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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 3. 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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Microfone dinâmico e microfone 
condensador com pedestal

Para microfonar sua bateria com dois microfones, você 
vai precisar de um microfone dinâmico com um 
pedestal e um microfone condensador também com 
um pedestal. Nesta técnica, você terá um controle 
maior da sonoridade do overhead, que vai gerar mais 
detalhes em função do microfone ser condensador. O 
bumbo poderá ser processado individualmente, 
gerando mais peso ao som da bateria. Neste caso, 
vamos apresentar a segunda opção.
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Posicionando o microfone

Para captar o som que estamos buscando, um dos 
microfones será posicionado no bumbo e o outro 
acima da bateria. Começaremos pelo bumbo, cujo 

microfone dinâmico pode ser posicionado em 
6 técnicas diferentes.
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Posicionando o microfone

A) Dentro do bumbo

A primeira técnica é posicionar o microfone 
dentro do bumbo, repousando-o em cima 
da espuma. A vantagem é ter o som do 
bumbo com menor vazamento das outras 
peças.
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Posicionando o microfone

B) Dentro do Bumbo mirando para o 
batedor.

A segunda técnica é posicionar o microfone 
também dentro do bumbo, mas mirando-o 
para o pirulito do pedal. Para isso, você vai 
precisar do auxílio de um pedestal. Essa 
técnica proporciona uma sonoridade com 
mais kick.

MICROFONAÇÃO DE  BATERIA
     

APOSTILA 3 | TÉCNICA COM 2 MICROFONES

     



Posicionando o microfone

C) Entre o pirulito do pedal e a borda do 
bumbo

A terceira técnica é parecida com a 
segunda. A diferença é que você vai 
posicionar o microfone entre o pirulito do 
pedal e a borda do bumbo. Essa técnica 
proporciona uma sonoridade mais grave. 
Quanto mais perto da borda, mais grave 
teremos; e quanto mais próximo ao centro, 
mais kick. Faça um teste para chegar à 
sonoridade desejada de acordo com o estilo 
que irá tocar.
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Posicionando o microfone

D) Em frente ao furo da pele

A quarta técnica é posicionar o microfone 
em frente ao furo da pele. Essa técnica 
proporciona uma sonoridade mais grave.
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Posicionando o microfone

E) Em frente à pele de resposta

A quinta técnica é posicionar o microfone 
em frente à pele de resposta. O resultado é 
uma sonoridade mais natural. Aqui temos 
maior vazamento das outras peças da 
bateria e instrumentos, caso estejam na 
mesma sala.
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Posicionando o microfone

F) Em frente à pele batedeira

A sexta e última técnica é posicionar o 
microfone do outro lado do bumbo, em 
frente à pele da batedeira e mirando para o 
pirulito do pedal. Assim como a segunda, 
esta técnica proporciona uma sonoridade 
com mais kick e vazamento.
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Microfone 
condensador/pedestal

Esclarecidas as opções de microfonação do 
bumbo com microfone dinâmico, conheça 
as 3 técnicas diferentes de microfonação 
do condensador. 
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Microfone 
condensador/pedestal

A) Acima do kit

A primeira técnica é posicionar o microfone 
acima do kit, paralelo ao chão, com a axis do 
microfone apontando para a perna do 
baterista.
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Microfone 
condensador/pedestal

B) Atrás do baterista

A segunda técnica é posicionar o microfone 
atrás do baterista com o axis mirando para 
o meio dos tons.
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Microfone 
condensador/pedestal

C) Em frente ao kit

A terceira técnica é posicionar o microfone 
em frente ao kit, paralelo ao ângulo dos 
tons.
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Sugestões de marcas e modelos

Em primeiro lugar, antes de adquirir qualquer 
microfone, experimente o modelo para verificar se 
ele vai atender às suas necessidades, sobretudo o 
timbre que você busca.

Para uma boa captação do overhead, alguns 
modelos indicados são o C214 ou C414 da AKG, o 
U87 ou KM185, da Neumann, ou NT1-A, da Røde. 
Já na captação do bumbo, os indicados são o Shure 
Beta52, o AKG D112, o Electro-Voice RE20, o Audix 
D6 e o Audio Technica AT2500. 

Uma boa dica é usar mais de um microfone 
para captar o bumbo e, posteriormente, 
fazer um balanço do que foi captado na 
mixagem. Alguns outros modelos um pouco 
mais específicos são da linha Subkick, da 
Yamaha, que oferece microfones projetados 
para captar o subgrave do bumbo, e o Shure 
Beta 91 que pode somar na captação interna 
do bumbo, gerando mais kick.

Entre os modelos de batedores que eu gosto, 
estão o Pearl QuadBeater, o Vic Firth VKB1 e 
o VKB2 ou VKB3. A linha Switch Kick da 
Ahead também é uma ótima alternativa.
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Peles

O surgimento das peles sintéticas para bateria 
revolucionou a vida dos bateristas, que sofriam com 
as alterações na afinação por influência do clima. 
Antigamente, os tambores consistiam em um 
pedaço de tronco oco com uma pele animal esticada 
nas bordas. Os primeiros registros encontrados por 
arqueólogos são datados de 6 mil anos A. C.

Em 1800, os escravos americanos construíam 
instrumentos artesanais de percussão que eram 
utilizados na África. Junto à escravidão, eles 
carregaram suas bagagens culturais no seu DNA, 
que foi passando de geração em geração. 

