos
sobre a pele do tom, após a
baqueta tocá-la. *Este efeito
somente é obtido se o
abafamento for produzido
pouquíssimo tempo depois da
baqueta tocar o tom, dada a
curta ressonância do
instrumento.
Abafamento contínuo com
uma das mãos enquanto a
outra toca (som “mudo” e com
pouquíssima ressonância).
Abafadores: objetos pequenos
e finos cobertos por feltro, ex:
Cartões; Cd’s; moongel:
espécie de adesivo elástico,
próprio para abafamento de
tambores. *Soa similar ao
abafamento contínuo das
mãos, porém menos efetivo.
Pode ampliar e modificar a
ressonância de outros
instrumentos, principalmente
se forem de metal, ao colocálos sobre a pele do tom. *Não
podem ser instrumentos
pesados.

- Sons com mais ataque:

-

-

centro; dead stroke com
baquetas duras (madeira,
borracha dura).
Sons com menos
ressonância: tocar no centro;
abafamentos (mão e
abafadores); dead stroke com
baquetas macias (feltros,
linhas e lãs médias e macias).
Sons com menos ataque e
mais ressonância (legato):
região de toque tradicional;
baquetas de feltro e borracha.

-

-

-

- Sons com mais ataque: baquetas com lã

-

-

-

-

-

- Buzz roll ou rulo fechado: o

-

-

rulo mais denso e fechado de
todos, ou seja, com o maior
número de notas a cada
movimento de percussão da
baqueta. *Melhor executável
com baqueta de caixa.
Rulo aberto: executado com
dois toques a cada movimento
de percussão da baqueta. (soa
um pouco mais regular que o
de toque simples). *Melhor
executável com baqueta de
caixa e cabos.
Rulo de toque simples:
executado com apenas um
toque a cada movimento de
percussão da baqueta.
Geralmente executado com
baquetas que não são de
caixa (borracha, feltro,
varetas). Rulo pouco menos
denso que o rulo aberto.

-

-

-

-

dura ou outra superfície dura, como linhas,
borrachas, madeira, plástico; dead stroke
com baquetas duras.
Sons com menos ressonância: tocar
exatamente em cima do ponto em que a
corda passa; abafamentos (mãos, panos e
corpo); dead stroke com baquetas macias.
Sons com menos ataque e mais
ressonância:
região de toque tradicional; baquetas
macias.

- C2 - C6 / A1 - C6

-

denso e fechado de todos, ou seja, com o
maior número de notas a cada movimento
de percussão da baqueta. *Melhor
executável com baqueta de caixa.
Rulo aberto: executado com dois toques a
cada movimento de percussão da baqueta.
(soa um pouco mais regular que o de toque
simples). *Melhor executável com baqueta
de caixa ou cabos. É o rulo de caixa das
bandas marciais.
Rulo de toque simples: executado com
apenas um toque a cada movimento de
percussão da baqueta. Geralmente
executado com baquetas não tradicionais
(borracha, feltro, varetas) e esteira
desligada. *Rulo pouco menos denso que o
rulo aberto **Rulo menos uniforme que o
rulo aberto.

usa pedal. *Há pesquisas de construção de
marimba com pedal.
Abafamento tradicional com baquetas
macias ou mãos, especialmente nos
registros grave e médio. *Este efeito
somente é obtido se o abafamento for
produzido pouquíssimo tempo depois da
baqueta tocar a barra (tecla), dada a curta
ressonância do instrumento.
Abafamento contínuo com uma das mãos
enquanto a outra toca (som “mudo” e com
pouquíssima ressonância).
Controle de ressonância com o próprio corpo
(o resultado é bastante similar aos
abafamentos possíveis com a mão)
*Abafamento alternativo às mãos, se elas
estiverem ocupadas. ** Abafamento possível
apenas para o corredor de notas logo à
frente da(o) percussionista, ou seja, as
“teclas brancas” da marimba.
Abafadores: panos por cima das barras
(teclas) (soa similar ao abafamento contínuo
das mãos).

F1 - C6 / C1 - C6
Se o percussionista usa 4 baquetas, a
extensão máx. entre as 2 notas mais graves
é uma 9ª e entre as duas mais agudas é
uma 12ª. Entre as intermediárias, a extensão
máx. é indefinida, porém é bastante limitada
quando a nota mais aguda e mais grave são
tocadas nas barras (teclas) do corredor de
cima, ou seja, as referentes às teclas pretas
do piano.

