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Não deixo de mencionar também a memória de meus pais que não estão ao meu lado, mas
sempre dentro de mim.

Nı́vea

1



Introdução

Os estudos que envolvem F́ısica e Música tem sido praticados desde os tempos mais
remotos do conhecimento cient́ıfico. Conta-se que Platão (VI a.C.) foi um dos primeiros
a associar um caráter epistêmico à música, numa critica à prática puramente hedonista,
onde defendia que a música deveria ser elevada ao estatuto de uma ciência complexa tal
como a astronomia ou a harmonia.

Também no século VI a.C., considera-se que o primeiro experimento registrado na
história da ciência, no sentido de isolar algum dispositivo para observar fenômenos de forma
artificial, tenha sido feito por Pitágoras, no seu experimento com monocórdio. Com este
instrumento, composto por uma única corda estendida entre dois cavaletes fixos sobre uma
prancha de madeira, e um cavalete móvel sob a corda estendida, ele buscava uma relação
entre o comprimento de uma corda vibrante e o tom produzido por ela. A partir deste
experimento, Pitágoras conseguiu determinar uma lei de intervalos, através de proporções
musicais, conhecida como “consonâncias Pitagóricas”. Esta é considerada como uma das
primeiras leis da F́ısica.

Tempos depois, em 1619, Kepler, seguindo a lei de consonâncias de Pitágoras, publicou
“Harmonices mundi”, conhecido como “A Harmonia das Esferas”, onde propôs que exis-
tiria também uma relação de intervalos musicais relacionada com as órbitas dos planetas,
chegando até a deduzir esses intervalos. Foi em busca dessas relações harmônicas dos plan-
etas que Kepler deduziu suas três leis, as conhecidas “três leis de Kepler” sobre as órbitas
dos planetas em torno do Sol.

Galileu Galilei, diferentemente das idéias de Pitágoras, escreveu em 1638 que o som
não estaria associado, como se considerava, com a fonte emissora (no caso o monocórdio),
e sim com as razões do número de vibrações e impactos de ondas sonoras que atingem o
t́ımpano auditivo. Registrando rastros de arranhões desenhados numa placa metálica presa
a uma haste vibrante, associada a uma membrana que recebia vibrações sonoras, Galileu
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verificou que a altura musical relacionava-se diretamente à freqüência. Essa percepção
marcou o ińıcio da F́ısica da Música em sua concepção atual. Muitos outros grandes
cientistas, como Newton, Euler e Bernoulli, também dedicaram parte de seus estudos à
análise cient́ıfica da Música.

Na tentativa de investigar cientificamente os sons musicais, neste trabalho, analisarei
as técnicas utilizadas por violonistas para tanger as cordas de um violão com a mão di-
reita. Essas técnicas são utilizadas em determinados momentos do fazer musical, para
obter efeitos sonoros espećıficos. Tais efeitos protagonizam meus estudos, onde os analis-
arei do ponto de vista espectral, tentando buscar os pontos que caracterizam e diferenciam
uma técnica da outra. As técnicas que analisarei são utilizadas por violonistas clássicos:
dedilhado com unha, sem unha, pizzicato, Bocal - tangencia perto do bocal, Sul-ponticello
- próximo ao cavalete e Sul-tasto - próximo ao braço, toque lateral e toque frontal, as-
sim como as técnicas utilizadas por violonistas populares - Palheta e Dedeira. Será feita
uma comparação entre a riqueza harmônica de cada técnica dados os diferentes tipos de
ataque. Numa segunda parte deste trabalho, farei uma versão dos resultados obtidos, para
o público que se utiliza destas técnicas (ou não), mas que não tem um conhecimento for-
mal apropriado para a compreensão dos mesmos. Por isso, criarei um livreto de divulgação
cient́ıfica, com explicações do conteúdo básico da F́ısica, dos procedimentos experimentais
com ilustrações e esquemas, que possa ser acesśıvel a qualquer público. Assim, tentarei
unir duas áreas de meu interesse - F́ısica e Música.
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1 O Violão

O violão tal como conhecemos hoje foi desenvolvido no final do século XIX por Antônio
Torres Jurado (1817-1892), e parece ter evolúıdo a partir do alaúde, um instrumento muito
similar ao violão e bastante popular na época do Renascentismo. Até hoje, desde sua
concepção por Jurado, pouca coisa foi modificada em sua estrutura geral.

1.1 A estrutura do violão

As várias partes da construção de um violão comum podem ser vistas na figura 1.1 abaixo.
O que diferencia, basicamente, um violão de outro, são o tipo de madeira utilizada, o tipo
de leque montado em seu tampo harmônico, suas dimensões e a técnica utilizada em sua
construção.

Os leques montados na parte inferior do tampo harmônico têm a função de aumentar a
rigidez do tampo, suportando as tensões aplicadas pelas cordas. Estes leques influenciam
bastante na forma dos modos de vibração do tampo do violão, pois transformam o contorno
das linhas nodais, por aplicarem uma assimetria na rigidez da extensão da madeira.

Figura 1.1: Partes do violão (google imagens)
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2 Modos

O corpo do violão pode ser considerado como constitúıdo por vários sistemas oscilatórios.
Ao tangermos uma das cordas, a energia despendida nesse processo é dissipada em forma
de energia de vibração. A energia irradiada pela vibração da corda é insignificante devido
à sua pequena superf́ıcie, que praticamente não provoca perturbação no ar circundante,
mas esta vibração se propaga até as extremidades da corda, onde transmite energia para
o cavalete e o braço. O movimento oscilatório da corda sob o cavalete transmite energia
também para o tampo do violão, que vibra como uma membrana de tambor. As oscilações
transmitidas para o braço são insignificantes, uma vez que este tem uma estrutura muito
mais ŕıgida e de menor área, sendo que a energia vibrante transmitida pela corda não é
suficiente para causar vibração sonoramente percept́ıvel no braço.