Até o século XX, os tambores eram feitos com pele 
animal e foram sendo inseridos em formações de 
bandas marciais e orquestras onde alguns 
percussionistas executavam cada instrumento 
separado. Em algumas situações, era necessário 
uma formação menor de grupo em virtude do 
espaço onde eram realizadas algumas 
apresentações. 
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Peles

Com a invenção do pedal, foi possível um 
percussionista tocar dois instrumentos. Na época, o 
pedal ainda era um projeto rudimentar, sendo 
aprimorado por Willian Ludwig em torno de 1909. 
Logo após o pedal, a estante de caixa foi 
incorporada ao kit, que foi chamado de “Trap Set” e, 
em 1920, o “Low Boy”, um pedal para pratos de 
choque entre 12 a 13 polegadas. Alguns destes kits 
ainda continham instrumentos de percussão, como 
blocos de madeira, cowbell, apito e pratos 
suspensos. Alguns eram, inclusive, acoplados ao 
pedal do bumbo às vezes. Por isso, toda vez que o 
pedal era acionado, o prato soava também. 

Aos poucos, o “Low Boy” foi se tornando o 
chimbal, ou hi-hat, que são usados até hoje. Entre 
1920 e 1930, o baterista Gene Krupa ajudou a criar 
e instituir os sets usados em Swing Big Band, 
sendo o bumbo 26”, caixa 14”, tom 13” e o surdo 
16”, utilizando pratos maiores para conduzir. Vale 
ressaltar que estas medidas tinham o objetivo de 
projetar o som acusticamente, já que os microfones 
e a tecnologia de amplificação de instrumentos 
ainda estavam sendo aprimorados e desenvolvidos.

No decorrer dos anos, as baterias passaram por 
diversas fases. Uma delas foi a criação da pele 
plástica sintética, na década de 1950. Em seguida, 
você conhece os vários tipos de peles disponíveis, 
organizadas em grupos.
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DICAS PARA MELHORAR SUA CAPTAÇÃO

Peles

Filme simples

● Transparente (Clear): é indicada para peles 
de resposta dos tambores, pelo fato de 
possuírem mais harmônicos e fazer o tambor 
ressoar. Um fator importante é a 
sensibilidade na afinação. Na pele batedeira, 
é uma boa opção caso seu objetivo é ter mais 
sustain, ataque e harmônicos. Geralmente, é 
utilizada como pele de resposta com a 
espessura mais fina que a pele batedeira. No 
bumbo, acentua o kick.

● Porosa (Coated): é uma pele que tem bastante 
harmônicos e sons médio agudos. É quase 
sempre utilizada na caixa pela facilidade de rufar, 
definição de som e timbre mais seco. Muito 
utilizada para tocar vassourinhas e como pele 
batedeira de resposta em estilos como jazz e 
música brasileira.

● Leitosa: geralmente utilizada para instrumentos 
de percussão. Não tem muito harmônico, volume, 
apresenta falta de corpo, acentua os agudos e 
tem pouca durabilidade.
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Peles

Filme duplo

● Transparente (Double Ply): tem maior 
resistência, durabilidade e grave. Oferece 
redução de volume e harmônicos, indicada 
para tambores acima de 14 polegadas. Para 
tambores menores de 14, pode matar o som, 
pois o controle e abafamento neste tipo de 
peles é maior.

● Porosa (Coated): possui as mesmas 
características do filme simples, com mais 
grave e médio grave.

● Hidráulica: possui um óleo entre as camadas que 
tem como característica um som encorpado, com 
pouquíssimo harmônico.

● Mudas: indicada para estudo, similar ao som de 
um pad com pouquíssimo ruído e sem 
harmônicos. Seu material é poliéster, construída 
com uma tela presa no lugar da pele .
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DICAS PARA MELHORAR SUA CAPTAÇÃO

Peles

Algumas peles possuem um anel abafador em volta 
ou no centro. A função destes anéis é controlar o 
som do tambor, controlando a ressonância e 
harmônicos. Existem ainda alguns recursos para 
controlar os harmônicos como o Moongel, Mini 
Emad, Drumclip, Drumtacs, Muffler, além de 
almofadas específicas para bateria e a famosa fita 
isolante come um pedaço de pano quando é 
necessário resolver algo rápido.

A madeira de cada tambor tem influência e 
característica específica de timbre. Quanto mais 
densa a madeira, maior a ressonância e ataque.

Já madeiras menos densas tendem a ser mais 
secas. As mais usadas são Birch e Maple, mas 
existem vários tipos, entre eles, Mogno Africano, 
Kapur, Bapeva, Copaíba, Poplar, Cedro Rosa 
entre outras.

A influência dos aros nas peles e no tambor é 
grande também. Por exemplo, aros mais finos 
tendem a ressoar mais, enquanto os mais 
grossos secam mais. Os Die-Cast são mais 
pesados e grossos, seguram bastante a afinação 
e ajudam a cortar os harmônicos indesejados.
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DICAS PARA MELHORAR SUA CAPTAÇÃO

Peles

Para conhecer um pouco mais da evolução histórica 
da bateria nos últimos 40 anos, consulte a edição de 
novembro de 2016 da revista Modern Drummer 
Brasil. 

Sugestões de marcas

Algumas boas marcas de pele disponíveis no 
mercado nacional e internacional são Aquarian, 
Evans, Luen, Gess, Remo e RMV. 

Dicas de vídeos:'’

No canal da Musical Express no Youtube 
constantemente é colocado dicas sobre peles com 
artistas e seu especialista de produtos Roberto 
Redondano. 
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Marcos Archetti - Baixo
Rafael Vieira - Bateria
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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, 4, 5 e 6.
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