-

Glockenspiel (bells)

- É o barrafone de som mais longo.
curto.
Pedal:
- S/ pedal: som seco, mas ainda com
Abafamento tradicional com
baquetas macias ou mãos,
uma peq. ressonância.
- C/ pedal: som com ressonância longa,
especialmente nos registros
grave e médio. *Este efeito
de instrumentos de metal.
- Meio pedal: o feltro de abafamento fica
somente é obtido se o
abafamento for produzido
parcialmente encostado (apesar de ser
pouquíssimo tempo depois da
um recurso tradicional, pode não
baqueta tocar a tecla, dada a
funcionar em parte do vibrafone).
- “After pedal”: aciona-se o pedal após a
curta ressonância do
instrumento.
percussão das barras.
Abafamento contínuo com uma
Outros modos de controle de
das mãos enquanto a outra toca
ressonância:
- Abafamento tradicional com baquetas
(som “mudo” e com
pouquíssima ressonância).
ou mãos. * Recurso alternativo ao
Controle de ressonância com o
abafamento de todas as barras pelo
próprio corpo (o resultado é
pedal. É possível abafar de 1 a quatro
bastante similar aos
notas e até 2 se houver notas tocadas
abafamentos possíveis com a
simultâneas ao abafamento.
- Abafamento contínuo com uma das
mão) *Abafamento alternativo
às mãos, se elas estiverem
mãos enquanto a outra toca (som
ocupadas. ** Abafamento
“mudo” e com pouquíssima
possível apenas para o corredor
ressonância)
- Controle de ressonância com o próprio
de notas logo à frente da(o)
percussionista, ou seja, as
corpo (o resultado é bastante similar
“teclas brancas” do xilofone.
aos abafamentos possíveis com a mão)
Abafadores: panos por cima das
*Abafamento alternativo às mãos, se
teclas (soa similar ao
elas estiverem ocupadas. **
abafamento contínuo das
Abafamento possível apenas para o
mãos).
corredor de notas logo à frente da(o)
percussionista, ou seja, as “teclas
brancas” do vibrafone.

- Sons com mais ataque:
-

Vibrafone

baquetas duras; dead stroke
com baquetas duras.
Sons com menos
ressonância: tocar exatamente
em cima do ponto em que a
corda passa; abafamentos
(mãos, panos e corpo); dead
stroke com baquetas macias.
Sons com menos ataque e
mais ressonância:
região de toque tradicional;
baquetas macias, de
preferência com lã, linha ou
feltro.

- F3 - C7 / C3 - C7
- Instrumento semi-transpositor:

- Sons com mais ataque: baquetas

-

-

duras; dead stroke com baquetas
duras; after pedal (recurso que dá a
impressão de mais ataque por diminuir
consideravelmente o volume da
ressonância).
Sons com menos ressonância: tocar
exatamente em cima do ponto em que
a corda passa; abafamentos (pedal,
mãos, e corpo); dead stroke com
baquetas macias.
Sons com menos ataque e mais
ressonância:
região de toque tradicional; baquetas
macias.

- F2 - F5 / C2 - C6
- se o percussionista usa 4 baquetas, a

soa uma oitava acima do que
está escrito.
Se o percussionista usa 4
baquetas, a extensão máx.
entre as 2 notas mais graves é
uma 12ª e entre as duas mais
agudas é uma 13ª. Entre as
intermediárias, a extensão máx.
é indefinida.

extensão máx. entre as 2 notas mais
graves é uma 11ª e entre as duas mais
agudas é uma 12ª. Entre as
intermediárias, a extensão máx. é
indefinida.

- Rulo tradicional de uma nota: rulo de duas - Rulo tradicional de uma nota:

- Rulo tradicional de uma nota: rulo de

-

-

baquetas alternadas.
Rulo tradicional de 3 e 4 notas: as 3 ou 4
vozes são agrupadas em 2, formando uma
voz grave e uma aguda que se alternam.
Rulo independente de 2 notas: de uma
mão só, enquanto a outra executa outro
som. Mais usado em intervalos de 4ª a 8ª. *
É possível tbm fazer com 2 mãos, ou seja,
quatro notas e executar diferentes
velocidades entre as mãos.
Musser/ripple roll de 4 notas: rulo feito
com uma ordem certa das vozes: soprano,
contralto, baixo, tenor. * Rulo mais usado
como alternativa ao agrupamento de vozes
do rulo tradicional. **O soprano e baixo têm
um pouco mais de destaque.

-

-

-

-

rulo de duas baquetas
alternadas.
Rulo tradicional de 3 e 4
notas: as 3 ou 4 vozes são
agrupadas em 2, formando uma
voz grave e uma aguda que se
alternam.
Rulo independente de 2
notas: de uma mão só,
enquanto a outra executa outro
som. Mais usado em intervalos
de 5ª a 8ª. * É possível tbm
fazer com 2 mãos, ou seja,
quatro notas e executar
diferentes velocidades entre as
mãos.
Musser/ripple roll de 4 notas:
rulo feito com uma ordem certa
das vozes: soprano, contralto,
baixo, tenor. *Rulo mais usado
como alternativa ao
agrupamento de vozes do rulo
tradicional. **O soprano e baixo
têm um pouco mais de
destaque.