A forma como é transmitida e dissipada a energia ao tangermos as cordas do violão
pode ser esquematizada como no diagrama da figura 2.1.

Figura 2.1: diagrama da transmissão de energia no corpo do violão. [1]

Colocando-se a corda em vibração, o cavalete vibra, fazendo o mesmo com o tampo
do violão e o resto de seu corpo. As freqüências de vibração resultantes, se dividem
em “freqüências altas”, irradiadas essencialmente pelo tampo harmônico, e “freqüências
baixas” irradiadas tanto pelo tampo harmônico como pela boca, tampo inferior, cavidade
do ar e leques, como está representado nas figuras 2.3 e 2.4, respectivamente.

Figura 2.3: irradiação de frequências altas (google imagens)
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Figura 2.4: irradiação de frequências baixas (google imagens)

Através dos leques, o tampo harmônico transmite vibração também para o tampo in-
ferior e para o ar da cavidade, gerando o som caracteŕıstico do violão. Esse som tão
espećıfico é resultado da forma como o instrumento responde às vibrações, dado seu for-
mato, tamanho, material e construção caracteŕısticos. A forma como o corpo do violão
vibra é especificada pelos modos de vibração do violão. No sistema de produção de som
do violão, temos três tipos de modos de vibração: 1- Os modos de vibração da corda; 2-
Os modos de vibração do corpo do violão; 3- Os modos de vibração da cavidade de ar.

Cada objeto material possui maneiras próprias de vibrar quando excitado de alguma
forma, ou seja, freqüências caracteŕısticas que entram em vibração mais facilmente, chama-
dos de modos naturais de vibração. Quando a freqüência da fonte externa coincide com
um desses modos naturais, o sistema entra em ressonância, ou seja, a amplitude de sua
vibração é aumentada.

Na figura 2.5 temos os interferogramas holográficos 1 dos modos vibratórios de um
tampo harmônico de um violão clássico.

1Os hologramas são registros de objetos que quando iluminados de forma conveniente permitem a
observação dos objetos que lhe deram origem. Ao contrário da fotografia que apenas permite registrar as
diferentes intensidades de luz proveniente da cena fotografada, os hologramas registram também a fase da
radiação luminosa proveniente do objeto. Nesta fase está contida a informação sobre a posição relativa
de cada ponto do objeto iluminado, permitindo reconstruir uma imagem com informação tridimensional
[www.ciênciaviva.pt]
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Figura 2.5: Interferogramas holográficos dos modos vibratórios do tampo harmônico de
um violão [3]

É importante também considerar os modos de vibração da cavidade de ar e a sua
ligação aos modos próprios do tampo harmônico, caracterizados por zonas de maior e
menor pressão na região da cavidade.
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3 Cordas tangidas

Quando tangemos uma corda, a vibração depende da deformação inicial que causamos
nela, ou seja, da forma como a tangemos. A vibração resultante é uma combinação de
várias freqüências (denominados harmônicos), múltiplas de uma freqüência principal (de-
nominada freqüência fundamental). Os harmônicos surgem de forma a preservar a con-
figuração inicial da corda. A combinação desses padrões de vibração (a soma das diversas
freqüências individuais da corda, do corpo e da cavidade de ar) pode ser representada,
genericamente, na forma de um somatório de vibrações: SOM= H1 + H2 + H3 + H4 +
H5 + H6 +...onde cada termo Hi corresponde a uma determinada freqüência, múltipla
da freqüência do termo H1. Chamamos essa série de ”série harmônica” e cada termo da
série é chamado de harmônico. Assim, o primeiro termo é o harmônico de ordem 0 (ou
fundamental), o segundo, harmônico de primeira ordem, e assim sucessivamente. Assim, o
termo fundamental é o TOM e os termos seguintes são os harmônicos ou sobretons.

A forma com que a onda estacionária se propaga na corda é o resultado da interferência
de dois pulsos que se propagam em direções opostas. Ao liberarmos a corda seu movimento
oscilatório é constitúıdo por estes pulsos, que, propagando em direções opostas, somam-
se em qualquer instante, determinando a configuração da corda num dado momento. O
movimento de uma corda dedilhada na metade de seu comprimento ao longo do tempo
pode ser visto na figura 3.2.

Figura 3.1:Análise temporal do movimento de uma corda dedilhada no ponto
médio; propagação das ondas impulsivas durante meio ciclo [4] .
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As frequências com que uma corda de comprimento L entra em ressonância são dadas
pela relação:

νn =
n

2L

√
T

µ
, (1)

onde T é a tensão, µ é a densidade linear da corda, L é o comprimento, e n = 1, 2, 3, ... .
Com n = 1 temos a freqüência fundamental, e múltiplos inteiros desta são seus sobre-

tons, que formam, como mencionado acima, a ”série harmônica”. A teoria matemática
que descreve fenômenos ondulatórios foi desenvolvida por Jean Baptiste Fourier no ińıcio
do século XIX. Essa teoria afirma que qualquer onda pode ser decomposta em uma com-
binação de ondas primitivas. Trata-se de uma série infinita, composta de ondas senoidais
com todas as freqüências múltiplas inteiras da freqüência fundamental.

