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Recebi dois vídeos maravilhosos que nos lembram da importância 
da música em nossas vidas. Há muito tempo defendemos em nos-
sos eventos, artigos e editoriais, que a música é parte essencial de 
nossa história, e ao ouvir músicas que nos marcaram, revisitamos 
instantaneamente aquele momento! Uma ONG espanhola faz um 
trabalho com música para tratar de pacientes com Alzheimer, e os 
resultados você pode constatar assistindo o vídeo abaixo.

O outro vídeo circula na internet desde 2012, e também é conta-
giante ao aglutinar em pleno dia, em uma praça pública, centenas de 
pessoas para ouvir uma orquestra apresentando um trecho da Nona 
Sinfonia de Beethoven. O que parece ser apenas um contrabaixista 
tentando ganhar alguns trocados em um dia ensolarado vai toman-
do vulto à medida que os músicos vão chegando para executar a 
obra. E, na mesma proporção, crianças, jovens e velhos aproximam-
se para ouvir, gravar e participar daquele momento que culminou em 
uma bela confraternização musical em praça pública! A música nos 
aproxima e nos humaniza. Olhe para cada um dos rostos filmados e 
eternizados naquele momento e você perceberá um pouco de você 
mesmo naquela multidão. Em um mundo tão tenso, desigual e irra-
cional, a música é um antídoto poderoso que pode ser utilizado indi-
vidualmente ou em grupo, com resultados magníficos! Pois, se bem 
utilizado, não possui contra indicações e nenhum efeito colateral. 

Para essa antepenúltima edição do ano, temos novidades. A es-
tréia do nosso novo colaborador: Juan Lourenço, músico, luthier e 
restaurador, que aceitou o convite e será nosso novo articulista. Sua 
missão: descobrir no mercado produtos de entrada que possuam 
a melhor relação custo e performance possível! Assim, atendemos 
a ‘legião’ cada vez mais numerosa e participativa de novos leito-
res que nos solicitam mais testes com produtos de entrada. Em 
seu primeiro teste, o Juan avaliou o toca-discos da Voxoa modelo 
T40, e descobriu uma excelente opção em termos de toca-discos 
de entrada! Também nesta edição testamos o melhor amplificador 
integrado já produzido no Brasil, que fará história no mercado hi-end 
nacional e internacional (podem me cobrar essa profecia). E tam-
bém a nova caixa bookshelf de entrada da Dynaudio, que toca com 
autoridade como uma coluna hi-end! Além do DAC da Luxman, o 
D-150, que é uma clara opção para quem deseja um DAC definitivo 
com preço mais acessível! Reapresentamos também nesta edição, 
para os novos leitores, os artigos descrevendo a construção da sala 
de audição, passo a passo do nosso Editor Técnico Victor Mirol. E 
da Musician, colocamos à disposição dos nossos leitores o CD do 
Astor Piazzolla (para adquirir só será cobrado o frete, sem nenhum 
custo adicional). Espero que vocês apreciem esta nova edição, e 
utilizem a música como inspiração para construir um mundo mais 
harmonioso e criativo!

ediTORiAL

música para despertar
Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br

Eles batizaram o processo de ’Música para Despertar’ e provam 
o que a neurociência já havia descoberto: nossa memória musical 
é a última a ser apagada pela doença. O vídeo é inspirador ao nos 
lembrar do poder da música e do amor! 

assista ao vídeo citado,
clicando na imagem.

assista ao vídeo citado,
clicando na imagem.

mailto:fernando%40clubedoaudio.com.br?subject=
https://youtu.be/5BRpAB6UXJo
https://youtu.be/GBaHPND2QJg
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PHiLiPs aPResenTa novas sUGesTÕes de MeRCado

CAIXA BLUETOOTH PHILIPS EVERPLAY (BT6900)

O sistema Bluetooth tem alcance de até 30 metros, o que possibilita 
que o dispositivo conectado não precise ficar o tempo todo ao lado da 
caixa. Com 10W de potência, ela também é resistente à água e poeira, 
podendo ser transportada pela alça (que também esconde o carrega-
dor de bateria USB) para acompanhar as crianças em ambientes fora 
de casa. O modelo é revestido com o tecido DuraFit, que tem camadas 
superiores de borracha revestindo um tecido colorido e é antiderra-
pante e resistente a arranhões. Há duas cores disponíveis: azul e preto.

O preço médio sugerido: R$ 499,00.

FONE DE OUVIDO PHILIPS BASS+ (SHL3075)

A indicação perfeita para os apaixonados por música é o mais re-
cente lançamento da Philips: o fone de ouvido Bass+ on-ear, que acen-
tua os graves das músicas, ou seja, as batidas das músicas com mais 
emoção. Disponível nas cores preto e branco, ele também conta com 
isolamento acústico para uma melhor experiência de áudio e drivers de 
caixas acústicas de 32 mm. Com fio somente em um lado, microfone 
embutido para atender ligações, design dobrável para melhor arma-
zenamento e mais facilidade no transporte, o fone de ouvido Bass+ 
garante a praticidade do dia a dia. 

O preço médio sugerido: R$159,90.

https://www.youtube.com/watch?v=Xmuuh7wo-6s

assista ao vídeo, clicando no link abaiXo:

https://youtu.be/XmuuH7WO-6s
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CAIXA BLUETOOTH PHILIPS MINI SHOQBOX (SB300)

Para os mais ligados em tecnologia, a sugestão é a caixa de som acústica Mini shoqbox. Com 
conexão Bluetooth e resistente a água, ela é perfeita para tardes na piscina com os amigos ou para 
o dia na praia com a família, pois também é a prova de poeira, além de resistente a impactos. Dessa 
forma, ela pode ser levada para qualquer lugar sem a preocupação de quebra por possível queda, 
por exemplo. Versátil, ela também pode ser utilizada para os estudos, ao amplificar o áudio de vídeos 
no YouTube ou das aulas de idiomas.

O preço médio sugerido: R$ 299,00.

FONE DE OUVIDO SHL3060

Para os pequenos que gostam de combinar acessórios com o look do dia, a sugestão é o fone 
de ouvido Philips SHL3060, que combina com diferentes composições já que está disponível nas 
cores azul, branco, preto, roxo e vermelho. Além de bonito e colorido, o conforto em uso prolongado 
é garantido graças as suas almofadas auriculares macias e permeáveis. Com a sua acústica do tipo 
fechada ele oferece isolamento acústico, bloqueando o ruído do ambiente, além de suas conchas 
auditivas serem ajustáveis que se adaptam ao contorno da cabeça. Com o seu estilo DJ ele pode 
ser dobrado para perfeito transporte e armazenamento. 

O preço médio sugerido: R$99,90.

Para mais informações:

Philips

www.philips.com.br

http://www.philips.com.br
http://www.magisaudio.com
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nova séRie 700 de Caixas aCúsTiCas da BoweRs & wiLkins
é anUnCiada PeLa soM MaioR

Com distribuição exclusiva através da Som Maior, a nova Série 

700 de caixas acústicas da Bowers & Wilkins passa a ser uma op-

ção extremamente interessante para quem deseja ter um sistema 

estéreo ou de home theater realmente de alta classe, com um de-

sempenho incrível.

Graças aos avanços em tecnologia, como os serviços de down-

load e streaming, acessíveis através de computadores, servidores, 

players e smartphones, a música está cada dia mais presente em 

nossas vidas. Enquanto a maioria das pessoas fica satisfeita em 

ouvi-la através de fones de ouvido e dos chamados boomboxes, 

outras mais exigentes desejam muito mais do que isso. Elas que-

rem se sentir como se estivessem ouvindo uma apresentação ao 

vivo de uma orquestra ou banda, sentindo o impacto dos graves 

produzidos por bumbos, tímpanos e órgãos de tubo, a suavidade 

da seção de cordas de uma orquestra, a riqueza e naturalidade das 

vozes dos cantores. Foi exatamente para satisfazer a esses ouvintes 

que a Bowers & Wilkins desenvolveu e acaba de lançar a sua Série 

700 de caixas acústicas. Para quem ainda não a conhece, a Bowers 

& Wilkins é uma empresa inglesa mundialmente reconhecida, entre 

outros motivos, por ter algumas de suas caixas acústicas sendo uti-

lizadas como monitores de referência em alguns dos melhores estú-

dios de gravação do mundo, como o Abbey Road, em Londres, e o 

Skywalker Sound, do diretor George Lucas, localizado no condado 

de Marin, na Califórnia.

novidadesnovidades



9outuBRo  .  2017

A nova Série 700 é composta de oito modelos, cada um deles destinado a atender a um 

determinado nível de exigência, orçamento ou espaço de instalação. São três caixas acústicas 

de piso ou estilo torre (702 S2, 703 S2 e 704 S2), três no estilo bookshelf para uso sobre pe-

destais ou uma estante (705 S2, 706 S2 e 707 S2) e dois para o canal central de um sistema 

de home theater (HTM71 e HTM72). Todos esses modelos utilizam tecnologias inteiramente 

novas, resultantes de vários anos de pesquisas no avançado Steyning Research Establishment 

da Bowers & Wilkins.

modelo woofer
woofer/ 

midrange
midrange tweeter

tweeter 
on top

702 s2 6,5” X 1 - 6” X 3 - 1”

703 s2 6,5” X 2 - 6” X 1 1” -

704 s2 5” X 2 - 5” X 1 1”

705 s2 - 6,5” - - 1”

706 s2 - 6,5” - 1” -

707 s2 - 5” - 1” -

htm71 6,5” X 2 - 4” 1” -

htm72 - 5” X 2 - 1” -

Para o tweeter (alto-falante de agudos) foi criado o Carbon™ Dome (domo de carbono), su-

perior em desempenho ao duplo domo de alumínio usado na Série 600, situada abaixo da Série 

700. Esse novo domo de carbono é responsável pela extrema pureza e musicalidade dos agu-

dos dessa série. Nos modelos 702 S2 e 705 S2 esse tweeter vem alojado em um rígido gabinete 

também feito de carbono, montado separadamente na parte superior da caixa acústica (tweeter 

on top) para isolá-lo ainda mais contra qualquer tipo de interação com os demais alto-falantes.

www.hifiexperience.com.br

http://www.hifiexperience.com.br
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Os cones Continuum™ dos midranges (alto-falantes de médios) da 

Série 700 foram desenvolvidos originariamente para a Série 800 Dia-

mond – a topo de linha da Bowers & Wilkins - e oferecem como princi-

pal benefício um desempenho excepcionalmente claro e transparente 

nas médias frequências, onde se situa a maior parte dos sons produzi-

dos pelos instrumentos de sopro e de cordas e pela voz humana. Por 

outro lado, os cones Aerofoil™ Profile (perfil aerofólio) são ultraleves e 

excepcionalmente rígidos, proporcionando por isso uma reprodução de 

graves extremamente natural, impactante e precisa.

Todos os modelos da Série 700 apresentam um belo design que 

valoriza qualquer ambiente de audição e um excepcional nível de fab-

ricação e são disponíveis com três tipos de acabamento - Gloss Black 

(preto piano de alto brilho), Rosewood e Satin White (branco cetim).

Carbon Dome Tweeter

Cone Continuum

Cone Aerofoil Profile
Para mais informações:

Som Maior

www.sommaior.com.br

http://www.sommaior.com.br
http://www.saxsoul.com.br


www.ferraritechnologies.com.br
Telefone: 11 5102-2902 • info@ferraritechnologies.com.br

Integrado INT-60

Curta a nossa página no Facebook!

“Destilando tudo, é um amplificador que me faz feliz porque me traz mais e 
mais perto da experiência musical”. Part-Time Audiophile

“O traço dominante do INT-60 era atrair-me e me colar no meu assento, pois 
continuava a reproduzir música com muito sabor, coloração natural e um 

desejo de ouvir mais que eu nunca conseguiria tocar apenas mais uma faixa e 
ir para a cama cedo “. Stereophile

INT-60 - Writers’ Choice Award, 2015 - Positive Feedback

“Se você quer ouvir uma bela música reproduzida por um amplificador 
integrado que feito para durar a vida inteira e com belíssima aparência, sem 
mexer constantemente em seu sistema, o amplificador integrado INT-60 da 

Pass Labs é para você”. HomeTheaterReview.com

É simples, vai tocar como música.

Pré de Phono XP-17

Como esta dupla vai tocar no 
seu sistema analógico?
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Hi-end pelo mundo

Caixas FoCal Kanta n°2
A francesa Focal, conhecida marca de caixas acústicas, está 

lançando seu novo modelo Kanta N°2, fruto de três anos de 

pesquisas e desenvolvimento, que inclui a mais recente versão 

do tweeter de cone invertido de berílio e woofers com cone 

feito de camadas de fibras de linho. As novas Kanta são indi-

cadas, pelo fabricante, para salas de até 60m2, sendo que sua 

resposta de frequência é de 35Hz até 40kHz, com impedância 

de 8 ohms e 91dB de sensibilidade. O preço das Kanta N°2 é 

de £6999, no Reino Unido.

www.focal.com

Fones sennHeiser Hd-660s
Um dos mais icônicos fones de ouvido de alta performance 

do mercado é o HD-650. Agora, a tradicional empresa alemã 

Sennheiser adicionou à sua linha a versão atualizada do mesmo, 

a HD-660S, com avanços no design do transdutor, impedância 

mais baixa (150 ohms) permitindo a conexão do mesmo à players 

digitais portáteis modernos hi-res, trazendo ainda maior transpa-

rência, precisão e detalhamento que o modelo original. O cabea-

mento destacável é todo de cobre OFC, com opções de conec-

tores que incluem o balanceado, para uso em amplificadores de 

fones de ouvido mais avançados. O preço sugerido do HD-660S 

é de 400 euros, na Europa.  

www.sennheiser.com

Cápsula transFiguration 
proteus d speCial 

limited edition
Desenvolvida e feita à mão no Japão pelo mestre Seiji 

Yoshioka, a cápsula Proteus D é a nova versão especial e limi-

tada do modelo topo de linha da marca, com o intuito de extrair 

até o menor de todos os detalhes da música e, ao mesmo tem-

po, não impor nenhum caráter musical, permanecendo o mais 

neutra possível. O ‘D’ da versão nova da Proteus refere-se ao 

cantilever de diamante, além de trazer também bobinas com fio 

de prata com 5N de pureza, agulha perfil Micro-Ridge e saída de 

0,2 mV. O preço da Proteus D é de £6750, no Reino Unido.

www.transfigurationcartridges.co.uk

http://www.sennheiser.com
http://www.transfigurationcartridges.co.uk
http://www.focal.com
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monobloCo speCtral 
dma-500 anniversary 

reFerenCe
A Spectral foi inaugurada em 1977 com projetos do Prof. Keith 

O. Johnson - que tem no seu currículo a invenção do HDCD, o 

desenvolvimento de DACs e conversores digitais para estúdios, 

além de ser o engenheiro de som do fantástico selo Reference 

Recordings. A mais nova criação do Prof. Johnson são os mo-

noblocos DMA-500 Anniversary Reference, quarta geração de 

powers transistor da empresa, trazendo entradas balanceadas e 

RCA e provendo desde 350 W em 8 ohms até 750 W em 2 ohms. 

O preço do monobloco DMA-500 ainda não foi divulgado.

www.spectralaudio.com

Caixas surrounteC 
masterpieCe

A empresa alemã surrounTec apresentou suas novas caixas 

acústicas torre modelo Masterpiece, que trazem o tweeter de 

domo de diamante DB50 da Accuton, acabamento preto piano 

de alta qualidade, woofers e médios com diafragma de cerâ-

mica desenvolvidos pela própria empresa, cabeamento interno 

de ouro, divisor de frequência com capacitores de prata pura, 

entre outros destaques, tudo com o objetivo de criar um sem 

limtações ou compromissos - sendo que a empresa fabricará, à 

mão, apenas três pares destas caixas por ano. O preço do par 

das Masterpiece ainda não foi divulgado.

www.surrountec.com

ampliFiCador integrado 
mCintosH ma5300

A McIntosh é a empresa líder do McIntosh Group, que tam-

bém compreende a eletrônica da Audio Research, fontes digi-

tais da Wadia, caixas acústicas Sonus Faber e cápsulas para 

toca-discos Sumiko. O mais novo lançamento da empresa é seu 

amplificador integrado de entrada modelo MA5300, que pos-

sui saída pré e para fones de ouvido, DAC interno que converte 

até PCM 384 kHz e DSD256, pré de fono interno para cápsulas 

MM (Moving Magnet) e saída que provê 100W em 8 ohms ou 

160 W em 4 ohms, por canal. O preço do MA5300 é de 

US$ 5000.

www.mcintoshlabs.com

http://www.surrountec.com
http://www.spectralaudio.com
http://www.mcintoshlabs.com
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em comemoração aos 21 anos da revista, 
selecionamos essa consagrada matéria da edição 86

matéria técnica

Víctor A. Mirol

“Brincando nos campos do Senhor...” 
Construindo uma sala de audição dedicada  

com alguns compromissos inevitáveis

Faz algum tempo que 
vivo encontrando  limitações 
sérias com a acústica da minha 
sala atual, montada na minha 
casa. Como quase toda sala, 
não muito adequada para a 
tarefa de grandes audições.