-

-

-

duas baquetas alternadas.
Rulo tradicional de 3 e 4 notas: as 3
ou 4 vozes são agrupadas em 2,
formando uma voz grave e uma aguda
que se alternam.
Rulo independente de 2 notas: de
uma mão só, enquanto a outra executa
outro som. Mais usado em intervalos de
4ª a 8ª. * É possível tbm fazer com 2
mãos, ou seja, quatro notas e executar
diferentes velocidades entre as mãos.
Musser/ripple roll de 4 notas: rulo
feito com uma ordem certa das vozes:
soprano, contralto, baixo, tenor. * Rulo
mais usado como alternativa ao
agrupamento de vozes do rulo
tradicional. **O soprano e baixo têm um
pouco mais de destaque.
* Obs: A diferença sonora entre os rulos
cai se o pedal estiver acionado.

- Alguns glockenspiels têm - S/ pedal: som seco,
-

-

-

-

um pedal com parte do
instrumento.
Alguns glockenpiels têm
abafador manual
acoplado ao instrumento.
Abafamento tradicional
com mãos: abafa-se
algum tempo depois que
a baqueta percutiu a
barra (tecla).
Abafamento contínuo
com uma das mãos
enquanto a outra toca
(som “mudo” e com
pouquíssima
ressonância)
Controle de ressonância
com o próprio corpo (o
resultado é bastante
similar aos abafamentos
possíveis com a mão)
*Abafamento alternativo
às mãos, se elas
estiverem ocupadas. **
Abafamento possível
apenas para o corredor
de notas logo à frente
da(o) percussionista, ou
seja, as “teclas brancas”
do glock
Abafadores: panos por
cima das barras (teclas)
(soa similar ao
abafamento contínuo das
mãos).

- Sons com mais ataque:

-

-

baquetas duras; dead
stroke com baquetas
mais duras.
Sons com menos
ressonância:
abafamentos (pedal,
panos, mãos e corpo);
dead stroke com
baquetas mais macias
(borracha média).
Sons com menos
ataque e mais
ressonância:
baquetas macias
(borracha média).

- C5 - C8 / G4 - C8
- Semi-transpositor: soa
duas oitavas acima do que
está escrito.

-

mas ainda com uma
peq. ressonância.
C/ pedal: som com
ressonância longa, de
instrumentos de metal.
Abafamento tradicional
com mãos: abafa-se
algum tempo depois
que a baqueta percutiu
a tecla *Apesar de
menos efetivo, é um
recurso alternativo ao
abafamento de todos os
tubos pelo pedal. ** É
possível abafar com
luvas para aumentar a
efetividade do
abafamento de mãos.

-

-

-

nota: rulo de duas
baquetas alternadas.
Rulo tradicional de 3 e
4 notas: as 3 ou 4 vozes
são agrupadas em 2,
formando uma voz grave
e uma aguda que se
alternam.
Rulo independente de 2
notas: de uma mão só,
enquanto a outra executa
outro som. Mais usado
em intervalos de 5ª a 8ª.
Musser/ripple roll de 4
notas: rulo feito com
uma ordem certa das
vozes: soprano,
contralto, baixo, tenor. *
Rulo mais usado como
alternativa ao
agrupamento de vozes
do rulo tradicional. **O
soprano e baixo têm um
pouco mais de destaque.
Opções de baqueta
macia (borracha macia,
linha dura) para rulos que
soam menos agressivos
(limitado a mp).

crotales

Pratos suspensos - crash, ride, splash, china

Gongos pequenos - Thai, Chinês
(Pequim), Chau

- Abafamento tradicional

- Crotales, pratos e gongos são instrumentos com

- Crotales, pratos e gongos são instrumentos

-

-

-

- Sons com mais
-

-

ataque: martelos duros
(resina dura).
Sons com menos
ressonância:
abafamentos (pedal e
mãos).
Sons com menos
ataque e mais
ressonância:
martelos macios (resina
macia/madeira);
baquetas que soam
macias(borrachas, linha
ou lã dura).

- C3 - F4

-

-

geralmente feitos com
baquetas de barrafones
de diferentes durezas
(borrachas, lã ou linha
dura), neste caso, é
possível fazer com até 4
vozes. Ainda, com
certas limitações, é
possível executar os
rulos indicados nos
outros barrafones, a
saber: rulo tradicional
de uma nota só; rulo
tradicional de 3 a quatro
notas; rulo
independente de 2
notas; musser/ripple roll
de 4 notas.
Rulo tradicional de
uma nota com
martelo: rulo de dois
martelos alternados
*Executável somente
com alguns martelos
menores.
Rulo tradicional de
duas notas com
martelo: rulo de dois
martelos alternados.

com mãos: abafa-se
algum tempo depois que
a baqueta percutiu o
disco.
Abafamento contínuo
com uma das mãos
enquanto a outra toca
(som “mudo” e com
pouquíssima
ressonância).
Crotales, pratos e
gongos são instrumentos
com ressonância longa e
que não têm pedal. É
importante sempre
verificar se o
percussionista teve
tempo suficiente para
abafá-los, principalmente
antes de uma grande
pausa ou algo parecido.
É possível colocar os
crotales sobre
instrumentos de pele
grandes, para aproveitar
a ressonância.

