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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 4. 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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O som estéreo consiste num sistema de 
reprodução do áudio que utiliza dois canais de 
som, direito e esquerdo, que são sincronizados no 
tempo. O estéreo localiza a distância, a origem e o 
sentido do som, o que permite a sensação de que 
o áudio vai de um lado para o outro. O estéreo é 
um módulo padrão, já que esse tipo de 
reprodução sonora foi baseada nos ouvidos 
humanos para podermos identificar com mais 
facilidade quando um som vem do lado esquerdo 
ou do lado direito, além da sua distância.
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Para a técnica de microfonação em 
estéreo, você vai precisar de dois 
microfones idênticos, dois pedestais e 
uma fita métrica ou trena. Caso você 
não tenha fita métrica ou trena, é 
possível usar o cabo do microfone, 
conforme o vídeo. 

Em seguida, acompanhe as técnicas. 
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Técnica 1: 
AB ou par espaçado

A primeira técnica de microfonação em 
estéreo é chamada AB ou par espaçado. 
Antes de qualquer coisa, abra o pan no seu 
mixer com um canal para o L e outro para R 
para obter o efeito estéreo.
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A) Características e vantagens

Montar esse setup é simples e fácil. A 
outra vantagem desta técnica em relação 
às anteriores (com um e dois microfones) é 
que esta vai proporcionar uma sonoridade 
estéreo da bateria.
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Técnica 1: 
AB ou par espaçado

B) Posicionamento dos microfones

Posicione os dois microfones a uma mesma 
distância do centro da bateria. Com a fita 
métrica ou trena, meça a altura entre os 
pratos e o microfone. Certifique-se de que 
há uma distância ideal de 70 centímetros, 
por exemplo. Multiplique esta medida por 3, 
portanto, 2.10 metros. Esta será a distância 
que os microfones deverão estar um do 
outro.
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Técnica 1: 
AB ou par espaçado
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Esta distância causa uma pequena diferença no tempo 
de chegada da onda nos microfones, dando a 
sensação de estereofonia. Assim como um som que 
chega primeiro a um de nossos ouvidos do que no 
outro, sugerindo onde o objeto está posicionado. Esta 
diferença de tempo entre os dois microfones causa um 
cancelamento de fase (também conhecido como comb 
filter) quando os dois canais são tocados juntos.

É por isso que, para evitar este tipo de cancelamento, 
recomenda-se posicionar os microfones a uma 
distância de 3 vezes, um em relação ao outro, da 
distância em que eles se encontram da fonte sonora. 
Esta técnica pode ser usada pela parte frontal da 
bateria também, conforme a figura
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C) O porquê da distância exata entre os 
microfones

A explicação para a distância exata entre os dois 
microfones tem a ver com a otimização da 
captação. O som estéreo vem da defasagem e das 
diferenças de amplitude e resposta de frequência 
dos sinais que chegam aos dois microfones. 
Quando tocamos a caixa, ela é captada pelos dois 
microfones, porém, ela está mais próxima do 
microfone da direita do que do microfone da 
esquerda. 



Técnica 2: Recorder Man

A segunda técnica de microfonação em 
estéreo é chamada Recorder Man, que 
proporciona um som bem definido da 
bateria. Para conseguir bons resultados, ela 
deve ser usada sozinha junto a um 
microfone no bumbo. Esta técnica também 
é chamada de Glyn Johns, produtor musical 
que trabalhou com bandas como Rolling 
Stones, The Beatles, Led Zepellin, entre 
outras.
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A) Características e vantagens

Esta técnica de microfonação gera, com poucos 
microfones, um som muito fiel ao que você geralmente 
está acostumado a escutar do instrumento.

B) Posicionamento dos microfones

Seu ponto de partida para posicionar os microfones 
será a caixa. Ambos os microfones deverão estão 
mirando para ela. Como medida de distância, você 
pode utilizar um cabo com aproximadamente 80cm ou 
as suas duas baquetas juntas. Um microfone fica bem 
acima da caixa e o outro na altura do seu ombro direito 
em um ângulo de aproximadamente 45º.
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Técnica 2: Recorder Man
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Técnica 3: Head Baffle

A segunda técnica de microfonação em 
estéreo chama-se Head Baffle, método que 
usa dois microfones com o espaçamento 
semelhante aos dos ouvidos humanos.
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A) Características e vantagens

Esta técnica proporciona uma captação muito natural 
e com rendimento balanceado.

B) Posicionamento dos microfones

Posicione dois microfones condensadores cardióides 
no nível dos seus ouvidos, apontados de frente para a 
bateria. Os microfones devem estar posicionados de 
10 a 20 centímetros da cabeça do baterista.
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DICAS PARA MELHORAR SUA CAPTAÇÃO

Aplicações em estilos

Antes de qualquer coisa, o ideal é sempre testar a captação para chegar à 
sonoridade desejada. Porém, baseado na minha experiência, tenho algumas 
sugestões de aplicação da técnicas de acordo com alguns estilos de música. 
Para funk e pop, sugiro usar a AB. Para música instrumental, como jazz e 
bossa nova, gosto da sonoridade mais natural como a Head Baffle, XY e 
ORTF, somando um microfone ao bumbo e à caixa. Já para o rock, a 
Recorder Man é excelente.
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DICAS PARA MELHORAR 
SUA CAPTAÇÃO

Estéreo nem sempre é a melhor escolha

Vários instrumentos podem ser captados com 
técnicas em estéreo. A grande vantagem é 
que elas podem ser usadas em qualquer 
situação. Mas existe uma regra básica para 
isso: se você quiser peso, prefira mono; se 
quiser dimensão estereofônica, prefira estéreo. 
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A microfonação em estéreo tende a diminuir um pouco 
a “definição” e o “peso” da gravação, pois essas 
mesmas diferenças que criam o efeito estereofônico 
geram interferências de fase que geralmente diminuem 
os graves. Estas situações são voltadas a instrumentos 
de cordas em geral.

De qualquer forma, essas técnicas são mais eficazes 
quando a fonte sonora é grande em tamanho físico no 
eixo horizontal e emite sonoridades distintas ao longo 
de seu corpo. Vale ressaltar que é importante haver 
espaço na música para que uma gravação em estéreo 
funcione bem. Se a música tiver muitos instrumentos 
que atuem na mesma faixa de frequência (como violões 
e guitarras), a captação em estéreo pode embolar a 
sonoridade. 
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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.
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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, 5 e 6.
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