A posição do ponto de ataque é determinante na existência dos sobretons. Ao tanger-
mos, por exemplo, no ponto médio da corda, são excitados somente os harmônicos ı́mpares.
Como podemos ver na figura 3.2, as ondas estacionárias com n ı́mpar possuem ventre no
ponto médio da corda. Por isso, a vibração resultante consiste do modo fundamental e
de seus harmônicos ı́mpares, onde as amplitudes e fases em qualquer instante somam-se,
reconstituindo a forma inicial da corda ao ser tangida.

Figura 3.2: se a corda é dedilhada no ponto médio, são excitados apenas os harmônicos
ı́mpares. Os pontilhados representam as formas dos modos que não são excitados. O

espectro representa a análise das freqüências presentes na vibração das cordas[4]

Outra situação a ser considerada é o fato de que, se por exemplo, tangermos a corda
a um quarto de seu comprimento, os harmônicos com n = 4 e n = 8, que possuem nodos
na posição de tangência, não são excitados. De forma similar, se tangermos a corda em
qualquer outro ponto, os harmônicos que possuem nodos nessa posição não serão excitados.
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4 Teorema de Fourier

O teorema de Fourier diz que uma forma de onda, assim como um sinal acústico, pode
ser representada como uma soma de tons puros, ou seja, freqüências individuais, com suas
próprias fases e amplitudes. Se esta forma de onda for periódica, então ela pode ser repre-
sentada por uma série denominada série de Fourier, na qual os tons puros constituintes são
seus harmônicos, múltiplos inteiros de sua freqüência fundamental. A “análise de Fourier”
é uma operação matemática que consiste na decomposição de uma função periódica numa
soma de componentes. A transformada de Fourier é uma operação que transforma uma
função f , que depende do tempo, em uma nova função F , que depende da freqüência,
exprimindo as amplitudes das diversas componentes freqüências harmônicas contidas na
função original.

Uma forma de onda periódica f = x(t) de peŕıodo T é representada pelo teorema de
Fourier, a partir da série:

x(t) = A0 + Σ(An cos ωnt + Bn sin ωnt), (2)

onde ωn = 2πn
T

é a freqüência angular, e os coeficientes da série:

A0 =
1

T

∫
x(t)dt, An =

2

T

∫
x(t) cos(

2πnt

T
)dt, Bn =

2

t

∫
x(t) sin(

2πnt

T
)dt. (3)

Dessa forma um sinal periódico pode ser decomposto numa soma de ondas senoidais e
cosenoidais, cujas freqüências ωn são múltiplos inteiros de uma freqüência fundamental ω0,

ωn = nω0 =
2πn

T
. (4)

A freqüência fundamental f0 é dada por f0 = ω0

2π
. Os fatores An e Bn determinam

o “peso” da contribuição dos n-ésimos termos cosenos e senos da série de Fourier. Dada
uma função periódica f=x(t), podemos encontrar sua série de Fourier que a representa,
encontrando-se esses coeficientes.
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5 Análise de Fourier de uma corda vibrante

A forma y da corda vibrante pode ser descrita pelos coeficientes An e Bn, da equação (2),
cujos valores dependem da sua excitação inicial. Usando a análise de Fourier, podemos
determinar estes coeficientes. No caso da corda ser tangida, a partir do repouso, ẏ(x, 0) = 0
e os coeficientes An são nulos, restando, nesse caso, os senos da função.

A solução geral para a forma de uma corda vibrante pode ser escrita como

y(t) =
∑

(Bn sin(ωnt + ϕn) (5)

sendo L o comprimento da corda, tangida a um β de seu comprimento e ϕn a fase.
Resolvendo esta equação, podemos calcular o coeficientes de Fourier para a corda dada por

Bn =
2hsin(βnπ)

β(1− β)n2π2
, n = 1, 2, 3, ... (6)

Os harmônicos que possuem um nodo localizado no ponto β da corda não são excitados.
Por exemplo, uma corda que seja tangida em β = 1

5
terá ausente do seu espectro os

harmônicos múltiplos de 5; nesse caso, os coeficientes B5, B10, B15 e outros serão nulos.
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6 A análise do som musical

6.1 Peŕıodos transitórios e de estabilidade

Na análise temporal do som de um dado instrumento podemos identificar três partes bem
definidas: os peŕıodos de ataque ou transitório inicial, de estabilidade e de decaimento.
O primeiro se refere à transição do estado de silêncio ao som, sendo um peŕıodo muito
curto de vibrações irregulares, que têm um papel importante na identificação do timbre do
instrumento. O transitório inicial (o ataque) tem a duração de 5 a 350 ms. Nesse peŕıodo
há uma interferência complexa entre as vibrações dos modos próprios do instrumento e o
movimento forçado que é imposto pela fonte de energia [4].

O peŕıodo de estabilidade é aquele que sucede o ataque, apresentando um comporta-
mento mais regular e duradouro de suas vibrações, considerando o caso do violão. Esse
peŕıodo pode variar de 100 ms a alguns segundos. Nesse regime as caracteŕısticas do som
se mantém invariáveis no tempo. O peŕıodo de decaimento corresponde à perda de energia
das vibrações livres dos modos próprios do instrumento, tendo uma duração que depende
da resposta da sala onde se executa o mesmo. Os modos próprios da sala podem interferir
com os do instrumento e prolongar este peŕıodo de decaimento. Os três peŕıodos podem ser
descritos como na figura 6.1 onde está representado o som dividido em três planos: o plano
harmônico, que representa o espectro ou timbre do som; o plano melódico, que representa
as freqüências contidas no som; e o plano dinâmico, que representa a intensidade.