-

-

ressonância longa e que não têm pedal. É importante
sempre verificar se o percussionista teve tempo suficiente
para abafá-los, principalmente antes de uma grande
pausa ou algo parecido.
Abafamento tradicional com mãos: abafa-se algum tempo
depois que a baqueta percutiu o prato.
Abafamento contínuo com uma das mãos enquanto a
outra toca (som “mudo” e com pouca ressonância).
Controle de ressonância com o próprio corpo (o resultado
é similar aos abafamentos possíveis com a mão, mas
menos efetivo) *A posição do prato no set é fundamental
para o funcionamento desse abafamento. Logo,quanto
mais instrumentos houver no set, mais dificil fica a sua
execução.
Abafadores: panos ou feltros por cima dos pratos (soa
similar ao abafamento contínuo das mãos, mas menos
efetivo) *É uma opção interessante para controle de
ressonância parcial e fixo.

- Sons com mais ataque: - Sons com mais ataque: tocar mais próximo da cúpula

-

-

baquetas duras; dead
stroke com baquetas
mais duras.
Sons com menos
ressonância:
abafamentos com as
mãos; dead stroke com
baquetas médias.
Sons com menos
ataque e mais
ressonância:
baquetas macias
(borracha média/dura).

- C5 - C7
- Semi-transpositor: soa
-

- Rulo tradicional de uma - *Obs.: rulos são

-

2

Campanas (tub. bells)

-

-

-

-

uma nota: rulo de duas
baquetas alternadas.
Rulo tradicional de 3 e
4 notas: as 3 ou 4 vozes
são agrupadas em 2,
formando uma voz grave
e uma aguda que se
alternam.
Rulo independente de
2 notas: de uma mão
só, enquanto a outra
executa outro som. Mais
usado em intervalos de
2ª a 5ª.
Musser/ripple roll de 4
notas: rulo feito com
uma ordem certa das
vozes: soprano,
contralto, baixo, tenor. *
Rulo mais usado como
alternativa ao
agrupamento de vozes
do rulo tradicional. **O
soprano e baixo têm um
pouco mais de destaque.
*Obs.: por conta da
ressonância, a diferença
de rulos é bem menos
clara.
Opções de baqueta
macia (borracha macia)
para rulos que soam
menos agressivos
(limitado a mp).

-

- Sons com mais ataque: tocar com

-

-

-

- Rulo de toque simples tradicional: Usa-se geralmente

-

-

-

baquetas mais duras (borracha dura, vareta,
caixa) dead stroke com baquetas duras
(madeira, borracha dura).
Sons com menos ressonância:
abafamentos (mãos); dead stroke com
baquetas macias (feltros, linhas, lãs e
borrachas macias); posicionar os gongos
sobre uma espuma.
Sons com menos ataque e mais
ressonância: baquetas de feltro e borracha
macia; baquetas de linha e lã.

- Thai: A#1 - C6. *Gongos Thai grandes são

-

duas oitavas acima do
que está escrito.
As oitavas são vendidas
separadamente,
podendo haver apenas a
mais aguda ou a mais
grave disponível.

- Rulo tradicional de
-

-

(quanto mais proximo, mais ataque); dead stroke com
baquetas duras (madeira, plástico duro); pontas de
baquetas de caixa, triângulo, varetas.
Sons com menos ressonância: abafamentos (mão,
corpo e panos); dead stroke com baquetas macias (feltros,
linhas e lãs macias)
Sons com menos ataque e mais ressonância: tocar
mais próximo da borda; baquetas de feltro e borracha;
feltros, linhas e lãs macias.

-

com ressonância longa e que não têm
pedal. É importante sempre verificar se o
percussionista teve tempo suficiente para
abafá-los, principalmente antes de uma
grande pausa ou algo parecido.
Abafamento tradicional com mãos: abafa-se
algum tempo depois que a baqueta percutiu
o gongo.
Abafamento contínuo com uma das mãos
enquanto a outra toca (som “mudo” e com
pouca ressonância).
Abafadores: panos ou feltro anexados aos
gongos (soa similar ao abafamento contínuo
das mãos, mas menos efetivo) *É uma
opção interessante para controle de
ressonância parcial e fixo. **É possível
posicionar os gongos com a parte de trás
sobre uma espuma comum, de colchão, de
tal maneira que a ressonância fique
consideravelmente mais curta (como a de
uma marimba) *Pode-se fazer sets de
gongos abafados, com várias alturas. A
mecânica para se tocar esse set é
consideravelmente mais facilitada se
comparada aos gongos pendurados. É uma
mecânica de execução bem parecida com a
mecânica de execução de tom-toms.
*Obs : gongos menores têm a ressonância
consideravelmente mais curta que os
maiores).