Até que num dia 
de inspiração, decidi vender 
algumas coisas e procurar 
uma casa nova que permitisse 
resolver meus problemas 
crônicos. Gostaria de contar 
a vocês os passos que estou 
dando e continuar até o final 
do que, penso, será uma bela 
sala de audição e que poderá ser 
considerada uma referência para a 
nossa revista.

Os critérios que a nova casa 
deveria reunir eram:
1. Proximidade com o Hospital em 

que atendo.
2. Espaço livre no fundo para 

construir uma sala dedicada desde 
o chão.

3. Espaço construído suficiente para 
manter em ordem a inacabável 
parafernália de objetos - em uso 
ou não - relacionados com meus 
hobbies: aviação, motociclismo, 
vela, vida ao ar livre, música, 
áudio, medicina, literatura, 
fotografia, marcenaria, mecânica, 
etc...

4. Lugar adicional para montar um 
depósito de caixas e componentes 
de áudio em desuso e para 
montar um laboratório de áudio.

5. Dependências internas suficientes 
para uma biblioteca e sala de 
leitura, assim como outra para 
uma pequena oficina mecânica.

6. Silêncio adequado na vizinhança.

Alguns meses de visitas 
a casas dos mais diversos tipos 
terminaram com a escolha de uma 
solidamente construída, com vários 
seminíveis de dependências internas 
e um fundo de 25 por 11 metros com 
uma edícula que poderia ser removida 
(como saberia depois, com muuuuiiito 
trabalho...).

Resolvi 
comprar a casa e 
reformá-la. Comecei 
pelo início: procurar 
um arquiteto. Foi 
fácil. Meu amigo 
León Leiderfarb 
aceitou a proposta: 
construir uma 
casa de malucos. 
Leon - que, com 
sua mulher, Sara 
- são amigos há 
mais de vinte anos, 
iniciou, assim, a turma de loucos-
por-alguma-coisa que terminei 
juntando para esta empreitada. 
Outro maluco que se incorporou, foi 

outro amigo de décadas, 
Carlos Mazzeo - engenheiro 
de projetos - com quem 
compartilhamos todos 
os hobbies mencionados 
acima e mais longas noites 
de delírio sobre invenções 
de aparelhos malucos (a 
máquina do movimento 
perpétuo, não-inclusa...). 
Ele é o autor de parte do 
desenho da moto Amazonas, 
e dos carros Cobra. Agora 
dirige a “Equipe C”, dedicada 
al corte de concreto com 
máquinas de sua invenção. 

León trouxe um eletricista de 
primeira, João Cardoso, que teve 
várias oportunidades de mostrar a 
que veio. E o controle de toda a parte 
de alvenaria que ficou a cargo de 
Sérgio Santos de Oliveira.

Continuei com o núcleo 
da coisa: um engenheiro acústico 
para me orientar nos meandros 

práticos do desenho e 
condicionamento da 
sala. O escolhido, desta 
vez, não é maluco, mas, 
pelo contrário, muito 
sério: o Eng. Carlos 
Giner.

Os requisitos 
seriam:
1. O maior nível de 
silêncio interno possível.
2. Laboratório de 
áudio acoplado.
3. Redes de força 

dedicadas, tanto para áudio como 
para o laboratório.

4. Blindagem e aterramento 
adequados.

Figura 1. Esboço do projeto inicial (corte)

Esboço da sala
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5. Compatibilização com o jardim 
existente.

6. Flexibilidade de configuração da 
rede elétrica e de disposição de 
componentes.

7. O menor comprometimento 
possível da qualidade sonora, com 
prioridade absoluta em relação a 
qualquer consideração estética ou 
decorativa.

De início, começamos 
trabalhando com León sobre a base 
de uma sala com baixo ruído interno, 
acoplada a uma dependência que seria 
utilizada para montar um laboratório 
de áudio e outra para depósito. León 
decidiu usar a parte posterior do 
jardim, colocando a sala em forma 
transversal. O volume 
ficou estabelecido 
com Carlos Giner em 
aproximadamente 180 
metros cúbicos, como 
boa relação custo-
benefício. Eu sugeri 
uma forma trapezoidal 
com paredes e teto 
divergentes no sentido 
posterior, de maneira a 
aumentar a área transversal em uma 
relação áurea da frente para trás (ver 
site de Cardas1 ), porém cálculos 
realizados - 
mediante software - por Carlos 
mostraram que um teto paralelo ao 
chão e mais alto seria uma melhor 
opção. Fizemos varias configurações 
até chegar à definitiva. León foi quem 
sofreu, pois a cada modificação tinha 
que refazer as plantas e as soluções 
arquitetônicas. Como vemos na figura 
1, o projeto original era bastante 
diferente do definitivo (que veremos 
no próximo número).

O acordo final incluía uma 
sala de 5,50/6,50 x 7,27 x 3,93 metros. 
As paredes seriam duplas, com 
separação de 13 centímetros entre 
a interna (tijolo sólido de 22 cm) e a 
externa (tijolo oco com os espaços 
preenchidos com concreto) na qual 
iria uma capa de 50 mm de lã de 
rocha. A laje superior seria apoiada 
unicamente na parede interior. A parte 

que dá para o fundo do 
jardim teria a parede 
externa completamente 
imersa na terra, e 
a anterior somente 
até a metade ou, no 
máximo, 60 % da sua 
altura. A laje e o contra-
piso seriam, então, os 
únicos elementos de 
transmissão sonora 
direta do meio exterior.

O volume interno seria, 
então, de 165 metros cúbicos, antes 
do tratamento acústico. Sobre a laje 
haveria uma área de lazer, como 
continuação do jardim.

A força seria trazida da 
caixa de entrada 
por cabos de 
25 milímetros 
quadrados (duas 
fases e neutro) 
exclusivamente 
para alimentar o 
equipamento. Outra 
linha alimentaria 
o laboratório e 
uma terceira, 

provinda da alimentação geral da 
casa, seria dedicada a luzes e outros 
utilitários. Todos os cabos dentro 
de canos separados de material 
ferromagnético. A entrada geral foi 
solicitada à Eletropaulo para uma 
capacidade de 75 KW, e mereceu um 
poste de concreto.

Toda a sala 
estaria envolvida com uma 
malha aterrada, formada 
por arame galvanizado 
de 0.9 mm com solda 
ponto a ponto para 
formar quadriculado de 
10 mm. Este invólucro, 
que incluiria as quatro 
paredes, a laje e o contra-
piso, formaria uma gaiola 
de Faraday totalmente fechada. O 
chão não foi ainda definido.

Parece bonito e fácil, não? 
Perguntem a León Leiderfarb...

De início, foi necessário 
remover a edícula que já existia no 

fundo, de 3 x 8 x 
2.5 metros. Após 
começar a remoção, 
foi encontrado um 
chão de concreto 
e uma parede de 
contenção do mesmo 
material. Carlos 
Mazzeo foi chamado 
para - com suas 
máquinas de corte 

poderosas e sua turma especializada 
- reduzir tudo a “fragmentos” 
manejáveis de 150 Kg. Foi levantada 
uma parede a 3 metros da existente 
no fundo, formando uma enorme 
cuba de 11 x 3 m. Esta cuba abrigaria, 
numa ponta, um depósito para 
componentes e caixas de 3 x 3.60 m. 
O resto foi totalmente preenchido 
de terra até 4 m de altura e no topo 
re-plantadas árvores que estavam 
originariamente na parte média do 
jardim. A nova parede formaria uma 
das paredes externas da sala. Nas 
paredes divisórias com as duas casas 
vizinhas foram levantadas outras 
paredes superpostas, formando 
a segunda e terceira parede. 
Finalmente, do lado interno, como 
limite do jardim, a quarta parede 
que incluía um semicírculo de 4 m 
de diâmetro onde seriam instalados 
a discoteca e o computador de 
consulta, e que também serviria 
de entrada à sala de áudio e ao 

laboratório. Todas elas 
com sólidas fundações.

Finalmente, 
foi traçado o perímetro 
da sala, e colocadas as 
fundações das paredes 
internas, formando 
o trapézio antes 
mencionado.

Num próximo 
número continuaremos, 
pois agora tenho que 

tratar de evitar que León sofra 
um infarto depois das últimas 
modificações que, junto com Carlos 
Giner, decidimos fazer na estrutura 
do conjunto...

Boas audições e boa música.

León Leiderfarb, Carlos Guiner, 
Fernando Andrette e Ronam 
Junqueira

Gaiola de Faraday

Parede dupla



16 outuBRo  .  2017
em comemoração aos 21 anos da revista, 
selecionamos essa consagrada matéria da edição 87

matéria técnica

Víctor A. Mirol

“Brincando nos campos do Senhor...”
Parte II

Construindo uma sala de audição dedicada  
com alguns compromissos inevitáveis

Um mês depois do início 
das obras, estávamos ainda 
retirando terra, muita terra, 
para preparar o lugar onde iriam 
as fundações da sala de áudio. 
Como foi mencionado em edição 
anterior, esta sala, cuja planta 
vemos na figura 1 está construída 
dentro de uma outra estrutura. 
O conjunto está em nível -4,10 
m em relação ao nível da rua, 
e -2,30m em relação ao jardim 
que se estende à esquerda da 
sala e chega até o fundo da casa. 
Na parte superior do conjunto 
haverá uma área de 125 m2 

que incluirá uma edícula e uma 
churrasqueira.

Voltando à planta, 
vemos nela uma sala trapezoidal, a 
ser construída em tijolo aparente 
da melhor qualidade, rodeada 
por uma outra parede externa. O 
espaço entre ambas se abre na parte 
posterior, para incluir o espaço para 
um laboratório de áudio. À direita da 
sala, há uma estrutura retangular de 
3 m por 10,5 m que, em dois terços 
da sua área, está cheia de terra e o 
outro terço, forma a extensão do 
laboratório. Na entrada está inclusa 
uma formação semi-circular, onde 
ficará a discoteca. A parte superior 
será continuação do jardim e 
funcionará como área de lazer.

Parece simples. Não é. A 
construção de uma sala adequada 
para audição musical dedicada inclui 
um enorme número de problemas 

construtivos a resolver, em especial 
quando o tema não é “custo não 
interessa”. Por este último, são 
necessários muitos pré-projetos 
e muitas soluções alternativas 
que procuram não exceder os 
objetivos, nem ficar aquém das 
necessidades. Por exemplo, uma 
parede dupla maximiza o isolamento 
do ambiente circundante, e, para 
ser totalmente coerente, deveria 
rodear completamente as paredes 
da sala de audição com separação 
constante e a uma boa distância 
dela como para criar um filtro 
adequado para freqüências mais 
baixas. Naturalmente no interstício 
deverá haver isolantes acústicos (por 
exemplo, lã de vidro) de densidade 
e grossura adequadas. Porém, para 

ser “totalmente” isolada, a sala 
deveria, também, incluir um 
piso completamente flutuante 
e um teto formado por uma 
dupla laje. E assim continua 
até um exasperador infinito. 
E daí a necessidade de contar 
com profissionais que tenham 
conhecimento e experiência em 
construções similares.

A etapa seguinte partiu 
do exame do ambiente do 
bairro, que é muito silencioso, 
não está em rota de aviões, nem 
tem trânsito pesado próximo. 
Isto atenua as exigências em 
termos de isolamento. Por outro 
lado, é necessário ter muito em 
conta que o projeto é de uma 

sala de audição e não de gravação. 
Isto faz uma diferença notável., pois 
uma gravação que inclua algum 
tipo de ruído, mesmo que muito 
ocasionalmente, estará estragada 
definitivamente. Já uma audição não. 
Você pode ouvir de novo o mesmo 
tema com a mesma configuração 
imediatamente, ou, simplesmente, 
ignorar o ruído fortuito e ocasional 
que conseguiu perceber. Outras 
limitações se manejam em forma 
similar. Poderá ser argumentado que 
uma área de lazer acima da sala de 
audição criaria ruídos que obrigariam 
a uma muito boa estrutura de 
isolamento acústico. Porém, a outra 
solução é ser prático: nada obriga 
a ter uma reunião sobre a sala e ao 
mesmo tempo, uma audição crítica. 

Figura 1
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Somente esta solução 
me aumenta em 130 
m2 a área útil de que 
disponho, e que não 
estavam sobrando.

León 
conseguiu converter o 
inicial “energúmeno” 
construtivo num 
projeto em que 
integra o complexo 
de sala-laboratório 
ao visual funcional do 
conjunto do jardim 
no fundo da casa. Este, que está um 
pouco abaixo do nível do piso da 
parte posterior da casa, continua 
por cima do complexo, terminando 
na área com árvores e grama que 
está no fundo, como podemos ver 
na planta e na vista geral. A entrada 
semicircular, além de permitir 
acesso à sala e ao laboratório 
e de conter a discoteca, se 
integra visualmente com a 
arquitetura da parte posterior 
da edificação da casa. O tijolo 
aparente, bem acabado, 
completa o visual. Existe um 
banheiro na entrada do complexo (faz 
de conta que Giner não ouviu isto...) 
e, acima, uma churrasqueira e uma 
edícula adicional com outro banheiro.

A dinâmica funcionou, 
inicialmente, a três mãos (sem 
contar a parte elétrica). Eu imaginava 
algumas alternativas de formas e 
dimensões de sala, e Giner calculava 
e vetava algumas delas. Com as que 
sobravam eu ia a Leon e, depois 
de receber um sonoro “não, isso é 
impossível de construir!”, colocava 
meus argumentos - que incluíam 
conceitos acústicos inevitáveis e 
soluções construtivas amadoras - 
recebia outros vetos para algumas 
soluções e autorização para outras. 
Estas eu modificava, incorporava 

outras soluções 
necessárias para 
obter boas condições 
de circulação ou 
de isolamento para 
radiofreqüências e, 
novamente, Giner 
exercia seu direito 
ao veto. E assim, 
entre argumentos e 
difíceis negociações, 
onde todos os 
envolvidos sabiam 
da importância de se 

encontrar soluções que significassem 
evitar compromissos no rendimento 
acústico da sala para o objetivo que se 
pretendia, ia se avançando no projeto 
e na construção, o que, às vezes, 
incluía uma destruição de alguma 
parte já levantada para incorporar 

uma solução melhor encontrada. Eu 
era o elo encarregado de encontrar e 
arbitrar as soluções definitivas, já que 
me movo bem na área de acústica, 
de elétrica, de sentido comum 
construtivo e sabia exatamente o 
que procurava. Porém, sem nunca 
descartar as nunca suficientemente 
bem apreciadas opiniões do Giner 
e do León, que, mesmo em 
conflito aparente de backgrounds, 
estavam ambas baseadas em 
muita experiência anterior. Como 
veremos, posteriormente tive a 
muito agradável participação do 
Engenheiro Framklim Garrido Leite 
na parte elétrica, aterramentos 
e alimentação. Conclusão: nunca 
tente um projeto deste tipo, 

mesmo que saiba o que quer e como 
fazer, sem ajuda profissional. Mesmo 
acertando 70% das soluções, os 
outros 30% são imprescindíveis, você 
não os conhece e podem ser os que 
estraguem o resultado final.

Para melhor compreender a 
idéia geral do projeto e as soluções 
propostas, mostramos a figura 2 que 
ilustra uma perspectiva do conjunto, 
vista desde a casa, e inclui uma vista 
da escada que da acesso a parte 
superior.