Figura 6.1: Representação tridimensional de um som em função dos planos dinâmico,
harmônico e melódico. Podemos também observar a evolução temporal de cada

harmônico [5].
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6.2 Ondas aud́ıveis

As ondas sonoras situam-se no intervalo de 16 Hz (Dó−1 do piano) a 20000 Hz. Abaixo
e acima desse intervalo estão o infra-som e o ultra-som, respectivamente. O intervalo de
freqüências que se utilizam, geralmente, em Música, e sua intensidade, podem ser vistos
na figura 6.2.

Figura 6.2: Zona do campo auditivo referente ao sons habitualmente utilizados
em música[6].
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7 Parte Experimental

Objetivo

Verificar as diferenças entre as diversas técnicas de ataque, de posição e de toque do
violão, a partir da análise espectral de cada uma.

• Material:

- Violão:

Na primeira e segunda parte do experimento, o violão utilizado é um violão acústico
Di Giorgio, modelo estudante no18, com caixa de ressonância em tamanho normal, confec-
cionado em pau ferro, tampo em pinho oregon importado, com encordoamento Augustine
LDT.

Na terceira parte, utilizamos um violão Mário Machado (Luthier), no 206, ano de 1996
com tampo harmônico de cedro e o corpo em jacarandá; com encorodamento Augustine
Regals.

- Microfone modelo Le Son ML-8 ;
- Computador;
- Programas Cool edit e Origin;
- Palheta Dunlop U.S.A. de 0.96mm ;
- Dedeira.

Técnicas de Toque e de Ataque:

Neste experimento, na primeira e segunda parte, ao tangermos a corda com cada técnica
espećıfica, escolhemos a forma de toque Frontal (ver figura 7.6).

Formas de ataque:

- Dedo: toca-se a corda com a polpa da ponta do dedo, sem contato da unha. Esta é
utilizada tanto em música erudita quanto em música popular.
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- Palheta : dispositivo criado para tanger as cordas, sendo encontrado em formato,
material e espessuras diferentes. Palhetas são mais utilizadas em música popular.

- Dedeira: dispositivo para tanger as cordas bordões (cordas Mi, Lá e Ré), feito para
se utilizar no dedo polegar. Dedeiras também são mais utilizadas em música popular.

Figura 7.1: Exemplos de Palhetas e Dedeiras.

- Pizzicato: técnica utilizada em alguns momentos de uma execução musical. É execu-
tada pelo dedo polegar, estendido paralelamente à corda, onde se deve deixar a polpa da
mão (que segue a extensão do dedo polegar) encostar na corda que será tocada, servindo
como “abafador”. Pizzicato é mais aplicado em música erudita.

Figura 7.2: Posição de mão direita de pizzicato.

- Unha: esta técnica é realizada tocando a corda com a unha, sem contato com o dedo.
É utilizada tanto em música erudita quanto em música popular.
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Posições de mão:

- Sul-tasto: é o posicionamento da mão quando se ataca a corda próximo ao traste.

Figura 7.3: posição da mão no Sul-tasto.

- Bocal: é o posicionamento de mão quando se ataca a corda sobre o bocal.

Figura 7.4: posição da mão no Bocal.

- Sul-ponticello: posicionamento de mão quando se ataca a corda próximo ao cavalete.

Figura 7.5: posição no Sul-ponticello.
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Toques:

- Toque Frontal : é uma forma de ataque feita com o toque da unha, sendo que este
deve ser realizado com o dedo perpendicular à corda. A mão não se alinha ao pulso, caindo
em direção às cordas;

Figura 7.6: posição da mão direita de Toque Frontal.

- Toque Lateral: é uma forma de ataque feita com o toque da unha, sendo que este
deve ser realizado com o dedo obĺıquo à corda. A parte de baixo da mão se alinha com o
pulso.

Figura 7.7: Posição de mão direita de Toque Lateral.

Ao longo da evolução das técnicas de mão direita para violão, essas duas formas de
toque causaram, e ainda causam, muita discussão entre os instrumentistas e mestres quanto
à escolha de qual seria a “melhor”, sonoramente falando, e mais adequada quanto às
condições f́ısicas que elas impõem no posicionamento da mão. Com o surgimento de novos
compositores e, com eles, de novos repertórios para violão, novas formas de melhorar o
desempenho dos instrumentistas, começaram a ser sugeridas, principalmente a partir do
século XIX. Muitas são as técnicas, assim como suas aplicações no fazer musical. No final
do século XIX, Tárrega [7] foi o violonista que mais desenvolveu a técnica da mão direita
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no que diz respeito à natureza do toque, e no ińıcio do século XX outro grande violonista,
Carlevaro [8], passou a utilizar do Toque Frontal. Segundo a escola “Toque Fronteralista”,
esta forma proporciona um som mais brilhante e uma posição mais natural da mão direita.

Com o aparecimento de novos instrumentistas interessados num melhor desempenho, e
com o aumento do estudo na área, esses começaram a trocar a forma de toque frontal, pela
forma de toque lateral. A forma de toque lateral proporciona um alinhamento da mão com
o pulso e o ante-braço, e é tida hoje como uma forma melhor, por ser a sua sonoridade mais
cheia, e mais adequada e por implicar uma posição de mão mais natural, menos tensa, e
por isso demandar um menor esforço muscular na sua execução [9]. Atualmente, a grande
maioria das escolas de música em todo mundo, adota a escola “toque lateralista”. Ainda
sim, a antiga escola “toque fronteralista” possui muitos adeptos e ministrantes que preferem
o resultado sonoro brilhante dessa forma de toque, e o condicionamento de posição de mão
que ela implica.