baquetas macias para esse rulo (soa como um ruido
branco contínuo) *É tradição fazer crescendo e
decrescendo com esse rulo em ápices ou transição de
sessões. **É possível executar esse rulo com o corpo da
baqueta de caixa na lateral do prato, mas é impossível
esconder os ataques da baqueta, principalmente nos
pianos
Rulo de toque simples com baquetas duras: rulo no
qual é possível ouvir os batimentos das baquetas.
Geralmente feito com a ponta das baquetas de caixa,
varetas, cabos e clips (é possível ouvir ainda a
ressonância contínua dos pratos, mas com os cortes dos
ataques das baquetas.
Rulo aberto: 2 toques cada mão. Geralmente feito com a
ponta das baquetas de caixa, varetas e cabos. *Rulo
tradicionalmente feito em pratos maiores, como o Ride
(soa um pouco mais regular que o rulo de toque simples
com a ponta da baqueta de caixa)
Buzz roll ou rulo fechado: o rulo mais denso e fechado
de todos, ou seja, com o maior número de notas a cada
movimento de percussão da baqueta. Geralmente feito
com a ponta das baquetas de caixa, varetas e cabos (soa
os ataques múltiplos do rulo buzz, mais a ressonância do
instrumento; som denso) *Há uma limitação de dinâmicas
desse rulo em pratos, devendo chegar a no máximo um
mf com baquetas de caixa e ainda menos com outras
baquetas.

extremamente caros, por isso, muito raros. É
mais comum vê-los a partir do F4. É
iguallmente raro ver as oitavas agudas
inteiras, sem notas faltando.
Chau: C4 - C6. *Apenas as notas agudas
são afinadas em gongos chau. De qualquer
maneira, é muito raro ver escalas de gongos
chau afinadas.

- Rulo de toque simples tradicional: Usa-se
geralmente baquetas macias para esse rulo.

- Rulo de toque simples com baquetas

-

-

duras: rulo no qual é possível ouvir os
batimentos das baquetas. Geralmente feito
com a ponta das baquetas de caixa,
varetas, cabos e clips (é possível ouvir ainda
a ressonância contínua dos gongos, mas
com os cortes dos ataques das baquetas.
Rulo aberto: 2 toques cada mão.
Geralmente feito com a ponta das baquetas
de caixa, varetas e cabos. (soa um pouco
mais regular que o rulo de toque simples
com baqueta de caixa).
Buzz roll ou rulo fechado: o rulo mais
denso e fechado de todos, ou seja, com o
maior número de notas a cada movimento
de percussão da baqueta. *Geralmente feito
com a ponta das baquetas de caixa. Outras
baquetas tornam a execução difícil e, por
vezes, impossível (soa os ataques múltiplos
do rulo buzz, mais a ressonância do
instrumento; som denso) **Há uma limitação
de dinâmicas desse rulo em gongos
pequenos, devendo chegar a no máximo um
mf com baquetas de caixa e ainda menos
com outras baquetas.

Características
sonoras,
organológicas e
musicais
principais

Gongos Grandes - Thai, Wind, Chau

Madeiras percutidas de
alturas não definidas:
Temple-block, Wood-block e
Log drum

- Os gongos Thai são afinados; as notas graves são

- Os Log Drums, Tambores de

-

-

caríssimas; instituições costumam ter pouquíssimos
exemplares de gongos graves (por exemplo mais
grave que C3)
Os Wind Gong são os gongos que têm mais parciais
agudas. A nota deste gongo é ainda menos definida
se comparada a um Chau de mesmo tamanho. Os
Wind maiores, assim como os Chau, também são
chamados de Tam-tam.
Os gongos Chau têm uma abrangência enorme de
tamanho, podendo variar entre 5 polegadas e o
tamanho de uma pessoa. Quanto maior, mais parciais
têm e mais seu som se aproxima do ruído branco. Os
Chau maiores são também chamados de Tam-tam.
Quanto menor, mais seu som se aproxima da nota
definida, chegando ao ponto de ser vendido em notas
afinadas do C4 - C6.
*Obs : Há ainda muitos gongos que não foram
incorporados pela música de concerto, que são raros
e difíceis de achar. Há gongos do Vietnã, Coréia, das
ilhas de java e de Bali, por exemplo.

-

-

Baquetas
tradicionais

- Baquetas grandes de lã macia a dura (soa com
-

ataque intermediário).
Baquetas grandes de linha macia a dura (soa com
mais ataque que as outras tradicionais).
Baquetas grandes de feltro (soa com menos ataques
que as outras tradicionais).
*Obs : A diferença de ataque entre as baquetas
tradicionais se dá ainda em um leque de pouco
ataque. Para conseguir mais ataque em gongos
grandes, é necessário que a cabeça da baqueta seja
menor (quanto menor a cabeça, mais ataque).