Quer dificuldades? 
Observe, então, a figura 3. Esta era 
a edícula que existia no fundo do 
imóvel. Suas dimensões eram de 
aproximadamente 10,8 m por 8,50 
m (incluindo a escada de acesso). 
Antes da escada que levava à edícula 
existia uma bonita churrasqueira, 

que vemos na figura 4 e, ainda, 
uma piscina. Ambas tiveram 
que ser removidas, incluindo 
pesado trabalho de demolição 
com cortadoras de concreto, 
que meu amigo Carlos Mazzeo 
colocou prontamente à nossa 
disposição. Vemos uma imagem 

do mencionado na figura 5 que nos dá 
uma idéia de como ficou finalmente o 
terreno, pouco depois de começar a 
construir as paredes do fundo. Vemos 
onde estava a piscina (esquerda 
abaixo) e a churrasqueira (direita 
abaixo), a edícula (esquerda no meio), 
a escada de acesso (direita no meio).

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Finalmente, começou-se 
a construir. Primeiramente foram 
erguidas as paredes externas, após 
construção de vigas de baldrame 
sólidas que seriam separadas dos 
correspondentes à parede interna. 
(ver figuras 6 e 7). A estrutura que 
contém a terra e a extensão do 
laboratório foi também realizada 
nesta fase, como pode ser visto na 
figura 8.

Neste ponto, é bom 
detalhar algumas das opções que 
tivemos que avaliar. A situação 
ideal para isolamento sonoro é 
uma caixa dentro de outra. Caixa, 
naturalmente, significa, neste caso, 
sala. Entre as paredes deverá existir 
um espaço razoável que conterá 
ar e mais algum isolante (como lã 
de vidro, por exemplo). Para que o 
isolamento seja completo, isto é, para 
que qualquer ruído externo tenha 
que passar obrigatoriamente por 
parede, ar, isolante e outra parede, 
o piso deverá ser flutuante e o teto 

também. Estes dois últimos são os 
que apresentam maiores dificuldades 
construtivas, de espaço e de custo. 
Para que o piso seja realmente 
flutuante, ele deverá estar suportado 
por estruturas flexíveis de modo a 
ter uma freqüência de ressonância 
baixa, da ordem dos 5 a 7 ciclos por 
segundo. O grande peso do piso 
- quando realizado em concreto - 
ajudaria a manter essa freqüência de 
ressonância, desde que os suportes 
flexíveis tivessem a elasticidade 
certa para a constante de tempo 
pretendida, o que, assim, não seria 
muito difícil. De qualquer forma, 
decidi manter o piso fixo e deixar 
por último a realização de bases 
flutuantes para as caixas frontais e 
para o equipamento. Isto significou 
uma redução de custo e tempo muito 
razoável e encarei, então, o caso do 
teto duplo. A essa altura, a estrutura 
posterior que forma uma grande 
caixa com terra dentro, e também a 
prolongação do laboratório estava 

sendo montada, e isso determinou 
desistir do teto duplo e partir para 
uma laje montada sobre a parede 
externa em parte da estrutura e em 
ambas as lajes na outra parte. Se bem 
que isto - assim como o piso flutuante 
só parcialmente - implicaria em 
menos atenuação de ruído externo, 
mas, o fato de estarmos construindo 
uma sala de audição, e não de 
gravação, associado ao fato de a 
casa estar um local de muito silêncio, 
permitia esta solução. O problema 
era que as paredes posteriores não 
tinham sido previstas com colunas de 
sustentação de uma dupla laje - que, 
na parte posterior teria um vão de 
mais de dez metros - e, também, que 
a altura do conjunto ficaria acima 
da altura máxima que o projeto 
arquitetônico permitia. Mais adiante, 
explicaremos em mais detalhes o 
esquema adotado definitivamente 
para o tratamento do piso e do teto 
da sala. Vemos, na figura 9 (Esquina.
jpg), um ângulo onde podem ser 
vistas a parede externa e a interna 
separadas.

Tudo ia muito bem até que 
um sábado - todos os participantes da 
minha equipe1  técnica se reúnem aos 
sábados, para avaliação da evolução 
geral e das soluções encontradas e 
aplicadas - Giner que, como sempre, 
tudo observava, percebeu que em um 
ângulo das paredes havia um tijolo 

 1 Arq. León Leiderfarb (Projeto e direção de obra), Eng. Carlos Giner (Acústica), Eng. Carlos Mazzeo (Corte de concreto e estruturas metálicas). O 
Eng, Framklim Garrido Leite (Instalação eléctrica e aterramentos) aparece nos momentos-chave. João Cardoso se ocupa diligente e habilmente da 
instalação elétrica e de rede de comunicação e Sérgio Santos de Oliveira dirige todo o trabalho de alvenaria.

Figura 5 Figura 6 Figura 7

Figura 8 Figura 9
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pertencente ao início das paredes 
sobre os baldrames que contatava as 
paredes interna e externa, formando 
um provável curto-circuito acústico. 
Não deu outra: teve que refazer 
o início das paredes no ponto em 
questão, derrubando, previamente, 
parte do já construído. Ainda bem que 
León termina sempre encontrando 
soluções para tudo. Em contrapartida, 
ele se dá, às vezes, ao prazer de nos 
mostrar que algumas das soluções 
acusticamente corretas que lhe 
pedimos, são realmente impossíveis 
ou, então, que existem outras de 
menor custo.

O passo seguinte foi o 
planejamento da colocação da 
malha de ferro que blindaria a sala 
- e, também, o laboratório - como 
uma gaiola de Faraday. Optei por 
uma malha de arame galvanizado 
soldado ponto a ponto, com abertura 
entre fios de 10 mm, um pouco 
mais do que seria aconselhável 
para as freqüências atuais dos 
sinais de rádio de comunicações. 
Novamente, o fato da localização 
da casa, longe da área da cidade 

com maior concentração de antenas 
emissoras, permitiu esta liberdade. 
Cada capa de malha foi soldada à 
precedente, e todas foram unidas 
com um cabo de cobre soldado, 
para assegurar o contato elétrico da 
malha toda. A malha recobre todo 
o piso e a laje da sala, e também do 
laboratório, assim como todas as 
paredes e foi fixada à parte interna 
da parede externa (Ver figura 10). 
Sobre ela foi colocada a manta de lã 
de vidro, da maneira a ficar protegida 
de água ou resíduos de cimento e 
de manter sua forma original, sem 
compressões nem pregas. Não há 
nenhuma parte da blindagem que 
permita emissões de radiofreqüência 
adentrarem o ambiente. As portas 
de entrada da sala e do laboratório 
foram contempladas na blindagem, 
e serão encapadas em ferro 
galvanizado ligado eletricamente 
ao resto da malha. Neste ponto, as 
orientações do Eng. Framklim (Figura 
11), que fez o assessoramento do 
esquema elétrico, foram muito 
proveitosas. Framklim tem uma 
grande experiência em instalações 
de potência para sonorizações e 
um profundo conhecimento do 
tema aterramento. Desta vez foi o 
eletricista João Cardoso (Figura 12) 
que teve que sair correndo para re-
inventar algumas soluções elétricas 
ou de aterramento. Talvez eu consiga 
obter dele alguns artigos para a 
revista.

Também foram passadas 
as tubulações para as redes 
elétricas de ferro galvanizado. Digo 
“redes” porque - como não podia 
deixar de ser -, na sala chegarão 
três ou quatro ramais de força 
independentes, todos com cabos 
adequados para as correntes 
previstas de consumo (médio e 
instantâneo). Um circuito, direto 
da caixa de entrada, destinado aos 
equipamentos de áudio. Um outro 
também, desde a entrada, para 
o laboratório. Finalmente, um ou 
dois outros circuitos, para uso geral 
(luzes, acessórios, ar condicionado, 
etc), de um quadro da instalação da 
casa. Foi solicitada - e obtida - da 
Eletropaulo, uma entrada de 75 Kw. 
Isto permite cabeação de suficiente 
diâmetro para manter muito baixa 
a impedância de toda a rede. 
Também exigiu um poste de entrada 
de concreto de consideráveis 
dimensões.

Na figura 13 vemos a 
colocação da manta de isolante sobre 

a malha, entre as duas paredes.
Posteriormente, daremos 

mais detalhes destas estruturas, que 
ainda poderão sofrer modificações, 
para angústia de León (que não 
me escute...). Entre outras coisas, 
ainda estão pendentes decisões 
importantes sobre o difícil tema 
do ar condicionado e sobre os 
pisos suspensos para falantes e 
equipamentos.

Figura 10 Figura 11. Engenheiro Framklim

Figura 13

Figura 12. João Cardoso



Serão oS queSitoS utilizadoS 
na metodologia excluSivoS 
à reprodução eletrônica?

Ricardo de Marino

A pergunta acima é uma provocação àqueles que têm - ou julgam 

ter - alguma familiaridade com os termos que utilizamos em nossos 

artigos. Se você ainda for iniciante neste universo, reserve apenas 

um espaço discreto em sua mente para a pergunta, pois primeiro 

iremos nos ocupar de obter uma melhor compreensão desses ter-

mos. Uma série de novos artigos está sendo preparada para ajudá-

lo a aprimorar sua sensibilidade auditiva e para que você seja capaz 

de montar um sistema de som de qualidade e que lhe agrade. Você 

poderá comprovar o quão gratificante será esta jornada. Não julgue 

prematuramente o assunto como algo complexo, pois bastará você 

superar a sensação de estranheza característica a qualquer novida-

de para ver que a coisa é de fato bastante simples. 
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metodologia

Os quesitos da metodologia são um conjunto de termos utilizados 

para descrever diferentes aspectos do resultado auditivo/musical 

observado na utilização dos equipamentos avaliados pela revista. 

Eles estão presentes nos textos e, ao final de cada teste, você en-

contrará uma nota atribuída a cada um dos oito quesitos: equilíbrio 

tonal, soundstage (palco sonoro), textura, dinâmica, transientes, 

corpo harmônico, organicidade e musicalidade. Eles foram pen-

sados como um caminho para se compreender de maneira estru-

turada as sensações que temos capacidade de vivenciar mediante 

estímulos sonoros, especialmente aqueles que chamamos musicais.

Já estamos mais do que habituados a fazer isso em relação a 

outros sentidos. Um exemplo disso é quando, por exemplo, utili-

zamos os sabores para descrever as sensações ligadas ao nosso 

paladar: doce, salgado, amargo, ácido e umami. Este discernimento 

é fundamental para sermos capazes de perceber que uma pitada de 

sal, ou outro tempero qualquer, basta para harmonizar os demais 

sabores e chegar a um resultado mais prazeroso no preparo de um 

prato. Sem o conhecimento da categoria sal/salgado e da sensação 

correspondente a ela isso jamais seria possível.

O problema é que, quando o assunto é som, muito provavelmen-

te jamais fomos apresentados adequadamente aos “gostos” que 

podemos apreciar com nossos ouvidos. Além disso, infelizmente, é 

muito mais fácil nos depararmos com exemplos de boa culinária do 

que com exemplos de áudio de qualidade. O ponto é que, talvez, ja-

mais tenhamos sido estimulados adequadamente e que nossa sen-

sibilidade auditiva esteja atrofiada. As referências que encontramos 

por aí possuem um padrão tão pasteurizado e “sem sabor” que a 

maior parte de nós simplesmente desconhece o quão rica e prazero-

sa pode ser a audição de uma bela gravação. Quem já comeu uma 

fruta do pé percebe instantaneamente a falta de sabor em muitas 

frutas de supermercado, mas quem só conhece essas últimas está 

em uma grande roubada.

Então vamos supor que você não esteja desfrutando plenamente 

de uma das mais ricas experiências humanas, a única forma de ex-

pressão comum a todas as culturas e civilizações conhecidas, pois 

você não foi educado adequadamente para isso e sua sensibilida-

de não se desenvolveu. A metodologia é uma excelente forma de 

reverter (ou aprimorar) este quadro, desde que seja compreendida 

adequadamente. Para isso é necessário uma jornada interior, pois 

o caminho para a compreensão é o da sensibilidade e não o do in-

telecto. Acredite quando digo que já encontrei muitas pessoas sem 

quaisquer conhecimentos musicais e de todos os níveis culturais 

que, ao escutarem um bom sistema, são capazes de excelentes 

observações. Infelizmente, o inverso também é mais do que co-

mum: pessoas que discorrem horas sobre seus conceitos relativos 

à música e reprodução eletrônica e são simplesmente incapazes de 

perceber o óbvio durante uma audição. Cuidado, pois estes costu-

mam se tornar formadores de opinião e até mesmo projetistas de 

equipamentos ou consultores. Portanto, o conselho de ouro é para 

que você jamais siga a opinião de outros se julgando incapaz. O 

acúmulo de conhecimentos e informações não são garantia de boa 

sensibilidade.  O primeiro passo, fundamental, e que a maioria ja-

mais realizou, é o de aprender a ouvir: perceber e se apropriar de 

suas impressões e sensações individuais.

Teremos nós mesmos de discernir aquilo que possui qualidade 

daquilo a que ela falta, e isso terá de ocorrer no tempo individual de 

cada um de acordo com o ritmo do aprimoramento da sensibilidade, 

pois não há outra forma. A metodologia pode orientar e acelerar este 

processo, aguçando a sensibilidade enquanto serve ferramenta para 

que possamos precisar aquilo que nos agrada ou nos desagrada até 

que tenhamos autonomia para decidir com maior segurança.

Mas aplicam-se os quesitos somente a equipamentos eletrônicos, 

cabos e caixas acústicas? A resposta é um categórico NÃO, já que 

eles dizem respeito à forma como interpretamos e sentimos os es-

tímulos sonoros. Eles relacionam-se à nossa experiência, logo, os 

quesitos se aplicam a qualquer parte da cadeia existente entre a 

em comemoração aoS 21 anoS da reviSta, 
SelecionamoS eSSa conSagrada matéria da edição 154
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metodologia

geração dos estímulos até a sensibilização da nossa audição.Desta 

forma, está correto dizer que: o pianista extrai uma dinâmica incrível 

do seu instrumento; a acústica da sala empobrece a textura dos 

metais; este contrabaixo tem um ótimo corpo harmônico; meu sis-

tema de som possui um palco sonoro tridimensional.

Equilíbrio tonal - é o principal dos quesitos pois, direta ou indire-

tamente, à exceção de um, todos os demais são dependentes dele. 

Em um sistema de som, um bom equilíbrio tonal ocorre quando 

todas as frequências (do extremo grave ao extremo agudo) são re-

produzidas adequadamente e sem que nenhuma se destaque em 

relação às demais.

Alguns instrumentos são predominantemente mais graves e ou-

tros mais agudos. Há aqueles que abrangem praticamente todas as 

frequências, como o piano. Um sistema de som que enfatize uma 

região específica do espectro, digamos, a região entre os médios 

e os agudos, evidenciará tanto aqueles instrumentos com maior 

concentração de informação nesta região do espectro sonoro como 

as notas individuais de quaisquer outros instrumentos que estejam 

nestas mesmas frequências. Isto irá alterar a intenção original do 

arranjo, da gravação e do intérprete. Caso um destes instrumentos 

esteja “dialogando” com outro situado fora da região de destaque, a 

compreensão deste diálogo será comprometida.

Sempre que um corpo vibrante produz uma nota musical é por-

que ele vibra em uma frequência base (ou fundamental) e depois 

predominantemente nos múltiplos desta frequência. Assim a energia 

acústica produzida por um piano tocando um A4 (lá central) terá um 

Ouvindo uma orquestra sinfônica: Ouvindo um show de rock: Reprodução eletrônica:

em comemoração aoS 21 anoS da reviSta, 
SelecionamoS eSSa conSagrada matéria da edição 154
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pico de energia em 440 Hz (frequência fundamental) e outros picos 

em 880 Hz, 1320 Hz, 1760 Hz, 2200 Hz, e assim sucessivamente. 

Haverá pouca energia localizada no intervalo entre estas frequên-

cias. O mesmo ocorre com um violino ou uma guitarra, e a principal 

forma pela qual distinguimos se o som foi produzido pelo piano, pelo 

violino ou pela guitarra é que para cada um deles a proporção de 

intensidade (e fase) entre a fundamental e cada harmônico (os múl-

tiplos) é exclusiva àquele instrumento. Esta fórmula é a impressão 

digital (timbre) de cada instrumento. Voltando ao exemplo do siste-

ma que realça as frequências médio-altas. Quando ele reproduzir um 

piano tocando o lá central, a fundamental não será amplificada pois 

está na região média do espectro, mas alguns dos seus harmônicos 

cairão justamente na região de realce. Desta forma, quanto maior 

for o desequilíbrio tonal deste sistema, maior será a adulteração no 

timbre do instrumento. Em casos mais acentuados (porém não in-

comuns) um piano perde completamente sua identidade sônica de 

suavidade precisa e encorpada (de madeira) e passa a ter um timbre 

de “piano de vidro”. Na reprodução de uma orquestra, pode passar 

a ser muito difícil distinguir os diferentes instrumentos de um mesmo 

naipe: madeiras, por exemplo. É assim que o equilíbrio tonal afeta 

a textura, pois é através da textura que caracterizamos melhor os 

diferentes instrumentos e percebemos o “toque” de quem os está 

tocando. Por isso é impossível assimilar o sentido ou intenção de 

uma orquestração ou perceber sutilezas na interpretação de um mú-

sico, por exemplo, sem texturas corretas.