Outros estudiosos acreditam que a forma de tocar violão apropriada e melhor é algo
subjetivo, dependente da fisiologia de cada instrumentista [10].

Terminologia:

É comum, ao se descrever ou qualificar um som, fazermos analogia com adjetivos que
pertencem ao vocabulário dos sentidos, do tato, da visão e do paladar, como brilhante,
seco, cheio, opaco, aveludado, metálico, doce, etc. A aplicação desses termos em cada
tipo de som não é convencional, e pode variar, dependendo da apreciação que se faz do
som. Podemos, inicialmente, classificar os sons do violão, a partir da comparação com
outros sons que fazem parte do nosso dia-a-dia. Um exemplo de som seco seria o som que
obtemos quando batemos com a mão numa caixa de papelão não vazia; o som dos pratos de
metal utilizados por bateristas e percursionistas de banda de música é um exemplo de som
brilhante; um exemplo de som opaco seria o som do pedal de bateria batendo no bumbo;
e o som do sino de Igreja é um exemplo de som cheio.
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• montagem

O esquema da montagem pode ser visto na figura 7.6:

Figura 7.8: Esquema da montagem.
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7.1 Procedimento

1 - Análise espectral das técnicas: Dedo, Palheta, Dedeira, Pizzicato e Unha;

A primeira parte do experimento consistiu da aquisição de dados dos sons produzidos no
violão Di Giorgio, por cada técnica de ataque ( dedo, unha, palheta, dedeira e pizzicato)
e posterior análise espectral desses dados. A posição de tangência na corda do violão
determina a forma de onda do som emitido; a intensidade com que se ataca pode excitar
ou não certos harmônicos, ou intensificá-los. Estes parâmetros foram então definidos, na
medida do posśıvel, de forma a reduzir a ocorrência de variáveis extras além daquelas que
nos interessavam. Como é praticamente imposśıvel uma pessoa tocar uma corda várias
vezes com a mesma intensidade, estabelecemos três formas de ataque: fraco, médio e forte.
Um dispositivo poderia ser criado para tanger as cordas mecanicamente com a mesma
intensidade, mas perdeŕıamos o contato com a forma habitual de se tocar o violão, o que
não era o interesse do experimento. Gravamos várias vezes cada forma de ataque para
cada técnica, e com o aux́ılio do programa “Origin”, realizamos a análise de Fourier dos
dados, sobrepondo os espectros para obtermos um espectro médio.

A partir deste espectro médio pudemos analisar os harmônicos em três faixas de freqüência
de 0 a 1000 Hz, de 1000 a 2000 Hz e de 2000 a 3000 Hz, todas dentro da faixa do aud́ıvel.
A distância do cavalete ao ponto de tangência, estabelecido a um quarto da corda é :

- d = (15, 3± 0, 1)cm ( posição de Bocal);
- O tamanho total da corda é de L = (64, 0± 0, 1)cm;
- A distância do microfone à corda é de dm = (12, 0± 0, 1)cm;
- A corda escolhida para este experimento foi a corda Lá = 110Hz de tensão normal

da “Augustine LTD”.

2 - Análise espectral de posição de mão: Bocal, Sul-tasto, e Sul-ponticello;

Na segunda parte, realizamos o mesmo procedimento da parte 1, com o violão Di
Giorgio para as diferentes posições de mão, usando somente a técnica de unha. O som
foi gravado várias vezes de cada forma, para cada diferente posição, e após análise e
sobreposição dos dados obtidos, obtivemos espectros médios para cada um. Separamos
também em três faixas de freqüência, usadas anteriormente, de (0 - 1000)Hz, de (1000 -
2000)Hz, (2000 - 3000)Hz.

- posição de ataque:
- Sul-ponticello: (6,0 ±0, 2)cm;
- Bocal: (13, 5± 0, 2)cm à partir do cavalete;
- Sul-tasto: (26, 5± 0, 2)cm à partir do cavalete;
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3 - Análise espectral de Toque Frontal e Toque Lateral

Nesta parte do experimento, analisamos as diferenças nos sons obtidos quando se usam
os toques Frontal e Lateral. desta parte. Especificamos alguns parâmetros, como o ponto
de ataque da corda, de forma a observarmos também o efeito de não excitarmos harmônicos
múltiplos de um β de corda.

Dados:

- corda Sol de frequência de 196,7 Hz;
- Distância do microfone ao violão: (8,5 ±0, 2)cm;
- Comprimento da corda: (65,5 ±0, 2)cm;
- Posição de ataque na corda: β = 1

5
, d = (13, 1± 0, 2)cm;

A aquisição dos dados foi realizada da mesma maneira nas duas partes anteriores.
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7.2 Resultados

1- Análise espectral das técnicas de ataque: Dedo, Palheta, Dedeira, Pizzicato e
Unha

As figuras 7.9 a 7.11 mostram, em seus espectros normalizados, as amplitudes e frequências
dos modos resultantes, obtidos usando-se para cada técnica de ataque, nos intervalos con-
siderados.

Figura 7.9: Espectros normalizados do som obtido com as diversas formas de ataque no
intervalo de 0 a 1000 Hz.
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A partir de 1000 Hz, a escala de amplitudes foi ampliada, para melhor visualização dos
harmônicos.