Baquetas
alternativas ou
genéricas,
acessórios de
excitação e de
ressonância
alternativa

Excitação:
- Arco (som contínuo e sem ataque) * Não é possível
usar arco em gongos Thai ** Os arcos funcionam bem
nos gongos. Assim como outros instrumentos de
metal, o gongo é um instrumento que tem
ressonância, que ajuda na uniformidade e decaimento
do som do arco.
- Super ball (vibração contínua do gongo, porém, com
frequências mais definidas e geralmente mais
agudas). *É possível também percutir com uma super
ball.
- As baquetas tradicionais, porém de tamanho comum,
não grandes (soam com mais ataque) * Com essas
baquetas é possível explorar regiôes de toque
diferentes dos gongos chau e wind e obter variações
consideráveis do envelope sonoro.
- Baquetas de borracha de macias a duras (soam com
mais ataque que as baquetas tradicionais de tamanho
comum) *Com essas baquetas é possível explorar
regiôes de toque diferentes dos gongos chau e wind e
obter variações consideráveis do envelope sonoro.
- Baquetas de resina (soa com muito ataque, muitas
parciais agudas; som metálico) * Há uma limitação de
dinâmica para o uso de baqueta de resina em gongos,
pelo risco de rachar o instrumento (mf para thai e f
para outros gongos grandes) **Com essas baquetas é
possível explorar regiôes de toque diferentes dos
gongos e obter variações consideráveis do envelope
sonoro.
- Vassourinhas de metal, plástico, nylon (soam com
mais chiado, principalmente se deslizadas sobre o
instrumento)
- Rodstick: espécie de varetas de bambu agrupadas
(soa com menos ataque e volume que a baqueta de
caixa)
- Baquetas de triângulo: (som metálico com muitas
parciais agudas) * Com essas baquetas é possível
explorar regiôes de toque diferentes dos gongos chau,
wind e thai e obter variações consideráveis do
envelope sonoro.
- Dedos e mãos: há diversos sons possíveis com mãos
e dedos nos gongos grandes, dados pela combinação
de área usada da mão e a região de toque no gongo *
O uso de mãos e dedos é limitado a dinâmicas mais
suaves, principalmente com dedos (que não devem
passar de mf)
- Dedais de metal ou plástico (sons com parciais e
ataque agudos, de dinâmica pp-ff) *É possível usar
até dez dedais ao mesmo tempo. **A utlização de
baquetas ou outro excitador fica consideravelmente
limitada se os dedais estiverem presos aos dedos.
- Agulhas e clips (som com pouco volume, mas ainda
metálico e com ataque) *É uma boa alternativa para a
execução de rulos e ataques em dinâmicas pp
- Varetas ou cabos de baquetas de barrafones (soa
com mais ataque e parciais agudas) * Com essas
baquetas é possível explorar regiões de toque
diferentes dos gongos grandes e obter variações
consideráveis do envelope sonoro.
- Pente: passa-se os dentes do pente sobre a lateral do
gongo (soa como um reco mas com ataques agudos e
ressonância de gongo).

Região de toque
tradicional (sons
legato)

- Centro.
- Próximo ao centro.

Regiões de toque
alternativas

- Há uma gama grande de possibilidades de regiões de

Língua ou Tambores de
Lenha são espécies de cubos
retangulares de madeira, com
áreas serradas em forma de
linguetas que são a região de
toque tradicional do
instrumento. Eles ocupam a
tessitura grave e média/grave
dos instrumentos de madeira
percutida de altura-não
definida.
Os Temple Blocks são blocos
com som similar ao dos wood
blocks, porém tem um pouco
menos de ataque e um pouco
mais de ressonância. Tinham
formatos originais de peixe ou
cabeça de dragão e eram
usados em cerimônias
religiosas orientais. Os temple
Blocks ocupam as tessituras
média/graves e média/agudas
das madeiras percutidas de
altura não-definida.
Os Wood Blocks são as
madeiras percutidas de altura
não-definida de som mais
incisivo e brilhante; podem ser
extremamente agudos. Neste
caso, são chamados de wood
block piccolo; ocupam as
tessituras média/agudas e
agudas das madeiras
percutidas de altura nãodefinida.
*Obs : Há ainda vários outros
instrumentos de madeira
percutida, como as claves, as
castanholas e os mokushos,
mas farão parte de outra seção
nesta mesma tabela.

- Baquetas de borracha macia a
dura.

- Baquetas de linha macia a
dura.

- Baquetas de lã macia a dura.
- Baquetas de feltro macio e
duro.
*Obs : a diferença de som
entre as baquetas nas
madeiras percutidas se dá
especialmente no ataque. Há
uma gradação de muito para
pouco ataque seguindo esta
sequência: borracha, linha, lã e
feltro.