Mas não é só a corda do piano que vibra quando uma nota é 

tocada. Além de muitas partes internas, de madeira ou de metal, 

o piano possui um grande tampo harmônico que vibra estimulado 

pelas vibrações das cordas e pelo impacto percussivo do marte-

lo nelas. Mesmo ao tocar uma nota aguda, algumas das vibrações 

produzidas terão frequências bastante baixas, características das 

partes vibrantes de grandes dimensões do instrumento. Nosso ou-

vido reconhece estas informações e é capaz de inferir o “tamanho” 

daquilo que produziu o som. 

A mesma nota tocada no registro grave do violino ou no registro 

mais agudo de um violoncelo (até mesmo de um contrabaixo), de-

vem ser claramente identificáveis por este mecanismo e não somen-

te pelo timbre. Quando um sistema não for capaz de reproduzir com 

precisão, definição e na proporção correta estes sons mais graves, 

o “tamanho” dos instrumentos (mesmo ao tocar uma nota aguda) 

conforme o percebemos será afetado. Isto pode ocorrer tanto au-

mentando ou reduzindo o tamanho de diferentes instrumentos. Para 

complicar um pouco a história, a captação de muitas gravações já 

peca neste aspecto, e elas não serão parâmetro confiável para sa-

bermos se nosso sistema está ajustado ou não. Somente sistemas 

com ótimo equilíbrio tonal conseguem manter o tamanho (ou cor-

po) correto de um instrumento independente da nota que ele estiver 

tocando. Desta forma estabelece-se a relação entre equilíbrio tonal 

e corpo harmônico. É comum sistemas onde o contrabaixo soe 

gigante e o piano perca seu tamanho conforme o pianista toque 

notas mais agudas. 

Além das fantásticas capacidades citadas acima, nosso sistema 

binaural (dois ouvidos) de audição processa pequenas diferenças de 

intensidade, tempo de chegada (fase) e resposta de frequência entre 

cada ouvido para interpretar a direcionalidade (origem) do som. A 

relação deste som com suas reflexões e rebatimentos também nos 

informa a distância do emissor e o tamanho do ambiente em que 

nos encontramos. Podemos então, sem o auxilio da visão, formar 

uma imagem mental a partir dos sons que ouvimos. Disto depende 

a audição de alguns sons bastante sutis que são, em boa parte, de 

alta frequência. 

Somos capazes de recriar esta imagem sonora a partir da repro-

dução de uma gravação em bom sistema de som estéreo desde que 

ela seja precisa e que ele seja capaz de manter grande coerência e 

correlação entre o sinal emitido por cada alto falante. Porém, para 

que esta imagem seja precisa e bem “focada”, o sistema deverá 

reproduzir aqueles sinais sutis e mais agudos com grande fidelidade. 

Desta forma o palco sonoro é dependente de um bom equilíbrio 

tonal.

Os transientes possuem uma relação e interdependência 

mais complexa com o equilíbrio tonal. Deixarei isto para um 

próximo artigo. A organicidade diz respeito à forma como to-

dos estes aspectos se combinam para estimular nossos sen-

tidos da forma mais plena possível. Uma reprodução orgâni-

ca é aquela que nos parece tão verossímil que para o nosso 

cerébro poderia ser real. Finalmente, a dinâmica é o único quesi-

to sem relação direta com o equilíbrio tonal. E também é aque-

le do qual a reprodução eletrônica está mais distante de alcançar.  

A dinâmica diz respeito ao contraste/relação de intensidade entre 

os sons mais fracos e aqueles mais intensos, muito acentuada na 

maioria dos instrumentos musicais. Equipamentos de consumo em 

massa costumam ser tão pobres nesse quesito que essas diferen-

ças são reduzidas praticamente ao nulo. 

Para piorar ainda mais as coisas, prevalece hoje uma estética 

descabida de aplainamento das diferenças que, apesar das pos-

sibilidades tecnológicas, faz com que a maior parte das gravações 

atuais seja feita com uma dinâmica ridícula. Como parâmetro, na 

natureza nosso ouvido é capaz de perceber relações de intensidade 

da ordem de até 1:1.000.000.000.000 de vezes!

“Somente sistemas com ótimo equilíbrio tonal 
conseguem manter o tamanho (ou corpo) correto  
de um instrumento independente da nota que  
ele estiver tocando. “
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TOP 5 - AmPlificAdOres inTegrAdOs
Aavik U-300 - 94 pontos (Estado da Arte) - Som Maior - Ed.220
Luxman L-590AX MKII - 93 pontos (Estado da Arte) - Alpha Áudio e Vídeo - Ed.229
Mark Levinson Nº585 - 93 pontos (Estado da Arte) - AV Group - Ed.221
Hegel H300 - 93 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.209
Sunrise Lab V8 MK4 - 92,5 pontos (Estado da Arte) - Sunrise Lab - Ed.234

rAnking de TesTes dA

ÁudiO VídeO mAgAzine

Apresentamos aqui o ranking 

atualizado dos produtos selecio-

nados que foram analisados por 

nossa metodologia nos últimos 

anos, ordenados pelas maiores 

notas totais. Todos os produtos 

listados continuam em linha no 

exterior e/ou sendo distribuídos 

no Brasil.

TOP 5 - Pré-AmPlificAdOres
D´Agostino Momentum - 100 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.198

Luxman C-900U - 98 pontos (Estado da Arte) - Alpha Áudio e Vídeo - Ed.232 
Mark Levinson Nº526 - 98 pontos (Estado da Arte) - AV Group - Ed.228

Luxman CL-38u - 97,5 pontos (Estado da Arte) - Alpha Áudio & Vídeo - Ed.218
darTZeel NHB-18NS - 95,5 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.164

TOP 5 - Pré-AmPlificAdOres de PhOnO
Tom Evans The Groove+ - 100 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.204

Pass Labs XP-25 - 95 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.170
Esoteric E-03 - 92 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.198

Tom Evans The Groove 20th Anniversary - 91 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.185
VTL TP 6.5 Signature - 89 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.156

TOP 5 - fOnTes digiTAis
dCS Scarlatti - 100 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.183
Mark Levinson Nº519 - 99 pontos (Estado da Arte) - AV Group - Ed.230
dCS Rossini - 94 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed. 226
Luxman D-08u - 91 pontos (Estado da Arte) - Alpha Àudio & Vídeo - Ed.213
dCS Paganini - 90 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.131

TOP 5 - TOcA-discOs de Vinil
Basis Debut - 104 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.196

Transrotor Rondino - 103 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.186
Dr Feickert Blackbird (braço: Reed 3Q) - 95 pontos (Estado da Arte) - Maison de La Musique - Ed.199

AMG Viella V12 - 95 pontos (Estado da Arte) - German Audio - Ed.189
Transrotor Apollon - 95 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.167

TOP 5 - cÁPsulAs de PhOnO
MY Sonic Lab Ultra Eminent EX - 105 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.202
Air Tight PC-1 Supreme - 105 pontos (Estado da Arte) - Alpha Audio & Video - Ed.196
vdH The Crimson SE - 99 pontos (Estado da Arte) - Rivergate - Ed.212
Benz LP-S - 97 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.174
Ortofon Cadenza Black - 90,5 pontos (Estado da Arte) - Alpha Áudio & Vídeo - Ed.216

TOP 5 - cAixAs AcúsTicAs
Wilson Audio Alexandria XLF - 104 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.200

Evolution Acoustics MMThree - 100 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.176
Kharma Exquisite Midi - 99 pontos (Estado da Arte) - Maison de La Musique - Ed.198

Dynaudio Evidence Platinum - 99 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.193
Revel Ultima Salon 2 - 98,5 pontos (Estado da Arte) - AV Group - Ed.229

TOP 5 - cABOs de cAixA
Transparent Audio Reference XL G5 - 103,5 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.231
Crystal Cable Absolute Dream - 103 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.205
Sax Soul Ágata - 100 pontos (Estado da Arte) - Sax Soul Cables - Ed.228
Kubala-Sosna Elation - 94 pontos (Estado da Arte) - German Audio - Ed.179
Nordost Odin - 89 pontos (Estado da Arte) - Liquid Sound - Ed.153

TOP 5 - cABOs de inTercOnexãO
Transparent Opus G5 XLR - 105 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.214

van den Hul CNT - 100 pontos (Estado da Arte) - Rivergate - Ed.211
Sax Soul Agata - 99 pontos (Estado da Arte) - Sax Soul Cables - Ed.217

Timeless Audio Amati - 90 pontos (Estado da Arte) - Timeless Audio - Ed.232
Sax Soul Zafira II - 90 pontos (Estado da Arte) - Sax Soul Cables - Ed.210

TOP 5(6) - AmPlificAdOres de POTênciA
Goldmund Telos 2500 - 104 pontos (Estado da Arte) - Logical Design - Ed.200
Hegel H30 - 99 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.210
D´Agostino Momentum - 99 pontos (Estado da Arte) - Ferrari Technologies - Ed.185
PS Audio BHK Signature 300 - 98,5 pontos (Estado da Arte) - German Audio - Ed.224
Luxman M-900U - 98 pontos (Estado da Arte) - Alpha Áudio e Vídeo - Ed.232
Mark Levinson Nº536 - 98 pontos (Estado da Arte) - AV Group - Ed.233
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GUIA BÁSICO PARA A METODOLOGIA DE TESTES

Para a avaliação da qualidade sonora de equipamentos de áudio, a Áudio Vídeo Magazine utiliza-se de alguns pré-requisitos - como salas com 
boa acústica, correto posicionamento das caixas acústicas, instalação elétrica dedicada, gravações de alta qualidade, entre outros - além de uma 
série de critérios que quantificamos a fim de estabelecer uma nota e uma classificação para cada equipamento analisado. Segue uma visão geral 
de cada critério:

eQuilíBriO TOnAl

Estabelece se não há deficiências no equilíbrio entre graves, médios e agudos, procurando um resultado sonoro mais próximo da referência: o som 
real dos instrumentos acústicos, tanto em resposta de frequência como em qualidade tímbrica e coerência. Um agudo mais brilhante do que normal-
mente o instrumento real é, por exemplo, pode ser sinal de qualidade inferior.

PAlcO sOnOrO

Um bom equipamento, seguindo os pré-requisitos citados acima, provê uma ilusão de palco como se o ouvinte estivesse presente à gravação ou 
apresentação ao vivo. Aqui se avalia a qualidade dessa ilusão, quanto à localização dos instrumentos, foco, descongestionamento, ambiência, entre 
outros.

TexTurA

Cada instrumento, e a interação harmônica entre todos que estão tocando em uma peça musical, tem uma série de detalhes e complementos 
sonoros ao seu timbre e suas particularidades. Uma boa analogia para perceber as texturas é pensar em uma fotografia, se os detalhes estão ou não 
presentes, e quão nítida ela é.

TrAnsienTes

É o tempo entre a saída e o decaimento (extinção) de um som, visto pela ótica da velocidade, precisão, ataque e intencionalidade. Um bom exemplo 
para se avaliar a qualidade da resposta de transientes de um sistema é ouvindo piano, por exemplo, ou percussão, onde um equipamento melhor 
deixará mais clara e nítida a diferença de intencionalidade do músico entre cada batida em uma percussão ou tecla de piano.

dinÂmicA

É o contraste e a variação entre o som mais baixo e suave de um acontecimento musical, e o som mais alto do mesmo acontecimento. A dinâmica 
pode ser percebida até em volumes mais baixos. Um bom exemplo é, ao ouvir um som de uma TV, durante um filme, perceber que o bater de uma por-
ta ou o tiro de um canhão têm intensidades muito próximas, fora da realidade - é um som comprimido e, portanto, com pouquíssima variação dinâmica.

cOrPO hArmÔnicO

É o que denomina o tamanho dos instrumentos na reprodução eletrônica, em comparação com o acontecimento musical na vida real. Um instru-
mento pode parecer ‘pequeno’ quando reproduzido por um devido equipamento, denotando pobreza harmônica, e pode até parecer muito maior que 
a vida real, parecendo que um vocalista ou instrumentista sejam gigantes.

OrgAnicidAde

É a capacidade de um acontecimento musical, reproduzido eletronicamente, ser percebido como real, ou o mais próximo disso - é a sensação de 
‘estar lá’. Um dos dois conceitos subjetivos de nossa metodologia, e o mais dependente do ouvinte ter experiência com música acústica (e não ampli-
ficada) sendo reproduzida ao vivo - como em um concerto de música clássica ou apresentação de jazz, por exemplo.

musicAlidAde

É o segundo conceito subjetivo, e necessita que o ouvinte tenha sensibilidade, intimidade e conhecimento de música acima da média. Seria uma 
forma subjetiva de se analisar a organicidade, sendo ambos conceitos que raramente têm notas divergentes.

metodologia de testes
https://www.youtube.com/watch?v=zmbQFu7e-Lc

assista ao vídeo do sistema cavi, cLicando no Link abaixo:

https://youtu.be/zmBQFU7e-Lc


https://www.youtube.com/watch?v=b5JQJis1xm0

assista ao vídeo do produto, cLicando no Link abaixo:

https://youtu.be/b5JqJIs1Xm0
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teste áudio 1

Acompanhar o desenvolvimento de um produto tão de perto e 

ainda por cima ouvir cada avanço significativo até o produto ser fi-

nalizado é uma experiência e tanto! Foi exatamente o que ocorreu 

com o V8 Mk4, que tivemos a oportunidade de acompanhar desde 

o seu primeiro protótipo. Conheci todas as versões anteriores e pu-

blicamos em nossas páginas os testes dos dois primeiros modelos.

Muitos dos nossos leitores, até nos questionaram a razão de não 

termos avaliado o MkIII - cheguei a questionar o próprio Ulissses, e 

a resposta foi bem convincente: ‘Aguarde a versão Mk4, pois esse 

será um salto adiante’. A pergunta que todos que possuem as três 

versões anteriores certamente farão é: No que o Mk4 é tão diferen-

te? Vou responder em dois blocos: primeiro as mudanças técnicas e 

no segundo bloco as auditivas!

eTAPA de AmPlificAçãO: ‘direcT POwer e direcT signAl’

Configurada em duplo mono, a etapa de alimentação possui 

alimentações independentes, o que permite que a trajetória de si-

nal e de corrente sejam extremamente curtas (com excessão do 

transformador de força, toda a fonte de alimentação está na própria 

placa de amplificação). A corrente flui diretamente dos enrolamentos 

de cada canal do transformador, passando pelos diodos retificado-

res tipo Schottky que alimentam diretamente os 60.000 uF de capa-

citores e os transistores de saída. O comprimento total da entrada 

AC dos diodos retificadores aos transistores de saída é de apenas 

10 cm. E o curso do sinal de áudio da entrada na placa de amplifica-

ção aos transistores de saída é inferior a 5 cm.

O circuito de amplificação funciona em regime AB, sem realimen-

tação sobre os transistores de saída. Esse circuito é totalmente si-

métrico e complementar, com a etapa de excitação trabalhando em 

classe A.

eTAPA de Pré-AmPlificAçãO: ‘disTincT signAl isOlATiOn 

ereAl BAlAnced-unBAlAnced circuiT’

Isolamento completo, do sinal do terra do equipamento seleciona-

do em relação aos outros equipamentos plugados no amplificador. 

Este isolamento permite obtenção de uma apresentação musical 

ampLiFicador inteGrado 
sunrise Lab v8 mk4

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br

mailto:fernando%40clubedoaudio.com.br?subject=AVMAG
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superior (segundo o fabricante), eliminando a interdependência de 

aterramentos dos equipamentos conectados. Além da melhora do 

desempenho sônico, este sistema minimiza o efeito ‘loop’ de ter-

ra. Este cuidado no isolamento das entradas é mais comum nos 

pré-amplificadores Estado da Arte e (que eu conheça) não em inte-

grados!