Figura 7.10: Espectros normalizados do som obtido com as diversas formas de ataque no
intervalo de 1000 a 2000 Hz.
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Figura 7.11: Espectros normalizados do som obtido com as diversas formas de ataque no
intervalo de 2000 a 3000 Hz normalizados.
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Na tabela 7.1, podemos ver a relação entre a amplitude dos harmônicos e a freqüência
fundamental, para cada técnica de ataque.

tabela 7.1: Relação dos harmônicos do som obtido com cada técnica de ataque com
relação a freqüência fundamental.
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2- Análise espectral das posições: Bocal, Sul-tasto, Sul-ponticello

Os espectros normalizados para o som obtido com as diferentes posições de ataque em
cada intervalo considerado, a partir de 1000 Hz, podem ser vistos nas figuras 7.14 a 7.16:

Figura 7.12: Espectros normalizados do som obtido das diferentes posições no
intervalo de 0 a 1000 Hz.
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A partir de 1000 Hz a escala de amplitudes foi ampliada para melhor visualização destes
harmônico.

Figura 7.13: Espectros normalizados do som obtido das diferentes posições de
ataque, no intervalo de 1000 a 2000 Hz.
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Figura 7.14: Espectros normalizados do som obtido com as diferentes posições de
ataque, no intervalo de 2000 a 3000 Hz.
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Nas tabela 7.2, podemos ver a relação entre a amplitude dos harmônicos e a da
frequência fundamental, para cada posição de ataque.

tabela 7.2: Relação entre a amplitude dos harmônicos e a da fundamental para cada
posição de ataque.
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3 - Análise Espectral do som obtido com o Toque Lateral e o Toque Frontal:

As figuras 7.15 a 7.17 mostram os espectros não normalizados do som obtido usando os
toques Frontal e Lateral. As figuras 7.18 a 7.20 mostram os mesmos espectros, normalizados
com relação à freqüência fundamental.

Figura 7.15: Espectros do som obtido usando os Toques Lateral e Frontal na faixa
de freqüência de 0 a 1000 Hz.
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Figura 7.16: Espectros do som obtido dos toques Lateral e Frontal na faixa de
freqüência de 1000 a 2000 Hz.

Figura 7.17: Espectros normalizados do som obtido dos toques Lateral e Frontal na
faixa de freqüência de 2000 a 3000 Hz.
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Figura 7.18: Espectros nor-
malizados do som obtido dos toques Lateral e Frontal na faixa de freqüência de 0 a 1000 Hz.

Figura 7.19: Espectros normal-
izados do som obtido dos toques Lateral e Frontal na faixa de freqüência de 1000 a 2000 Hz.
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Figura 7.20: Espectros normalizados do som obtido dos toques Lateral e Frontal na
faixa de freqüência de 2000 a 3000 Hz.
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Nas tabela 7.3 podemos ver a relação entre as amplitudes dos harmônicos e a da
freqüência fundamental do som obtido usando cada forma de toque.

tabela 7.3: Razão entre as intensidades dos harmônicos e a intensidade do modo
fundamental para cada forma de toque.
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8 Discussão:

8.1 Análise espectral das diversas técnicas de ataque

De acordo com a tabela 7.1, vemos que o número de harmônicos presentes e a sua relação
com o modo fundamental varia para cada técnica de ataque. Apesar das diferenças encon-
tradas na faixa de 0 a 1000 Hz, é a partir da freqüência de 1000Hz que podemos perceber
mais claramente os pontos que diferenciam uma técnica de outra.

Nas três faixas de freqüências, temos:

-Pizzicato: som seco
- primeira faixa: possui só a fundamental;
- segunda faixa: não possui harmônicos;
- terceira faixa: não possui harmônicos;

-Dedo: som opaco
- primeira faixa: além da fundamental, possui o segundo harmônico bem fraco e o

terceiro não existe;
- segunda faixa: não possui harmônicos;
- terceira faixa: não possui harmônicos;

-Unha: está entre o som opaco e o som brilhante
- primeira faixa: além da fundamental, possui o segundo harmônico e o terceiro é fraco;
- segunda faixa: possui harmônicos de n = 10, 11, 12 e 14, sendo o de n = 11 o mais

intenso;
- terceira faixa: possui os harmônicos 19 e 20 de intensidade bem pequena.

-Dedeira: está entre o som opaco e o som brilhante
- primeira faixa: além da fundamental possui o segundo harmônico intenso e o terceiro

é médio;
- segunda faixa: possui os harmônicos de n = 10, 11, 12, 14 e 15, sendo o de n = 10 o

mais intenso;
-terceira faixa: possui harmônico de n = 19;

Palheta: som brilhante
- primeira faixa: além da fundamental, possui o segundo harmônico intenso e o terceiro

é médio;
- segunda faixa: possui os harmônicos de n= 10, 11, 12, 14, 15 e 16, sendo o de n = 12

o mais intenso;
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- terceira faixa: possui harmônicos de n= 19, 20, 21, 23 e 24, sendo o de n = 19 o mais
intenso.

Observações:
-Palheta, Dedeira e Unha são mais ricas em harmônicos e são ataques de materiais

ŕıgidos;
-Dedo e Pizzicato são ataques de contato com a pele da mão.

Para classificarmos os sons de cada técnica, adotamos na seção 7 a comparação com
outros sons do nosso dia-a-dia para especificar a terminologia utilizada. Da análise das
figuras 7.9 a 7.20, podemos associar estes termos, como brilhante, seco, etc, ao número de
harmônicos e à intensidade de cada espectro.