Excitação:
- Baquetas de caixa (soa mais
ataque e parciais agudas)
*Para os Temple blocks e Wood
blocks, é possível tocar com o
corpo da baqueta em um
ângulo de 45º em relação à
superfície do instrumento.
Neste caso, a dinâmica é
limitada a um mf para evitar
que o instrumento rache ou
quebre.
- Varetas ou cabos de baquetas
de barrafone (soa ainda mais
ataque e parciais agudas em
comparação às baquetas de
caixa) *Para os Temple blocks e
Wood blocks, é possível tocar
com o corpo da baqueta em um
ângulo de 45º em relação à
superfície do instrumento.
Neste caso, a dinâmica é
limitada a um mf para evitar
que o instrumento rache ou
quebre. **Com as varetas mais
elásticas, é possível obter um
som característico ao manter a
extremidade de uma das
pontas da vareta encostada
sobre a superfície do log drum,
sob uma das mãos, e então
excitar a vibração da outra
extremidade com a outra mão.
A medida que a vareta vibra, o
músico deve deslizar a ponta
encostada na superfície em
direção ao centro do
instrumento. O som obtido é
similar ao de uma queixada /
vibra slap, mas com o timbre do
log e com a adição de um gliss
para o agudo.
- Vassourinhas de metal,
plástico, nylon (soam com mais
chiado) *A dinâmica de
vassourinha percutida é
limitada a um mf. **O som de
vassourinha deslizada funciona
somente em dinâmicas pp em
madeiras.
- Rodstick: espécie de varetas de
bambu agrupadas (soa com
menos ataque e volume que a
baqueta de caixa)
- Dedos: (soa com pouco ataque
e pouco volume) *O uso da
palma da mão e punho é
pouquíssimo efetivo nesses
instrumentos.
- Dedais de metal ou plástico
(sons com parciais e ataque
agudos, de dinâmica pp-mf) *É
possível usar até dez dedais ao
Sons riscados:
mesmo tempo. **A utlização de
- Riscado 1: riscar a superfície dos gongos com a
baquetas ou outro excitador fica
baqueta de triângulo, caixa, vassourinha ou cabo (som
consideravelmente limitada se
riscado, metálico).
os dedais estiverem presos aos
- Riscado 2: riscar a superfície dos gongos em
dedos.
- Pente: passa-se os dentes do
movimentos rápidos de vai e vem com a baqueta de
triângulo, caixa, vassourinha, ou cabo (sons riscados,
pente sobre a lateral da
curtos, consecutivos e rápidos).
superfície que se percute do
- Riscado 3: riscar a circunferência/lateral do gongo
instrumento (soa como um reco
com o corpo da baqueta de triângulo, caixa,
mas com ataques agudos e
vassourinha, ou cabo (sons riscados longos e
mais esparsos) *Este som não
contínuos) *Funciona muito melhor com baqueta de
funciona em log drums.
- É possível modificar
triângulo.
- Riscado 4: riscar a superfície dos gongos com a ponta
consideravelmente o som de
de uma baqueta de caixa ou o cabo de uma baqueta
ataque desses instrumentos ao
de barrafone colocando muita pressão contra a
colar um pedaço de pano, fita
baqueta e sobre o gongo (o som é de riscado, mas
crepe, e.v.a., sobre a área de
com parciais mais definidas).
toque. Tais objetos abafarão
pouquíssimo o instrumento,
Ressonância:
uma vez que a madeira já tem
- No arco: variações dos pontos nodais com as mãos e
pouca ressonância.
da pressão do arco contra o instrumento trazem
parciais diferentes.
Ressonância:
- É possível encostar a ponta da baqueta de triângulo
- É possível usar um cajón com
na superfície do instrumento enquanto ele ainda vibra esteira como alternativa a um log
(soa a ressonância normal do instrumento com a
drum grave com ressonância
adição do ruído metálico de atrito entre a baqueta e o modificada (som de log drum
instrumento vibrando)
grave com a adição do chiado de
- Diferentes materiais metálicos podem ser anexados
esteira).
ao gongo. (ressonância normal do instrumento com
adição do ruído de atrito entre o material metálico e a
vibração do instrumento)
- Gongos de tamanho médio podem ser mergulhados
na água logo após serem percutidos ou enquanto se
executa rulo de uma mão (soa um pequeno gliss
característico para o grave).

- Para os Log drums, exatamente
no centro da lingueta.

- Para wood e temple block, na
superfície superior do
instrumento próximo à lateral
serrada).

-

- O log drum possui sons

toque em gongos grandes que não tem padrão. Cada
gongo reage de uma maneira diferente às diferenças
de região de toque. * Com baquetas de borracha,
feltro duro, caixa, triângulo e resina o Wind e Chau
têm uma diferença maior do envelope sonoro
conforme a variação de região de toque.
Entre o centro e a borda (menos fundamental e menos
ressonância).
Na lateral do gongo, baqueta perpendicular
(principalmente baqueta de metal e vareta; no Wind
especialmente, há frequências muito agudas
produzidas por esse toque; também riscar).