As várias fontes de alimentação das etapas de áudio são inde-

pendentes sem realimentação e sem utilização de reguladores de 

tensão. Com a separação das fontes de alimentação e utilização de 

circuitos independentes para cada canal, o pré-amplificador trabalha 

num regime similar ao ‘dual mono’.

design de circuiTO de sinAl

O novo V8 Mk4 possui um circuito minimalista e totalmente orien-

tado ao trabalho em baixas impedâncias, reduzindo o ruído global e 

aumentando a resolução do sinal.

fOnTes de AlimenTAçãO

O Sunrise Lab V8 Mk4 possui um potente transformador toroidal 

de 700 W de potência, com a possibilidade de utilização com várias 

tensões de rede elétrica, compatível com as distribuidoras de ener-

gia do Brasil e com a possibilidade (quando solicitado) de atender a 

necessidades específicas do usuário.

sisTemA de PrOTeçãO ATiVO sem fusiVel: ‘inTeligenT 

fuseless PrOTecTiOn’

Com a enorme tendência no uso de fusíveis especiais para sis-

temas hi-end, a Sunrise decidiu investir em uma proposta radical e 

retirar o fusível de seu novo amplificador integrado. Acompanhei o 

desenvolvimento deste projeto desde o protótipo e ele se mostrou 

promissor desde o primeiro momento. Diferente de um ‘não fusível’ 

a Sunrise desenvolveu um circuito elétrico que monitora de forma 

ampLiFicador inteGrado sunrise Lab v8 mk4

eficaz a corrente de alimentação do transformador de força e ou-

tros pontos críticos do circuito. A função de proteção só entra em 

funcionamento se um dos problemas ocorrer como, por exemplo, 

um pico de corrente ultrapassar o limite estabelecido, ou um dos 

circuitos de amplificação de potência apresentar qualquer anomalia 

e ocorrer uma tensão DC na saída. E, ainda, aquecimento além do 

limite seguro do dissipador de calor em ao menos um dos canais de 

amplificação.

A proteção ocorre como se o aparelho houvesse sido desligado 

no botão On/Off. Nesta condição, um LED pisca continuamente no 

VU do equipamento, chamando a atenção do usuário. Quando o 

aparelho for desligado e religado após alguns segundos, o sistema 

é reiniciado e, na ausência do problema (de pico por exemplo), tudo 

volta à normalidade. E caso tenha havido um problema mais sério, o 

amplificador não desarma a proteção.

Antes de passar para a avaliação auditiva e explicar em detalhes 

as vantagens do ‘não-fusivel’, seria interessante pontuar que as me-

lhoras em termos sônicos são espantosas! E arrisco ressaltar que a 

maior diferença em termos de performance do Mk4 em relação às 

versões anteriores encontra-se neste novo sistema de proteção e o 

novo pré-amplificador.

design

O Sunrise Lab V8 Mk4 mantém parte do design dos modelos an-

teriores, porém sofreu algumas alterações que a mim deixaram uma 

ótima impressão. O chassi é em aço carbono de 1,6mm e o painel 

frontal em alumínio anodizado com acabamento preto fosco. O fa-

bricante oferece duas opções de acabamento do V no painel frontal: 

em madeira Ébano Macassar ou em alumínio preto. E a iluminação 

do VU pode ser regulada em: azul, âmbar ou desligada, através de 

uma chave no painel traseiro. Sua potência nominal em 8 ohms é 
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de 125 Watts, dobrando para 250 Watts em 4 ohms. No seu painel 

traseiro temos três entradas RCA e uma entrada XLR, tomada IEC e 

um jogo de terminais de caixa. No painel frontal temos, à esquerda, 

o botão de liga/desliga, no centro o volume e o VU e, à direita, a 

chave seletora das 4 entradas.

O V8 Mk4, entre idas e vindas, ficou alguns meses em audição. 

Para o teste utilizamos os seguintes equipamentos: caixas acústicas 

Kharma Exquisite Midi, Emotiva T1, Pioneer SP-SF52 e Dynaudio 

Emit M20 (leia Teste 2 nesta edição). Sistemas digitais: DAC Luxman 

DA-150 (leia Teste 3 nesta edição) e dCS Scarlatti. Cabos de caixa: 

QED Signature, Sunrise Reference, Ocos e Transparent Reference 

XL MM2. Cabos de interconexão: Timeless Áudio Amati, QED 

Signature, Elation Kubala Sosna, Ágata Sax Soul e Transparent Opus 

G5. Cabos de força: Sunrise Definitive, Ágata da Sax Soul, Chord 

Sarun e Transparent Power Link MM2. Cabos digitais: Ágata Sax 

Soul, Zafira, QED 40 e Absolute Dream. Sistema analógico: Cápsula 

Air Tight PC-1 Supreme, toca-discos Air Tight e pré de phono Tom 

Evans Groove+. 

O V8 Mk4 veio para teste com umas 200 horas de queima, fa-

cilitando muito a nossa logística, pois foi instalá-lo em nosso siste-

ma de referência e sair ouvindo. Nas suas ‘andanças’ pela nossa 

sala nos meses anteriores, já tínhamos uma ideia do quanto essa 

nova versão era ‘poderosa’, mas deduzi que para descobrirmos seu 

‘teto’, só testando-o ao limite. 

Nas minhas inúmeras audições com o Mk3 escutei com diversos 

cabos de força, caixas acústicas e fusíveis! Diria que todos os me-

lhores fusíveis hi-end que nos chegaram às mãos foram colocados 

no Mk3 (e conheço diversos leitores que possuem o V8 que utilizam 

fusíveis hi-end com um excelente resultado). Com essas informa-

ções tão consistentes, sempre questionei se não seria interessante 

o Ulisses oferecer ao mercado uma versão com um fusível mais top! 

E sua resposta foi categórica: “Estou com uma ideia de revolucio-

nar a nova versão do V8, extraindo o fusível“. A única pergunta que 

formulei naquele momento foi a óbvia: “Isso é possível?”. Ele então 

fez uma longa explanação sobre as vantagens de se eliminar o fu-

sível. Ainda que eu saiba da capacidade criativa e determinação do 



30 outuBRo  .  2017

Ulisses em buscar soluções inovadoras, achei que talvez sua ideia 

estivesse ainda no campo da teoria. E me enganei redondamente!

Dois meses após essa conversa preliminar, ele me fez ouvir uma 

primeira versão do circuito em um Mk3. E a proposta se mostrou 

inteiramente promissora, tanto em termos de proteção, como em 

termos sônicos. O Mk3 ganhou uma energia nos graves e um corpo 

em toda região que o modelo original jamais apresentou (mesmo 

com o melhor fusível e o melhor cabo de força). Outra melhora foi na 

apresentação do silêncio, no foco, recorte e na ampliação do palco 

sonoro que ganhou tanto em profundidade, quanto em largura. Foi 

um início, diria, auspicioso e empolgante!

Essa primeira apresentação ocorreu no final de abril. E daquele 

momento até o modelo finalizado, o Ulisses foi descobrindo que as 

melhorias poderiam ir além, galgando um novo patamar de perfor-

mance. Principalmente se ele também trabalhasse simultaneamente 

em uma nova topologia para o circuito de pré-amplificação, os resul-

tados poderiam colocá-lo entre os melhores integrados do mercado! 

E com duas frentes de trabalho tão promissoras, tive a oportunidade 

de acompanhar em detalhe cada degrau e constatar a cada nova 

audição, que um produto ‘diferenciado’ estava surgindo.

Começo minha avaliação me dirigindo a todos que possuem as 

versões anteriores (e são mais de setenta V8 vendidos desde seu 

lançamento), marquem uma audição na Sunrise e escutem o Mk4. 

Tenho certeza absoluta que todos farão o upgrade de seus modelos 

para a nova versão. Pois não há como comparar as versões anterio-

res em nenhum quesito da nossa metodologia. Cheguei até a fazer 

o papel de advogado do diabo e sugerir ao Ulisses que fizesse um 

novo amplificador integrado com outro gabinete outra nomenclatura 

ou nome. E ele em seu propósito de sempre oferecer a seus clientes 

a possibilidade de upgrades em seu produtos não abriu mão de 

sua filosofia de trabalho. E quem irá ganhar com essa sua postura, 

primeiramente, serão todos os que possuem versões anteriores e 

poderão dar o mais seguro e consistente salto na qualidade final dos 

seus sistemas por uma fração do preço de um novo! Pois, acredi-

tem, o salto é gigantesco! As versões anteriores parecem tímidas so-

nicamente em relação ao Mk4. Mesmo a versão Mk3, que é consis-

tentemente superior às duas versões anteriores, não consegue em 

nenhum quesito de nossa metodologia equiparar-se ao Mk4. Para o 

teste fui buscar minhas anotações pessoais das avaliações do Mk1 

e Mk2. Em termos de equilíbrio tonal ambos parecem faltar extensão 

nos dois extremos em relação ao Mk3. E em relação à última versão 

todos carecem de mais corpo, decaimento mais suave e natural, 

e parecem ‘lerdos’ em termos de velocidade. Ótimos exemplos de 

velocidade são gravações de andamento e levada de prato e instru-

mentos de percussão.

Nas versões anteriores, com menor extensão e menor inteligibi-

lidade, acompanhar o andamento em exemplos com grande com-

plexidade, necessita de uma redobrada atenção, o que pode nos 

fazer perder o ‘todo’ do acontecimento musical. No Mk4, com a 

sua transparência e apresentação de micro-dinâmica e sua impres-

sionante velocidade, tudo transparece sem o ouvinte ter que focar 

ou pontuar nada. A música se torna presente em sua totalidade em 

todo o espectro audível.

Os agudos são precisos, com corpo, velocidade, decaimento e 

texturas totalmente palpáveis! Jamais beliscam, endurecem ou com-

primem. Seja com instrumentos de sopro, cordas ou pratos. É de 

um conforto auditivo absoluto, com tanta fidelidade que o audiófilo, 

ou músico experiente, consegue observar a qualidade dos agudos 

de suas caixas acústicas, e dos instrumentos (se a qualidade da 

gravação for de bom nível). 

O Mk4 possui uma região média exuberante, tanto em termos 

de transparência como de corpo e naturalidade. Técnicas de vo-

calização, controle, sustentação e principalmente a escolha dos 

microfones na captação e mixagem são tão evidentes que alguns 

sustos ocorrerão (mesmo em gravações que julgamos conhecer 

muito bem). O Mk4 ‘descortina’ os segredos de qualquer gravação, 

propondo uma apresentação realista e com uma energia que os não 

familiarizados com esse deslocamento de ar podem se assustar em 

um primeiro momento.

Porem, após alguns minutos, percebendo o prazer que essas au-

dições proporcionam, (tamanha a folga apresentada em gravações 

tecnicamente ruins), não existe quem resista! Como não se seduzir, 

ao escutar aquelas gravações que fazem parte da nossa história, 

mas que havíamos deixado de lado, ao constatar que eram tecni-

camente inviáveis de ouví-las em um sistema hi-end? O Mk4 meu 

amigo, resgata essas gravações. E o faz com muita competência!

Alguns leitores nos falam de suas tentativas de escutarem seus 

discos de cabeceira, ouvindo-os em baixo volume e se queixam 

que quando se empolgam e abrem o volume o som não tem peso, 

corpo e energia, levando-os a desistir da audição. Convido-os a es-

cutar suas gravações no Mk4. Ele não fará nenhum milagre, não 

irá corrigir falhas grotescas de captação, mixagem e masterização. 

Porém ele, como poucos outros amplificadores Estado da Arte que 

conheço, devido à suas inúmeras qualidades e coerência, disponi-

bilizam uma ‘folga’ que é capaz de dar uma ‘sobrevida’ a essas gra-

vações que as tornam novamente palatáveis sonicamente. Primeiro 

pelo fato de apresentarem energia e corpo suficiente nos graves e 

médios-graves que atenuam o desequilíbrio tonal, e consequente-

mente informações que pareciam não estar ali, emergem. E você 

consegue ter uma nova ‘percepção’ dessas gravações tecnicamente 

limitadas. Toda vez que um equipamento com essas características 

ampLiFicador inteGrado sunrise Lab v8 mk4
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chega para teste, vou na minha coleção dos ‘The Best Of’ e escolho 

os mais ‘encardidos’ para escutar. O Mk4 extraiu dessas aberrações 

caça-níquel informações que pareciam perdidas para sempre!

Meu dois melhores exemplos são: Fragile da banda Yes, prensa-

gem brasileira Microservice, e The Best Of Paco de Lucia, também 

Microservice. Em inúmeros sistemas hi-end a sensação é que um 

equalizador cortou todas as frequências abaixo de 120Hz! Falta cor-

po, peso. Os contrabaixos soam magros, esquálidos! E bumbo de 

bateria parece nem ter sido utilizado!

Felizmente, uma nova geração de equipamentos está aí para nos 

mostrar que é possível sim ouvir gravações limitadas tecnicamente 

com prazer e recuperar uma parte de nossas discotecas que esta-

vam mofando em nossas prateleiras. E o Mk4 é o primeiro exemplo 

desta nova geração Made in Brazil a chegar ao mercado. E sabe o 

que é mais essencial? Ele custa muito menos que qualquer integra-

do importado também com essas qualidades! 

Seus graves são de uma precisão estonteante! Velozes, precisos, 

com um decaimento sublime e o mais significativo: com uma energia 

avassaladora! As caixas são levadas ao limite de suas possibilidades 

e qualidades. Com mão de ferro o Mk4 extraiu o sumo do sumo de 

todas as caixas que utilizamos no teste. Os exemplos mais mata-

dores foram às diversas gravações de contrabaixo elétrico de Jaco 

Pastorius, de Marcus Miller, e gravações solos de órgão de tubo. 

Você sente a energia correr pelo chão e subir pelas pernas - é uma 

sensação visceral se a sala e o sistema suportarem tanto deslo-

camento de ar e tanta pressão sonora. Os bumbos batem no seu 

peito, como coice com tanto controle que você terá que cuidar do 

volume para não ouvir os cone das caixas baterem.

Interessante que, com essa ‘folga’, você rapidamente se habitua 

a diminuir o volume e não aumentar, pois a quantidade de energia é 

tão grande que você acaba descobrindo o ponto ideal entre energia, 

inteligibilidade e ausência de fadiga auditiva, para realizar suas audi-

ções. O mais significativo é quando, na calada da noite, temos que 

diminuir drasticamente o volume. No Mk4 o equilíbrio tonal é o mes-

mo e o corpo e presença dos graves também! Seu comportamento 

em todos os nossos quesitos foi exuberante, porém, junto com seu 

equilíbrio tonal, três outros quesitos me seduziram: Textura, Corpo 

Harmônico e Musicalidade.

Suas texturas são as mais próximas do nosso sistema de referên-

cia, pois aliam uma paleta infinita de cores com um grau de inten-

cionalidade impressionante. Uma noite ouvindo vários discos de ba-

teristas com meu filho, percebemos o grau de preciosismo técnico 

dos músicos, assim como a qualidade das peles, pratos e baquetas, 

como se estivéssemos vendo e não só ouvindo a performance dos 

músicos!

O corpo harmônico me seduziu pela coerência de cima em baixo 

e pela capacidade de manter os tamanhos proporcionais dos instru-

mentos mesmo em captações muito próximas ou muito distantes 

(como música clássica). E na musicalidade, por ser a soma de todos 

os outros sete quesitos da metodologia, é muito difícil de conciliar o 

equilíbrio exato entre transparência e naturalidade. No novo V8 esse 

quesito atingiu um patamar só existente aos mais graduados Estado 

da Arte por nós avaliados!

No nosso Curso de Percepção Musical explico com inúmeros 

exemplos que quanto mais corretos, sinérgicos e coerentes forem 

os sete quesitos, melhor será a sensação de plena inteligibilidade e 

conforto auditivo. E o V8 Mk4 é de uma sedução sem fim. Esqueça 

qualquer possibilidade de fadiga auditiva, pois ele desconhece isso, 

independente do estilo, gênero e qualidade técnica da gravação. 

Esse integrado o convida a desfrutar suas gravações como poucos 

conseguem, e entrega exatamente o que promete!

E um detalhe importante: quanto mais quente ele estiver, mais 

sedutora sua assinatura sônica se torna, pois ele esmiúça a músi-

ca como poucos, nos transportando para dentro do acontecimento 
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musical mantendo, porém, nossa total integridade de ouvinte (ou 

seja, a música ali a nossa frente com total naturalidade). Nos torna-

mos ouvintes privilegiados com cadeira cativa no melhor ponto de 

audição de cada gravação. É isso que você deseja e tanto procura? 