-Som seco: som com muito pouco harmônico, de freqüência baixa e pequena intensidade;
-Som brilhante: som com muitos harmônicos, grande parte sendo de freqüência e in-

tensidade alta;
-Som opaco: som com poucos harmônicos de freqüência baixa e intensidade média;
-Som cheio: som com muitos harmônicos tanto de freqüências baixas quanto altas e

intensidade alta;

Podemos aproximar a configuração inicial da corda quando tocada com o dedo como
na figura 8.1.

Figura 8.1: Esquema da configuração de uma corda em t = 0, quando atacada pelo dedo.

Para gerar uma onda com este formato curviĺıneo e largo, não são necessários harmônicos
de comprimentos de onda pequenos, que forneceriam as freqüências de ordens mais altas,
mas somente aqueles de comprimentos de onda maiores, que viriam então caracterizar seu
som “opaco”.

O som caracteristicamente “brilhante” das técnicas de palheta, dedeira e unha pode ser
atribúıdo à existência de harmônicos de ordens mais altas, como podemos ver na tabela
7.1. Mesmo na faixa de 2000-3000 Hz a técnica de palheta é ainda bastante rica em
harmônicos, comparativamente às outras. A forma inicial que uma palheta geraria numa
corda, ao tocá-la, poderia ser esquematizada como na figura 8.2.
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Figura 8.2: Esquema da configuração de uma corda em t = 0, quando atacada por uma
palheta.

Considerando que a palheta toque a corda num só ponto, a configuração que observaŕıamos
é a de uma forma pontiaguda. Para configurar este desenho pontiagudo inicial, seriam
necessários harmônicos de comprimentos de onda pequenos. O mesmo vale para as técnicas
de dedeira e unha, mas estas possuem uma área de contato maior com a corda,(a unha
mais que a dedeira, neste caso). A forma inicial gerada pelo ataque de unha seria algo
entre a forma gerada pelo dedo e a de palheta.

No intervalo de 2000-3000 Hz, a técnica de unha apresenta harmônicos de pouca inten-
sidade e as de dedo e pizzicato não apresentam sinal de excitação em nenhuma freqüência.
A técnica de pizzicato é a de comportamento mais peculiar, pois apresentou em seu espec-
tro somente sua freqüência fundamental. Dada a forma como esta é executada, somente
o modo de vibração fundamental da corda é excitado, resulatando seu som tipicamente
“seco”.

8.2 Análise espectral de posição de mão

Analisando os espectros de posição de mão e a tabela 7.2, podemos constatar a influência
da posição de ataque no timbre resultante. É clara a diferença no número e na intensidade
dos harmônicos.

A relação de harmônicos para cada faixa de freqüência é:

Bocal:
- primeira faixa: além da fundamental, possui o segundo harmônico e o terceiro é fraco;
- segunda faixa: neste intervalo aparecem os harmônicos n = 10, 11, 12 e 14, com n =

10 e 11 mais intensos;
- terceira faixa: possui os harmônicos de n = 19 e n = 20 de intensidade pequena;
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- Sul-Tasto:
- primeira faixa: além da fundamental possui os harmônicos n = 2, 3, 4, 6, 7 e 8, sendo

o de n = 2 o mais intenso, seguido de n = 3 e n = 4;
- segunda faixa: temos os harmônicos n = 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, sendo os de n =

11 e n = 14 os mais intensos;
- terceira faixa: neste intervalo apresenta somente o harmônico de n = 19;

Sul-Ponticello:
- primeira faixa: possui os harmônicos de n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sendo que o segundo

harmônico é bastante intenso seguido de n = 5 e n = 3 e n= 4; os outros harmônicos são
sucessivamente menos intensos;

- segunda faixa: neste intervalo, Sul-Ponticello possui os de n = 10, 11, 13, 14, 16 e 18,
mas estes harmônicos são mais intensos que os obtidos na técnica de Sul-tasto;

- terceira faixa: este intervalo é ainda rico em harmônicos; estão presentes os de n =
19, 20, 21, 22, 23 e 24.

O que constatamos, portanto, é que usar a posição Sul-Ponticello obtém-se muito mais
harmônicos que para as outras duas posições. Isto se deve ao fato de que, ao tocarmos
a corda numa certa posição, eliminamos as freqüências que teriam nós naquela posição.
Na posição onde se toca a corda no Sul-Ponticello, só existem nós para os modos de
freqüências muito altas, diferentemente da posição de Bocal e Sul-Tasto. Estas duas últimas
se encontram numa posição próxima ao meio da corda, região onde existem nós para modos
de freqüências mais baixas.

8.3 Análise espectral de Toque Frontal e Toque Lateral

Os espectros obtidos nesta parte do experimento apresentaram o mesmo número de harmônicos
em todos os intervalos considerados. No entanto, os harmônicos, no caso de Toque Lateral,
se apresentaram mais intensos do que no de Toque Frontal. Ao comparamos cada inten-
sidade de ataque do Toque Lateral, respectivamente com os de Toque Frontal, notamos
que sempre os harmônicos obtidos pelo primeiro eram mais intensos que os do segundo.
Por isso, nesta parte, apresentamos não só os espectros normalizados, mas também os de
intensidade absoluta. A relação dos harmônicos de cada um com suas fundamentais é
praticamente a mesma. O que diferencia uma forma de toque de outra é que a de Toque
Lateral proporciona uma intensidade maior para cada harmônico constituinte.