-

distintos e em diversos
registros (incluindo agudo) em
todo o seu corpo. É um idiofone
que tem como a região de
toque um interessante item de
exploração. *Alguns
percussionistas usam as
regiões de toque alternativas
como região de toque
tradicional ao necessitar de
mais alturas do que a
quantidade de linguetas
disponíveis no instrumento.
Com o corpo da baqueta em
um ângulo de 45º em relação à
superfície do instrumento.
Neste caso, a dinâmica é
limitada a um mf para evitar
que o instrumento rache ou
quebre.
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Ressonância

Gongos Grandes - Thai, Wind, Chau

Madeiras percutidas de
alturas não definidas:
Temple-block, Wood-block e
Log drum

- Crotales, pratos e gongos são instrumentos com

- Abafamento contínuo com uma

-

-

Articulações

ressonância longa e que não têm pedal. É importante
sempre verificar se o percussionista teve tempo
suficiente para abafá-los, principalmente antes de uma
grande pausa ou algo parecido.
Abafamento tradicional com mãos ou outra parte do
corpo: abafa-se algum tempo depois que a baqueta
percutiu o gongo.
Abafamento contínuo com uma das mãos e perna ou
corpo enquanto a outra mão toca (som “mudo” e com
pouca ressonância) *No caso dos gongos grandes, o
abafamento contínuo apenas com as mãos não é
suficiente. O percussionista usa geralmente a lateral
das pernas, quadril ou tronco. Logo, sua execução se
torna mais difícil.
Abafadores: panos ou feltro anexados aos gongos
(soa similar ao abafamento contínuo das mãos, mas
menos efetivo) *É uma opção interessante para
controle de ressonância parcial e fixo.
*Obs : gongos menores têm a duração da
ressonância consideravelmente mais curta que os
maiores).
**Obs : É possível abafar parcialmente os gongos
grandes com mãos e abafadores em áreas
específicas, de tal maneira que haja o abafamento de
apenas algumas parciais, sobrando apenas as
frequência no registro desejado.

- Sons com mais ataque: tocar com baquetas mais

-

-

duras e menores que as tradicionais (borrachas e
feltros de moles a duros, vareta, caixa) dead stroke
com baquetas duras (feltro e borrachas duras;
madeira; metal).
Sons com menos ressonância: abafamentos (mãos
e corpo); dead stroke com baquetas macias (feltros,
linhas, lãs e borrachas macias - abafamento parcial);
região de toque mais distante do centro.
Sons com menos ataque e mais ressonância:
baquetas tradicionais.

Extensões:
Mínima e máxima;
observações
sobre extensões.

- Thai: A#1 - C6 *Gongos Thai grandes são

Rulos

- Rulo de toque simples tradicional: Usa-se

-

-

-

-

extremamente caros, por isso, muito raros. É mais
comum vê-los a partir do F4. É iguallmente raro ver as
oitavas agudas inteiras, sem notas faltando.
Chau: C4 - C6. *Apenas as notas agudas são
afinadas em gongos chau. De qualquer maneira, é
muito raro ver escalas de gongos chau afinadas.

geralmente baquetas macias para esse rulo (soa
como um ruido branco contínuo) *É tradição fazer
crescendo e decrescendo com esse rulo em grandes
ápices ou transição de sessões.
Rulo de toque simples com baquetas duras: rulo
no qual é possível ouvir os batimentos das baquetas.
Geralmente feito com a ponta das baquetas de caixa,
varetas, cabos e clips (é possível ouvir ainda a
ressonância contínua dos gongos, mas com os cortes
dos ataques das baquetas).
Rulo aberto: 2 toques cada mão. Geralmente feito
com a ponta das baquetas de caixa, varetas e cabos.
(soa um pouco mais regular que o rulo de toque
simples com baqueta de caixa).
Buzz roll ou rulo fechado: o rulo mais denso e
fechado de todos, ou seja, com o maior número de
notas a cada movimento de percussão da baqueta.
*Geralmente feito com a ponta das baquetas de
caixa. Outras baquetas tornam a execução difícil e,
por vezes, impossível (soa os ataques múltiplos do
rulo buzz, mais a ressonância do instrumento; som
denso) **Há uma limitação de dinâmicas desse rulo
em gongos, devendo chegar a no máximo um f com
baquetas de caixa e ainda menos com outras
baquetas.

-

das mãos enquanto a outra
toca (som um pouco mais curto
e com menos volume que o
tradicional, uma vez que o som
desses instrumentos já é bem
curto)
O som desses instrumentos já
é curto, mas ainda sim é
possível abafar com
abafadores.

- Sons com mais ataque:Tocar

-

-

com baquetas mais duras; dead
stroke com baquetas duras
(madeira, borracha dura).
Sons com menos
ressonância: abafamentos
(panos e de mão contínuo);
dead stroke com baquetas
macias - pouco efetivo(feltros
médios e macios, borrachas
macias).
Sons com menos ataque e
mais ressonância: baquetas
de feltro e borracha macia.
Baquetas de lã e linha macia.

- Dos instrumentos de madeira
percutida de nota não-definida, os
log drums geralmente ficam com o
registro mais grave, os temple
com o médio, e os wood com o
agudo.

- Rulo tradicional de toque

-

-

simples: executado com
apenas um toque a cada
movimento de percussão da
baqueta.
Rulo aberto: executado com
dois toques a cada movimento
de percussão da baqueta (soa
um pouco mais regular que o
de toque simples) *Melhor
executável com baqueta de
caixa, cabos e varetas.
Buzz roll ou rulo fechado: o
rulo mais denso e fechado de
todos, ou seja, com o maior
número de notas a cada
movimento de percussão da
baqueta. *Melhor executável
com baqueta de caixa.
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