Então não perca tempo e marque uma audição! E se você não tem 

nenhum tipo de preconceito quanto à origem do produto, tenho cer-

teza que você irá se impressionar!

Eu fiz essa mesma afirmação anos atrás quando ouvi e testei o 

pré-amplificador Model 5 da Audiopax, e minhas previsões se con-

firmaram integralmente (conquistando uma legião de admiradores 

aqui e no exterior).

ampLiFicador inteGrado sunrise Lab v8 mk4

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

POnTOs POsiTiVOs

Um integrado Estado da Arte com uma relação custo / 

performance excepcional.

POnTOs negATiVOs

Como todo Estado da Arte Top, merece um sistema à sua 

altura.

E
S

P
E

C
IF

IC
A

Ç
Õ

E
S

Entradas variáveis

Entrada fixa (“Direct” 
ou “Theater”)

Impedancia de 
entrada

Ganho da etapa de 
potência

Ganho máximo das 
entrada do pré

Saídas

Potência nominal 

Potência máxima

Resposta de 
frequencia

Distorção

Headroom Dinâmico

Fator de 
Amortecimento

Slew Rate

Nível de Ruído

Dimensões (L x A x P)

Peso

3 Pares RCA, 1 Par XLR

1 Par RCA 

20 kΩ (RCA), 20+20 kΩ (XLR) 

26 dB 

15 dB 

2 jogos de terminais de caixas

8 Ω: 125 W / canal 
4 Ω: 250 W / canal

310 W / canal

0.15 Hz a 270 KHz (-1 dB) 

0.1% na potência nominal

1.4 dB

600 

40 V/us

< -112 dB (a meia potência)

45 x 11,5 x 39 cm

15 kg

AMPLIFICADOR INTEGRADO SUNRISE LAB V8 Mk4

Equilíbrio Tonal     12,0

Soundstage     11,5

Textura     12,0

Transientes     11,0

Dinâmica     11,0

Corpo Harmônico    12,0

Organicidade     11,0

Musicalidade     12,0

Total      92,5

sunrise lab
(11) 5594.8172

R$ 9.900

O V8 Mk4 é um marco da indústria nacional de produtos hi-end e, 

acredite é o melhor amplificador integrado aqui já produzido! E terá 

certamente uma legião de admiradores tanto aqui como lá fora (já 

que estou sabendo que um V8 Mk4 já está na Europa aguardando 

para ser avaliado). Com uma grande vantagem: Custa uma fração 

de todos os concorrentes importados!
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http://www.maisondelamusique.com.br


https://www.youtube.com/watch?v=3yuZjZretoe

assista ao vídeo do produto, clicando no link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=Ghpa44ojss0

assista ao vídeo do produto, clicando no link abaixo:

https://youtu.be/3YuZjzrEtOE
https://youtu.be/Ghpa44OJsS0


35outuBRo  .  2017

teste áudio 2

Em seu aniversário de 40 anos, completados em 2016, a 

Dynaudio fez uma ampla reforma na sua linha de produtos e lan-

çou a serie Emit, em substituição à linha de entrada DM. Segundo 

o fabricante, melhorias nos seus drives e no tweeter de cúpula de 

tecido permitiram uma ampla revisão em todos os seus produtos 

de entrada e uma maior capacidade de concorrer nesta faixa tão 

disputada de mercado. São três modelos: duas bookshelfs - M10 e 

M20 - e um canal central.

O cone dos falantes de médio-grave continua sendo o de poli-

propileno de silicato de magnésio (MSP), carcaça de aço em vez 

de alumínio fundido e uma bobina de 75 mm com um imã de 

simetria dupla. O tweeter possui uma bobina de alumínio e utiliza 

ferro-fluido para sua correta refrigeração. Seu acabamento é es-

partano, como da série anterior, com gabinete em vinil, um único 

terminal para os cabos de caixa e um pórtico bass-reflex de pe-

queno porte.

No famoso teste de bater com o nó do dedo no gabinete, se 

percebe que é bem amortecido. Cada caixa pesa 7,5 Kg e suas 

dimensões são bastante generosas, com 35 cm de altura, 21 cm de 

largura e 26 cm de profundidade. Segundo o fabricante a respos-

ta de frequência é de 50Hz - 23 kHz, com corte do crossover em 

2,6 kHz, impedância de 4 ohms e sensibilidade de 86 dB/W/m. 

O acabamento pode ser branco fosco ou preto fosco.

O fabricante indica para este modelo o uso de um pedestal e não 

uso em prateleira (caso a sala seja de tamanho reduzido, a M10 é 

o modelo mais indicado). Para brigar neste mercado de entrada, a 

Dynaudio impôs um preço bem agressivo e a diferença de preço 

entre o modelo M10 e o M20 é de apenas 100 dólares! Aqui não 

sei se o novo distribuidor, a Media Gear, terá essa mesma política 

de preços (entre os dois modelos), mas pela venda na Europa e os 

prêmios recebidos até o momento parece que essa estratégia se 

mostrou muito correta.

caixas acÚsticas dynaudio 
emit m20

Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br

mailto:fernando%40clubedoaudio.com.br?subject=AVMAG
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caixas acÚsticas dynaudio emit m20

Para o teste, recebemos a M20 lacrada, junto com os amplifica-

dores integrados da Hegel H360 e H90 (ambos já em amaciamento 

para futuras avaliações). Fizemos uma audição para as primeiras im-

pressões, e a colocamos junto com o Hegel H90 para uma queima 

de 150 horas.

A M20 já saiu da embalagem tocando bem! Equilibrada, mos-

trando apenas que faltava maior respiro na região alta e um certo 

‘engessamento’ (mais sutil) na fundação do grave. Macaco velho 

com amaciamento de caixas Dynaudio (afinal foram duas décadas 

de convivência com inúmeros modelos da marca), ‘sentei a pua’ 

no amaciamento. Essa etapa é essencial para se conseguir a me-

lhor performance das caixas em um curto espaço de tempo. Caixas 

Dynaudio, após mais de 500 horas, ainda sofrem muitas melhorias 

(principalmente no extremo agudo). E o encaixe no equilíbrio tonal 

só ocorre completamente quando a região média recua, dando ao 

ouvinte a sensação que o palco ampliou-se bem atrás das caixas. E 

a última oitava de instrumentos como violino, flautim, trompete com 

surdina e pratos, perde aquele brilho e dureza excessivos.

Com as 150 horas iniciais já conseguimos fazer as primeiras audi-

ções com os discos da metodologia e também começamos a definir 

os equipamentos que seriam utilizados no teste.

Como é uma caixa na faixa de 4000 reais, definimos que seria 

interessante utilizarmos o conjunto 100 da Emotiva (CD-Player e 

amplificador integrado, que também estão em teste), o integrado 

da Hegel H90 e no final do teste utilizamos o V8 Mk4 (leia Teste 1 

nesta edição). Os cabos foram o QED Signature 40 de interconexão 

e de caixa. E também o Luxman  JPR-10000 e o Ortofon Reference 

Series Blue, ambos RCA.

Como as M20 ampliaram bastante a apresentação do palco so-

noro à medida que o amaciamento ocorria, deixamos para fazer o 

ajuste fino de sua posição em nossa sala de teste apenas quando a 

caixa atingiu 320 horas! A primeira conclusão é que, ainda que seja 

uma bookshelf de dimensões razoáveis, ela não gosta de trabalhar 

encostada a nenhuma parede. Então é preciso uma sala de dimen-

sões generosas (mínimo 12 m²) e a M20 necessita de respiro entre 

elas também (pelo menos 2,50 entre elas). Porém o mais critico é em 

relação a parede atrás das costas. Pelo menos 1,00 m! Menos que 

isso os graves serão difíceis de domar (em uma sala sem nenhum 

tipo de tratamento acústico - neste caso acho que as M10 seriam 

mais adequadas).

Como toda caixa Dynaudio, sua assinatura sônica é uma com-

binação de velocidade, transparência e um corpo que ultrapassa 

suas dimensões. Seu equilíbrio tonal só será pleno após todo ama-

ciamento, no entanto isso não impede o ouvinte de observar uma 

região média muito natural e quente desde o primeiro momento. A 

Dynaudio carregou por muito tempo a fama de ser uma devoradora 

de amplificadores! A fama prevaleceu, no entanto isso já não é mais 

verdade! Mais do que muitos Watts de potência, o que ela necessita 

é de um power que se imponha com autoridade e possua caracte-

rísticas semelhantes.

Toda Dynaudio gosta de ser submetida a testes que exijam gran-

des variações dinâmicas e velocidade, está no DNA deste fabrican-

te. A M20 não foge a regra - aceita ser colocada à prova! Se você 

fechar os olhos, em nossa sala de teste (com 48 m²) e ouvir a M20, 

você jamais conseguirá imaginar que todo aquela massa sonora 

está saindo dela! Você pensará estar ouvindo pelo menos uma colu-

na de dimensões razoáveis!

Ela se saiu extremamente bem com os três integrados, com maior 

identificação em refinamento com o H90 e o V8 Mk4. Com o V8 

Mk4 a M20 se sentiu completamente à vontade, foi uma sinergia dos 

deuses, pois ambos se beneficiaram da energia, do deslocamento 

de ar e da macro-dinâmica, independente do gênero musical. Na 

nossa sala as M20 ficaram a 1,23 m da parede as costas e 3 m de 

distância de tweeter a tweeter.

Todas Dynaudio que testei não gostam de toe-in acentuado, 

preferindo ficar quase que paralelas às paredes laterais. E quando 
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possuem espaço à sua volta (como é o caso na nossa sala de teste) 

para conseguirmos uma maior profundidade no plano das orques-

tras sinfônicas, deixamos a M20 apenas 15 graus voltadas para o 

ponto de audição. Nesta posição ampliamos significativamente a 

profundidade dos metais e percussão nas gravações de musica 

clássica.

O usuário pode escolher. Se sua preferência é que os instrumen-

tos saiam para fora das caixas na lateral: diminuam o toe-in, dei-

xando-as paralelas as paredes laterais. Já os que gostam de maior 

profundidade entre as caixas, o processo é o inverso, girem de 15 a 

25 graus as caixas para o ponto de audição.

O cuidado com a altura e rigidez do pedestal também é fun-

damental para o controle e o correto equilíbrio dos graves (tanto 

em inteligibilidade, como em velocidade). Utilizamos o pedestal da 

Audio Concept , com o tweeter um ‘nada’ acima do ouvido, quando 

sentado, e entre as caixas e a base do pedestal utilizamos os spikes 

da Lando (muito eficientes, para desacoplar as caixas do pedestal).

Com 320 horas não sentimos mais mudanças significativas nos 

extremos. A M20 possui um agudo padrão Dynaudio: natural, com 

excelente extensão, arejamento e decaimento suave. O tweeter de 

cúpula de seda é muito eficiente, com ótima dispersão tanto vertical 

como horizontal. O que mais me encanta nos tweeters deste fabri-

cante é a velocidade e o corpo dos instrumentos! Existem muitos 

tweeters com uma excelente naturalidade, porém pecam na apre-

sentação do corpo, sendo muitas vezes tímidos em tamanho.

Nossa referência são os pratos de bateria do disco Lacrimae do 

André Mehmari. Em um sistema correto eles soam magistralmen-

te naturais, com excelente decaimento e é possível acompanhar o 

corpo harmônico de cada prato. Claro que em uma bookshelf não 

se terá o mesmo corpo em tamanho de uma coluna, mas a M20 

mantém uma ‘coerência’ na proporção dos instrumentos muito sa-

tisfatória. 

A região média de toda Dynaudio (quando bem ajustada) é sem-

pre muito transparente, com uma recuperação de micro-dinâmica 

exemplar! Você escuta as mais sutis variações sem nenhum esforço. 

É um deleite na calada da noite, em volumes reduzidos, perceber 

que nenhum tipo de informação presente se perde.

Os graves, para quem nunca conviveu com caixas deste fabri-

cante, podem confundir. Para os que não gostam, acham que é um 

grave seco. Para os que admiram, gostam justamente por ser um 

grave com enorme autoridade, velocidade, precisão, sem nenhum 

tipo de coloração. Essa é uma briga antiga entre Dynaudistas e os 

que não as apreciam.

Quando testei a Platinum, eu escrevi justamente sobre essa ca-

racterística e citei por experiência própria que em relação a minha 

Temptation (caixa que mantive como minha referência por quase 

seis anos), que algo havia mudado nos novos projetos da Dynaudio. 

E o grave em relação à minha caixa possuíam mais peso e corpo, 

na medida certa. Tive essa mesma impressão ao lembrar que, em 

relação à antiga linha DM, a M20 possui um grave bem mais encor-

pado e que certamente irá seduzir até mesmo uma parcela dos que 

tinham restrições a essa característica.

Tocando com o V8 Mk4, ninguém dirá que o grave da M20 é 

seco - pelo contrário, irá parabenizar o fabricante por ter ‘revisto’ 

essa característica. As texturas são excelentes tanto em termos de 

apresentação do invólucro harmônico, como na intencionalidade. E 

os transientes são capazes de nos fazer piscar a cada batida da ba-

queta em uma caixa com a esteira fechada! Nada de letargia, tanto 

no andamento quanto na precisão de velocidade. 

Sua apresentação de macro-dinâmica está para muito além dos 

que nossos olhos deduzem. Você acha que ela não vai suportar, vai 
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caixas acÚsticas dynaudio emit m20
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Tipo 
 

Complemento de 
drivers 

Resposta de 
frequência

Frequência de 
crossover

Impedância

Sensibilidade

Dimensões (A × L × P)

Peso

Acabamentos

1 monitor de pedestal de 2 vias 
com gabinete bass-reflex com 
duto traseiro

1 tweeter de domo de 28 mm, 
um driver de médios-graves 
MSP de 170 mm

50Hz - 23kHz 

2,6 kHz 

4 Ohms

86 dB/W/m

355 × 214 × 265 mm

7,5 kg cada

branco fosco ou preto fosco

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

CAIXAS ACÚSTICAS DYNAUDIO EMIT M20

Equilíbrio Tonal     10,0

Soundstage       9,0

Textura       9,5

Transientes       9,5

Dinâmica       8,5

Corpo Harmônico      9,5

Organicidade       9,0

Musicalidade     10,0

Total      75,0

Media Gear
(16) 3621.7699

R$ 3.265,62 (par)

PonTos PosiTivos

Uma bookshelf com excelente relação custo/performance.

PonTo neGaTivo

Necessita de uma sala com pelo menos 12 m² e uma eletrônica 

bem ajustada e coerente.

se perder, engasgar, embolar, endurecer, e lá vai ela desafiando as 

leis da física, ainda mais um bocadinho! Ainda é obvio que o limite 

está lá e basta um descuido na altura do volume para os falantes 

entrarem em colapso, mas para os ‘ajuizados’ no volume correto 

não haverá nenhum desatino ou surpresa desagradável! O corpo 

harmônico, como já mencionei, é bastante coerente e nos apresen-

ta surpresas como tamanhos bem próximos do real! A materializa-

ção física do acontecimento musical dependerá muito mais do grau 

de refinamento de todo o sistema e, claro, da qualidade da grava-

ção. A M20 não faz feio em gravações primorosas como Anhelo, 

onde o barítono José Cura está lá, à nossa frente, cantando com 

exclusividade!

ConCLUsÃo

O salto em relação à linha DM foi gigantesco! Não pensem que 

estou sendo bonzinho. A maior diferença está no grau de refina-

mento da nova linha. Maior silêncio de fundo, melhor resolução em 

macro-dinâmica e um grave com um corpo muito mais correto, que 

possibilita um equilíbrio tonal, em todo o espectro audível, muito me-

lhor. E isso diminui significativamente a fadiga auditiva.

O ponto negativo (se podemos chamar assim) é que com este 

salto a eletrônica ligada a M20 também terá que ser mais ‘refinada e 

correta’, pois a M20 entrega literalmente o que recebe! Então o inte-

ressado pela M20 terá, antes de tudo, que fazer a fatídica pergunta: 

“meu sistema está à altura da M20?”.