O Toque Lateral é uma mistura de duas formas de toque [12]: Toque perpendicular ao
tampo + Toque paralelo ao tampo(Toque Frontal). Quando tocamos a corda, “puxando-
a” perpendicularmente ao tampo harmônico, o som que se obtém é muito intenso, mas
extingue-se rápido; e quando tocamos paralelamente ao tampo (Toque Frontal), o som é
menos intenso e tem um tempo de decaimento maior. Portanto, ao tocarmos fazendo um
ângulo obĺıquo em relação ao tampo (Toque Lateral), obtemos um resultado que é uma
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mistura dos dois casos anteriores. Na figura 8.1 podemos ver a influência da direção de
ataque no tempo de decaimento dos harmônicos. Como consideramos somente o intervalo
de ataque, constatamos que o ńıvel de intensidade do Toque Lateral, de fato, é maior que
o de toque Frontal neste intervalo, como pode ser visto nas figuras 7.16 a 7.18. Podemos
explicar isto pelo fato do Toque Lateral possuir uma componente que faz a corda oscilar
perpendicularmente ao tampo harmônico. A vibração perpendicular é privilegiada no
tampo harmônico por ser uma oscilação muito mais natural que a paralela proporcionada
pelo Toque Frontal.

Figura 8.1:Influência da direção do ataque no tempo de decaimento. A - a corda é
atacada numa direção perpendicular ao tampo; B - A corda é dedilhada numa direção

paralela ao tampo; C - O ataque numa direção obĺıqua resulta numa combinação dos dois
outros tipos de decaimento (Jansson, 1983a)

Os harmônicos existentes para cada faixa de freqüência são, para os dois tipos de toque:

- primeira faixa: apresenta os harmônicos 1, 2, 3 e 4; depois do harmônico 1, o 2 é o
mais intenso.

- segundo faixa: possui os harmônicos 6, 7, 8 e 9, sendo o nono o mais intenso.
- terceiro faixa: São excitados os harmônicos 11, 12, 13 e 15, tendo os harmônicos 11 e

12 com aproximadamente a mesma intensidade, e o décimo quinto é o menos intenso;
Nesta parte do experimento pudemos verificar o fenômeno citado no caṕıtulo 3 sobre a

influência da posição de ataque na existência de harmônicos. Como escolhemos β = 1
5
, os
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harmônicos múltiplos de cinco não deveriam ser excitados. Mas o que vemos, na verdade,
é que à medida que se aumenta em freqüência os harmônicos que não deveriam aparecer,
como o quinto, o décimo e o décimo quinto, vão ficando cada vez mais evidentes.

Também pudemos observar, ao analisarmos os gráficos 7.17 a 7.20, a excitação de
freqüências não pertencentes à série harmônica, como as que podemos ver próximo ao
primeiro harmônico, próximo ao segundo harmônico e próximo ao décimo terceiro harmônico.
O aparecimento dessas freqüências é provavelmente devido ao seguintes fatores: escolha da
janela na análise de Fourier; ou à caracteŕıstica de vibração própria do corpo do violão;
ao modo como a corda é presa no cavalete; ou à deformação do sinal sonoro causada pelo
sistema de gravação.
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9 Conclusão

Neste trabalho analisamos os espectros do som de uma corda de violão, obtido usando as
técnicas de ataque de Palheta, Dedo, Unha, Dedeira e Pizzicato, as posições Sul-Tasto,
Bocal e Sul-Ponticello, e os toques Frontal e Lateral, e verificamos que seus timbres podem
ser associados às freqüências dos harmônicos excitados em cada caso.

Constatamos na primeira parte, análise espectral das formas de ataque, que disposi-
tivos de material mais ŕıgido e pontiagudos, como Palheta, Dedeira e Unha, proporcionam
uma sonoridade mais rica em harmônicos de freqüências altas, ou seja, “brilhante”. A
deformação que estes dispositivos causa na corda, numa configuração pontiaguda, implica
no surgimento de harmônicos de freqüências altas. O ataque de Dedo impede a geração
de harmônicos de freqüências altas, caracterizando seu som “opaco”. O ataque de Pizzi-
cato tem uma sonoridade “seca”, por excitar somente o harmônico fundamental da série
harmônica.

Na segunda parte, análise espectral de posição de mão, vimos que, ao tocarmos em
diferentes posições ao longo da corda, excitamos mais ou menos harmônicos. Ao tocarmos
na posição de Sul-Ponticello obtemos uma sonoridade muito rica em harmônicos, por essa
posição se encontrar num local da corda onde não existem nós para os harmônicos mais
baixos, diferentemente das posições de Sul-Tasto e Bocal. Quanto mais nos aproximamos
do meio da corda, menos harmônicos são excitados, por existirem muitos harmônicos que
possuem nós nesta região.

Na terceira parte, análise espectral de Toque Frontal e Toque Lateral verificamos que o
Toque Lateral, por ser uma mistura de um toque perpendicular ao tampo e toque paralelo
ao tampo, gera uma sonoridade muito mais intensa que a de Toque Frontal. Este último é
uma forma de toque paralelo ao tampo harmônico, que provoca uma vibração não muito
privilegiada pela estrutura do violão, pois é muito mais fácil para o tampo harmônico
vibrar perpendicularmente a si mesmo. O número de harmônicos que as duas técnicas
de toque produzem é o mesmo para qualquer faixa de freqüências. O que diferencia uma
da outra é a intensidade dos harmônicos, o que caracteriza o som mais “cheio” do Toque
Lateral. Verificamos que ao tocarmos a um quinto de corda eliminamos quase totalmente
os harmônicos múltiplos de cinco.
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