Se já tiveres um sistema sinérgico, um bom integrado e uma fonte 

já com um certo refinamento e equilíbrio e uma sala com dimensões 

razoáveis, aliados a um gosto musical eclético, então a resposta é 

sim! Pela sua faixa de preço, poucas bookshelfs possuem ‘pedigree’ 

para brigar com ela!

recomendado
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Módulo
Isolador

Condicionador

Condicionador
Estabilizado



https://www.youtube.com/watch?v=dNj0k0awr4I

assIsta ao vídeo do produto, clIcaNdo No lINk abaIxo:

https://youtu.be/dNj0k0awr4I
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teste áudio 3

Ao saber que a Alpha Áudio & Vídeo receberia uma unidade do 

DAC DA-150 da Luxman, fui pessoalmente solicitar o equipamento 

para teste. Afinal, eu já havia, em outras oportunidades, testado tan-

to o modelo de entrada DA-100, como o modelo mais sofisticado o 

DA-250. E ambos nos conquistaram pela versatilidade, acabamento 

primoroso e, claro, pela segura performance.

Lançado no começo de 2016, o DA-150 vem galgando enorme 

sucesso justamente por custar menos da metade do DA-250 e, ain-

da assim, manter uma performance muito próxima do topo de linha. 

Os engenheiros da Luxman foram muito felizes, já que em termos 

de tamanho ele é semelhante ao DA-100, porém em seu coração 

ele possui refinamento e topologia muito semelhantes ao DA-250. 

Também compatível com DSD de 5,6Mhz e PCM até 

32-bits/192kHz, o circuito foi totalmente redesenhado em relação ao 

DA-100 e com um consumo também menor de energia. O DA-150 

utiliza um chip DAC PCM-1595 e também está equipado com um 

clock de baixa frequência de 44.1/48 kHz semelhante ao utilizado 

no DA-250. O circuito de amplificação do pré de fone de ouvido é 

muito semelhante ao do DA-250, com saída de 200 mW (16 ohms), 

400 mW (32 ohms) e 130 mW (600 ohms). 

Ao desenvolverem essa linha, os engenheiros da Luxman 

detectaram que inúmeros usuários tinham a necessidade de um 

DAC hi-end de confiabilidade e que seria bastante útil se o mes-

mo também disponibilizasse um pré de fone de ouvido para au-

dições solitárias. O sucesso foi tão grande que, em apenas cin-

co anos, o fabricante japonês disponibilizou três versões com o 

mesmo perfil.

Quando testei o DA-100, ainda que tenha reconhecido suas virtu-

des, achei que ele era um pré de fone de ouvido mais eficiente que 

o DAC em si. Já no teste do DA-250, foi o contrário, o usuário ga-

nha um DAC hi-end de excelente nível para ligar no seu sistema de 

referência e, de crédito, leva um também excelente pré de fone de 

ouvido. E o DA-150, como se posiciona? Essa é a pergunta correta 

a ser feita. Respondendo de maneira objetiva, ele atende aos dois 

dac usb luxmaN da-150
Fernando Andrette
fernando@clubedoaudio.com.br

mailto:fernando%40clubedoaudio.com.br?subject=
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segmentos de forma muito competente! E, pelo sucesso nos países 

asiáticos, acredito que o potencial público do produto entendeu per-

feitamente a proposta do fabricante, pois ele possui um DAC muito 

superior ao do DA-100, um pré de fone do mesmo nível que o pro-

duto de entrada, com um gabinete também de tamanho reduzido, 

com uma performance bem mais próxima do modelo top de linha. 

Tornando-se o DAC ideal para quem já possui um sistema de bom 

nível e deseja fazer um upgrade em seu sistema digital. 

O que sempre me surpreende neste lendário fabricante japonês 

é que mesmo seus produtos de entrada possuem uma qualidade 

de acabamento exuberante! Deixando muitos dos concorrentes em 

situação constrangedora! É um produto de dimensões reduzidas, 

com um painel simples em que temos, à esquerda, o botão de ope-

ração com um pequeno LED acima, seguido de um visor de cor ver-

melha que indica o Sampling Rate e kHz, acima três LEDs indicando 

a entrada utilizada (USB, Ótica ou Coaxial), dois botões menores 

para a escolha da filtragem e a seleção de entradas, o botão maior 

de volume e uma saída de fone de ouvido.

Nas suas costas, entrada IEC, uma saída analógica RCA e as três 

entradas digitais: Coaxial, Ótica e USB. 

Para o teste, utilizamos o fone de ouvido Sennheiser HD-800, ca-

bos de interconexão RCA Luxman JPR-10000, Ortofon Reference 

Blue e Ágata da Sax Soul. Como transporte digital: dCS Scarlatti 

e CD-Player Emotiva CD-100. O DAC DA-150 foi ligado aos inte-

grados V8 Mk4 (leia Teste 1 nesta edição), Hegel H360 e H90, e ao 

pré-amplificador Dan D’Agostino. Caixas Acústicas: Dynaudio Emit 

M20 (leia Teste 2 nesta edição), Emotiva T1 e Kharma Exquisite Midi. 

Cabos digitais coaxiais: Transparent Reference e QED 40.

O Luxman veio amaciado com quase 200 horas de uso. Ouvimos 

por duas semanas primeiro seu pré de fone, ligado ao Sennheiser 

HD-800. Ainda que não tenha o mesmo refinamento nos extremos 

dac usb luxmaN da-150

e o mesmo silêncio de fundo do DA-250, sua performance é muito 

boa. Excelente corpo, transientes de ótimo nível e uma apresen-

tação de equilíbrio tonal que permite audições longas sem fadiga 

auditiva. O que mais chama atenção é o nível de transparência e 

recuperação de micro-dinâmica. Nestes dois quesitos, ele não deve 

nada ao DA-250. Sua sonoridade é quente, mesmo em gravações 

tecnicamente mais limitadas, com um detalhe muito importante: 

mesmo em volume reduzido o grave e médio-grave possui peso e 

boa resolução. Os agudos nunca se mostraram estridentes ou com 

excesso de brilho.

Aprovado como pré de fone de ouvido, passamos a escutar o 

DA-150 como DAC, ligado primeiramente ao nosso sistema de refe-

rência com o cabo de interconexão Ágata entre o Luxman e nosso 

pré de linha e o cabo digital Transparent entre o transporte da dCS 

Scarlatti e o Luxman. 

Seu som é cheio, com uma apresentação grandiosa das orques-

tras tanto na abertura da imagem sonora, como na profundidade. 

Os timbres são muito corretos e naturais. Vozes, cordas, metais 

possuem energia, excelente dinâmica, calor e excelente silêncio de 

fundo. Lembrou-me muito a assinatura sônica do player D-06 deste 

fabricante. Muito semelhante em termos de equilíbrio, correção to-

nal, e no refinamento.

Com as audições se prolongando pela noite e com o calor que, 

este começo de primavera, já nos submete, notei que o DA-150 

gosta de trabalhar quente. Sua sonoridade fica ainda mais cativante 

e nos deixa inteiramente relaxados e dispostos a esticar as audições 

pela noite adentro. Como já escrevi, alguns parágrafos acima, ele 

não possui a extensão nos extremos do DA-250, porém ele con-

segue ser inteiramente prestativo nos decaimentos, graças ao seu 

incrível silêncio de fundo. É um DAC já bastante suscetível aos seus 

pares, tanto na escolha do cabo de força, como do cabo digital e 

fonte (transporte ou computador).
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O melhor resultado sônico ocorreu com o cabo de força Defini-

te da Sunrise Labs e o Reference Coaxial da Transparent. Com o 

cabo original de força e o QED 40 (coaxial) o decaimento no extremo 

agudo foi mais abrupto e o corpo dos graves bem menor. Pela sua 

faixa de preço, acredito que o V8 Mk4 e o Hegel H90 sejam mais 

compatíveis com o produto. Nessas duas configurações o DA-150 

se apresentou muito bem!

Ouvimos todos os discos da metodologia no DA-150 e no 

CD-Player Emotiva CD-100. As diferenças, em termos gerais, fo-

ram muito significativas! Um equilíbrio tonal muito mais correto, um 

foco, recorte e ambiência mais precisos, texturas mais fidedignas, 

assim como andamento, ritmo e dinâmica. Para todos aqueles que 

já abandonaram o uso de CD-Player e possuem todo seu acervo no 

computador, o DAC-150 pode ser uma solução muito consistente, 

com a vantagem de não ser um DAC proibitivo em termos de valores.

Com a dinâmica do mercado hi-end, as opções de DACs são 

inúmeras. Como os valores para essa solução: também começam 

em uma centena de dólares e podem tranquilamente chegar aos 

milhares de verdinhas! O que sugere que qualquer usuário que esteja 

optando por essa solução, deva antes de tudo avaliar e conhecer 

muito bem todas as opções existentes.

CONCLUSÃO

Se você já definiu que seu futuro upgrade é um DAC, para ser li-

gado ao seu computador, e seu sistema já esta suficiente sinérgico e 

ajustado, o DA-150 entre os DACs de valores intermediários e justos 

é uma excelente opção a ser escutada. E se você é um amante de 

fones de ouvidos e desejaria um que aliasse qualidade e versatilida-

de, o DA-150 passa a ser uma opção ainda mais atraente. E se o 

seu gosto musical é eclético e muitos dos seus discos de cabeceira 

não são um primor técnico de gravação, o DA-150 é uma escolha 

acertada, pois consegue tornar ‘palatável’ essas gravações. E, por 

último, o DA-150 se mostrou extremamente compatível com todos 

as configurações utilizadas, assim como os cabos, sempre manten-

do sua assinatura sônica muito correta e agradável!

Na sua faixa de preço, acho muito pouco provável você achar um 

pacote de virtudes tão consistente e sedutor!

VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

DAC USB LUXMAN DA-150

Equilíbrio Tonal     10,0

Soundstage     10,0

Textura     10,0

Transientes     10,0

Dinâmica       9,0

Corpo Harmônico    10,0

Organicidade     10,0

Musicalidade     10,5

Total      79,5

PONTOS POSiTivOS

Excelente performance para sistemas Estado da Arte.

PONTOS NegaTivOS

Auditivamente, não há.
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Entrada USB (PCM) 
 

Entrada USB (DSD)

Entrada COAX / OPT 
 

Saída para Fones 
de Ouvido

Saída de linha

Resposta de 
frequência

Dimensões (L x A x P)

Peso

32k, 44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 
176.4k, 192 kHz 
(16, 24, 32-bit)

2.82 MHz, 5.64 MHz (1-bit)

32k, 44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 
176.4k, 192 kHz 
(16, 20, 24-bit)

Φ6.3 200 mW (16 Ω), 400 mW 
(32 Ω), 130 mW (600 Ω)

RCA 2.5 V / 300 Ω

2 Hz - 50 kHz (+0,-3.0 dB) 

182 × 73 × 277 mm

3.3 kg

alpha Áudio & vídeo
(11) 3255.2849

R$ 9.590

referência
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teste áudio 4

O mercado de aparelhos de áudio de entrada anda cada dia mais 

interessante, é uma novidade atrás da outra. A importadora Alpha 

Áudio & Vídeo, representante da marca chinesa Voxoa disponibilizou 

para teste o conjunto composto pelo amplificador híbrido V30, cai-

xas K20 testados na edição 233 de Setembro, e pelo toca-discos de 

vinil T40, avaliado nesta edição.

 Assim como no restante do conjunto já testado, o Voxoa T40 tem 

design moderno e atemporal, integrando de forma suave o visual já 

consagrado dos anos 70 com um pacote tecnológico que ampliam 

as possibilidades de interação do ouvinte com a música.

As primeiras impressões sobre o T40 são bastante positivas. Seu 

peso de 9 Kg e motor DC com tração por polia (Belt Drive) passam 

a sensação de robustez e qualidade. Gostei bastante da caixa a 

qual o aparelho veio embalado, compacta, leve, e o mais importante: 

protege bem o aparelho de trancos e solavancos.

O gabinete do T40 é feito de Plástico injetado, tem boa rigidez 

e não sofre torções ao ser manuseado. É dividido em duas partes: 

preto texturizado na parte inferior, e preto liso fosco na parte supe-

rior, que em minha opinião o deixou muito harmonioso e discreto.  

Ao abrir a caixa pude observar que a tampa é bem construída 

tem paredes de boa espessura e com um leve reforço nas quinas, 

junto com a tampa está a embalagem lacrada contendo manual de 

instruções e um CD-ROM com programa para gravação e edição 

de músicas. Achei que a correia estivesse no saquinho, mas não, 

estava em seu local de destino, no prato. Os pés utilizam mola e bor-

racha, uma receita muito eficiente adotado em diversos toca-discos 

famosos, como o Tecnichs por exemplo. Solução bastante eficaz na 

diminuição das vibrações vindas do rack ou prateleira. Seu prato de 

alumínio fundido pintado de preto reforça o compromisso da marca 

com a qualidade. O conjunto braço e cápsula aliam baixo custo e 

bom desempenho. 

Toca-discos VoXoa T40
Juan Lourenço
revista@clubedoaudio.com.br

mailto:fernando%40clubedoaudio.com.br?subject=
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Essencialmente a função de uma cápsula fonográfica é captar to-

das as informações contidas no sulco do disco, trazendo à superfície 

as nuances da música nele contidas. Para isso, os componentes da 

cápsula: agulha, cantilever, amortecedores e bobinas, precisam tra-

balhar em perfeita harmonia. Os ajustes de braço e cápsula trarão ao 

conjunto o equilíbrio necessário para que a música apareça em todo 

o seu esplendor. A Voxoa entende que a complexidade e o tempo 

despendidos para se fazer um ajuste completo de braço e cápsula, 

seriam um verdadeiro fardo para quem tem pouca experiência com 

toca-discos. E são até para os experientes! Pensando descomplicar 

este processo, os ajustes foram reduzidos ao mínimo necessário. 

A sopa de letrinhas: VTA, SRA, Azimuth, Zenith, foram pré-ajus-

tados na fábrica. Deixando apenas os três mais fáceis e essenciais 

para uma reprodução equilibrada e coerente. 

São eles: Encaixe da cápsula e Shell no braço, ajuste do contra-

peso, e Anti-Skating. Estes dois últimos são de uma importância vital 

para que o aparelho mostre todas as nuances da música e prolon-

gue a vida útil da cápsula. Basicamente o que o contrapeso faz é 

alinhar o cantilever (suporte onde a agulha é fixada), com as bobinas 

magnéticas contidas no interior da cápsula, assim, transformando 

pulsos elétricos em sons audíveis. Música! O Anti-Sakating regula a 

tendência do braço de ir para o centro do disco, fazendo com que a 

Toca-discos VoXoa T40

agulha “raspe” dos dois lados do sulco, conseqüentemente melho-

rando o foco e evitando o desgaste acentuado de um dos lados da 

ponta da agulha. No T40 estes ajustes são muito simples e intuitivos. 

As informações técnicas como ajuste de peso mínimo e máximo 

aplicado sobre a cápsula vão de 3.5 a 8.5g, Anti-Skating de 0 a 7g, 

facilmente ajustados por botões giratórios. Estas informações tam-

bém constam no manual do aparelho. A sinergia entre o braço em 

S e a cápsula Audio-Tecnica AT 3600L é muito boa. O casamento 

favorece e muito a qualidade sonora, além de ser barata, a cápsula é 

de fácil reposição, sendo encontrada em lojas e na Internet. 

O acabamento do T40 é condizente com o seu preço. Mesmo 

assim, a qualidade na produção e montagem não foi posta de lado. 

Não encontrei rebarbas nos encaixes da base nem no prato de alu-

mínio. A pintura preta que contrasta com a luz estroboscópica não 

tem qualquer imperfeição.

É cada vez mais comum filmar o desembalar de produtos e postar 

nas redes sociais, alguns com cenas fortes de produtos escorre-

gando das mãos em direção ao chão, a Internet está repleta destes 

vídeos. No T40 é um pouco mais difícil de acontecer, pois nos dois 

lados da base inferior, há um recuo possibilitando o encaixe dos 

dedos da mão mantendo o aparelho firme da retirada da caixa de 

papelão até o seu destino final.
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A Voxoa está alinhada com as necessidades da nova geração de 

amantes do vinil, prova disso é que o T40 vem equipado com pré 

de phono interno, com a opção de utilizar um pré de phono externo 

e uma saída USB para transferência do conteúdo dos LP’s para o 

computador. Devo dizer que até a chegada do T40, não havia se 

quer sonhado em utilizar um toca-discos para gravar músicas. A 

experiência foi muito boa, gostei tanto que gravei dois discos. O pro-

cesso é muito fácil e intuitivo. É instalar no computador o programa 

Audacity (que já está em português) contido no CD-ROM, espetar 

o cabo USB selecionar a entrada no programa USB, baixar o lift do 

toca discos e clicar no REC. Mais fácil que isso impossível! E a gra-

vação fica muito boa para os padrões digitais.

Para avaliar o T40 foram usados os equipamentos: Amplificador 

integrado Sunrise Lab V8 MK IV; pré de Phono Sunrise Lab The 

PhonoStage II SE (além do pré de phono interno do T40); caixas 

acústicas: Dynaudio Focus 220 MK II e Pioneer SP-FS52; e cabos 

de força: Wireworld Silver Electra; Sunrise Lab  Premier, de interco-

nexão: Sunrise Lab Premier RCA ligado a saída do T40; Wireworld 

Eclipse 6 XLR; cabos de caixa Transparent Reference XL MM2  e 

Wirewolrd Eclipse 6.

O T40 foi posto no rack com ajuste inicial de 1,5 g no contrapeso 

e posição 1 no Anti-Skating para amaciar a cápsula. As primeiras 

audições me surpreenderam bastante, ainda que fosse frontal, sua 

região média é bastante correta mesmo em fase prematura de ama-

ciamento, porém todo o resto é lento e congestionado. Depois de-

mais vinte horas tocando, os agudos começam a aparecer de forma 

tímida, os metais soam com um pouco mais de brilho. O que mais 

estranhei  foram os graves, não soa como grave de uma nota só, 

mas continua preguiçoso. A ilusão de palco começa a se desenhar 

ganhando foco e recorte.

Após mais 24 horas tudo assentou no lugar, a região média re-

cuou, beneficiando os médio graves e agudos, que agora soavam 

molhados e com boa extensão, o som agora era como deve ser o 

som de um toca-discos, cativante!

A ilusão de Palco que este aparelho provê é de nível muito a cima 

da sua faixa de preço. Tem boa largura e altura, mostrando os mú-

sicos onde eles estavam na gravação. A ambiência é muito boa, 

macro e micro dinâmicas são de excelente nível.

Na faixa três Duende, do disco Black Ligth Syndrome do trio 

Bozzio Levin  Stevens, o T40 deu um verdadeiro show, apresentan-

do todo o acontecimento musical com muita competência, não se 

intimidando com a bateria, mostrando com bom foco e recorte cada 

lugar que as rápidas baquetas de Terry Bozzio batiam. A guitarra e 

o violão de Steve Stevens tinham uma ótima textura, principalmen-

te no violão. O T40 apresentou muito bem o contrabaixo de Tony 

Levin que era bastante real e com texturas muito boas, o que ainda 

me incomodava, era a velocidade do grave que não estava no nível 

dos médios e agudos, além de não descer tanto quanto a cápsula 

parecia indicar. 

Eu diria que seu pré interno é competente, desempenha bem seu 

papel, da proposta, mas que provavelmente tem um corte um pou-

co mais de freqüência um pouco a cima do que a cápsula gostaria.

Quando mudei para o pré The PhonoStage da sunrise Lab, o T40 

se agigantou, O grave ganhou mais extensão, ficaram mais corretos 

e com texturas muito bonitas. Os médios ficaram ainda sedutores, 

vozes e violinos soaram lindamente.

No disco Natalie Cole - Still Unforgettabl,pelo selo Dimi records, a 

primeira faixa: Walkin’ My Baby Back Home a cantora faz um belo 

dueto com seu pai, Nat king Cole, Em nenhum momento as vozes se 
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VOCAL

ROCK . POP

JAZZ . BLUES

MÚSICA DE CÂMARA

SINFÔNICA

toca-discos voxoa t40

Equilíbrio Tonal       8,5

Soundstage       8,0

Textura       9,5

Transientes       8,5

Dinâmica       7,5

Corpo Harmônico      8,5

Organicidade       8,0

Musicalidade       8,5

Total      67,0

PonTos PosiTivos

Um toca-discos versátil com excelente custo x benefício. Sua 

saída USB o torna flexível e pronto para o mundo moderno de 

hoje.

PonTos negaTivos

Seu pré de phono interno não mostra todo o seu potencial.

Toca-discos VoXoa T40

entrelaçaram, eles cantam juntinhos e já ouvi em alguns toca-discos 

de entrada um atropelar o outro. Os instrumentos da Big Band  soa-

vam descongestionados, não sendo preciso muita atenção para en-

tender o que cada naipe fazia. Destaque para as madeiras e metais, 

saxofones trombones e topetes tocavam com bom corpo, equilibra-

dos e com ótimas texturas. 

ConClusão

O único gênero musical que o T40 não é lá muito fã é o erudito. 

Ainda assim, ele não faz feio. É que a praia dele é mesmo o publico 

jovem, tanto é que ele tocou de tudo com muita desenvoltura. Indo 

de Kraftwerk - Minimum Maximum passando por Sade, Pink Floyd e 

Helloween, uma banda de Power metal que eu gosto. Se mostran-

do um toca-discos valente, versátil e que satisfaz gostos musicais 

variados, que não se intimida quando posto à prova, e que definiti-

vamente vale muito mais do que custa. Podendo extrair muito mais 

dele quando acompanhado de um pré externo.

E
s

P
E

c
iF

ic
a

Ç
Õ

E
s

Tração 

Motor

Base

Pés 

Dimensões (L x A x P)

Voltagem

Peso

Belt-Drive com correia de 
borracha nitrílica

Tipo DC

Plástico injetado 

Utiliza molas e borracha para 
amortecimento

450 x 352 x 150 mm

AC 115 / 230 V, 50 / 60 Hz

9 kg

alpha Áudio & vídeo
(11) 3255.2849

R$ 1.580
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ASTOR PIAZZOLLA: ARGENTINO, ‘TANGUERO’ E, 
SOBRETUDO, MÚSICO

Omar Castellan
omarcastellan@clubedoaudio.com.br

Astor Piazzolla - Foto: Juan Sandoval

O tango, ainda hoje, apresenta alguma verdadeira relevância? 

Seguramente, sim. No que há de melhor em sua criatividade e 

emoção, o tango é mais do que seus próprios clichês perpetuados 

em arranjos ‘melosos’. Em um grau considerável, foi Astor Piazzolla 

o responsável por garantir o crescimento contínuo e também a 

atualização do tango. Para ele, o tango foi mais que puras notas 

musicais e a projeção de qualidades específicas do gênero, tais 

como a liberdade, a paixão e o êxtase. Para um portenho como 

Piazzolla, o tango representou o ‘telão de fundo’ de Buenos Aires: 

o baile, a música, a poesia, a canção e o gestual, como também 

‘ethos’ e a filosofia de vida. É como disse o famoso violoncelista Yo 

Yo Ma: ‘O tango não se reduz ao baile. É uma música de profundas 

implicações; ele reflete a história cultural e social de um País, o 

tango é a alma da Argentina. E os tangos de Piazzolla apresentam 

a força vital da voz verdadeira. Diferente dos tangos tradicionais, 

os dele são para escutar e não para dançar. Evocam imagens de 

Buenos Aires: uma pista de baile à meia luz, a fumaça de um cigarro 

fazendo piruetas no ar, uma bela mulher nos braços de um homem 
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entregando-se ao ritmo do amor e sonho, da dor e realidade’. A 

maior herança de Piazzolla foi mostrar que a música urbana con-

temporânea de uma cidade é e pode ser a base permanente de 

uma música revolucionária, e que por isso mesmo não deve e nem 

precisa ser imutável.

O tango argentino foi o primeiro e o mais marcante de uma série 

de estilos de danças exóticas que se originaram na América do Sul 

e nas ilhas caribenhas e que, depois, varreram a Europa, América 

do Norte e outras partes do mundo. A rumba, o samba, a conga, 

o merengue, a charanga e o chá-chá-chá apresentaram modas 

passageiras, mas nenhuma dessas danças competiu com o tango 

em sua permanência e influência sobre a imaginação popular. A 

data exata de seu nascimento é desconhecida, mas ele surgiu na 

Argentina no fim do século XIX, atingindo os 100 anos em torno 

da década de 1990. Os dois mais proeminentes artistas do tango 

foram o compositor e cantor Carlos Gardel (1887-1935) e o compo-

sitor e condutor Astor Piazzolla (1921-1992). O seu ritmo dançante 

inconfundível - lento, lento, rápido, rápido, lento - em compasso 2/4 

é, provavelmente, de origem africana: escravos negros o levaram da 

África Central, via Cuba e México, para a Argentina; ele está mais 

relacionado à habanera cubana, música de compasso binário, com 

o primeiro tempo fortemente acentuado, e com uma curta introdu-

ção, seguida de duas partes de oito compassos cada uma, com 

modulação de tom crescente. O tango desenvolveu-se nos bairros 

operários de Buenos Aires e subúrbios em torno de seu porto. Ele 

era a música dos oprimidos das baixas classes sociais urbanas 

e, desde o começo, foi associado ao crime, drogas e prostituição 

em bares e bordéis sórdidos. Os marinheiros franceses que traba-

lhavam com tráfico de escravas brancas aprenderam o tango nos 

bordéis argentinos e o introduziram na França. Um pouco antes da 

Primeira Guerra Mundial, o tango tornou-se rapidamente moda em 

Paris, Londres e outras capitais europeias, onde foi aceito como 

música romântica, sensual ou erótica, mas não sórdida. O sucesso 

no exterior deu ao tango respeitabilidade em seu País de origem, 

a Argentina, e na década de 1920 mudou-se dos bares baratos e 

casas de prostituição para os cabarés e teatros. Nesse momento, 

Carlos Gardel surgiu como expoente do mundo do tango. Nascido 

em Toulouse, na França, mas criado na Argentina, ele apresentava 

uma voz de barítono instantaneamente reconhecível e o aspecto do 

amante latino clássico. Gardel gravou cerca de mil músicas, muitas 

vezes acompanhadas por ele próprio no violão. Através de grava-

ções, concertos e filmes, se tornou um mito, tal como o foram, na 

época, Rudolph Valentino e Greta Garbo. A morte de Gardel em um 

acidente de avião, em 1935, foi considerada como uma tragédia 

cultural, especialmente nos Países de cultura espanhola. Com suas 

composições e performances, levou o tango clássico ao seu pico 

mais elevado. Muitas de suas canções tematizavam a amargura na 

vida das favelas, impregnada pela pobreza e decepção causada 

por falsos valores e desilusões amorosas. Ele conseguiu expressar 

esse tipo de melancolia, bem característico da nação argentina, 

dentro da estrutura rígida e ritmo do chamado tango da ‘Velha 

Guarda’. Esse cenário mudaria em meados dos anos 1950, quando 

uma revolução ocorreu na música popular argentina, lançada por 

Astor Piazzolla, que chamou sua obra de ‘Tango Novo’. Porém, os 

tradicionalistas nunca o perdoaram. A guerra absurda travada na 

Argentina entre os piazzollistas e os antipiazzollistas durou décadas. 

Piazzolla promoveu uma profunda renovação da música de tango, 

evoluindo constantemente, e sua obra foi um reflexo de Buenos Ai-

res; ele foi o melhor intérprete da alma de uma cidade vital, enérgica 

e melancólica, que recusava qualquer imagem sonora diferente da 

corriqueira, congelada. Sua música foi capaz de cativar o mundo e 

de transformá-lo em um dos dois ou três compositores mais venera-

dos do continente latino-americano do século XX. Músicos de todo 

o mundo colocaram-no naquele nicho destinado aos pouquíssimos 

merecedores de idolatria, mas em Buenos Aires nem sempre foi 

assim. As resistências continuam até hoje, e só as novas gerações 

souberam romper barreiras e, enfim, entendê-lo. Isso foi o que Pia-

zzolla buscou a vida inteira, mas pouco conseguiu.

Duas declarações à imprensa, uma do próprio Piazzolla, e outra, 

de sua segunda esposa, Laura Escalada, mostram precisamente 

como era o seu caráter e personalidade: ‘Quem você gostaria de ter 

sido? Bach ou Mozart. No entanto, sofreram tanto! Qual o principal 

traço de sua personalidade? O nervosismo. Sempre estou mexendo 

os dedos. Seu defeito principal? Jamais penso no que falo. Por isso, 

faço muitas bobagens e cometo fiascos. Qual seria a sua maior des-

graça? Perder a minha mulher. O que mais lhe aborrece? Que me 

ofereçam uma péssima comida. Nome favorito? Windy, Sonny, Zum. 

São os meus três cães. O que sente em relação a um policial? An-

tipatia. Sinto repulsa por todo aquele que é portador de armas. Que 

dom natural gostaria de possuir? Voar, como os pássaros. Como 

você gostaria de morrer? Violentamente. Sua ideologia? Creio na van-

guarda, na liberdade, na revolução’. (Astor Piazzolla em La Semana, 

1983). “Astor é um homem muito complexo e, também, muito sen-

sível. Diria que é uma síntese entre a simplicidade e a controvérsia. 

Possui uma vida interior absolutamente sua e na qual ninguém 

penetra. Tampouco eu. Somente ele vive, desfruta e resolve esse 

mundo interior, e o transmite através de sua música. Ao mesmo 

tempo, é um ser extremamente vulnerável, de uma ingenuidade 

infantil. Sempre foi muito tímido, desde a sua infância. Somente na 

intimidade e em momentos muito especiais, ele se expõe, o que 

tem muito a ver com o que sempre foram as famílias italianas e es-

panholas, algo atávico. Não é muito afável, ao contrário, bem seco. 
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Fazer uma carícia espontânea é um pouco estranho para ele. Dizer ‘te 

amo’ ou ‘abraça-me’ não é usual. O curioso em tudo isso é que Astor 

é imensamente afetuoso. No cotidiano é singelo, simples e nada pre-

tensioso. No princípio, seus silêncios me incomodavam, porém logo 

descobri o porquê: são os momentos que tem para pensar. É uma 

máquina de pensar” (Laura Escalada Piazzolla em La Semana, 1983).

Piazzolla tinha paixão por seu instrumento: o bandoneón. As 

qualidades desse instrumento têm sido reconhecidas bem antes da 

tradição do tango. ‘No bandoneón pode-se tocar qualquer coisa’, 

disse uma vez Pablo Casals. É um instrumento formidavelmente di-

fícil. A variedade diatônica de 71 botões, preferida por todos os ban-

doneonistas de tango, apresenta 38 botões para a mão direita e 33 

para a esquerda, e cada um produz duas notas distintas conforme 

o instrumento estiver com o fole aberto ou fechado. A disposição 

dos botões parece incompreensivel à primeira vista. Na Europa se 

adotou, em meados da década de 20, um sistema mais racional 

(o cromático), porém os músicos argentinos se aferraram tenazmente 

à disposição diatônica, muito mais difícil de tocar. Piazzolla não 

deixou nenhum tratado teórico sobre a execução do instrumento, e 

não conseguiu concretizar o seu projeto de fazer para o bandoneón 

o que Bártok havia realizado para o piano com seu Mikrokosmos. 

Em várias ocasiões fez declarações sobre as características es-

senciais do instrumento, geralmente para a imprensa estrangeira, 

comparando-o com o acordeão: ‘O acordeão apresenta um som 

ácido, cortante. É um instrumento muito zombeteiro. O bandoneón 

possui uma sonoridade aveludada, religiosa. Foi feito para tocar 

música triste’. Isso o tornou ideal para o tango, com seus fortes ele-

mentos de nostalgia e melancolia. Em outras palavras, o acordeão 

é extrovertido, o bandoneón, introvertido.

Natural de Mar del Plata, Piazzolla nasceu em março de 1921, 

mas amava Buenos Aires. Quando ele tinha três anos de idade, 

seus pais se mudaram com a família para os Estados Unidos, onde 

viveu em um bairro da classe operária de Nova York, no Bronx, 

então chamado de Lower East Side (atualmente o valorizado East 

Village), que, naquele tempo, era o local menos recomendável para 

se viver nessa cidade. O primeiro bandoneón chegou à sua vida 

pelas mãos do pai, Vicente - filho de imigrantes italianos, barbeiro, 

violonista e amante do tango; sua mãe, Asunta, trabalhava como 

costureira e cabeleireira. Astor tinha seis anos. Daí em diante, ele 

e o bandoneón jamais se largariam. Preferia compor ao piano, mas 

através do bandoneón se dirigiu ao seu tempo, a Buenos Aires e 

ao mundo. Mais tarde, ele comentaria que as brigas com os ga-

rotos em gangues de bairro, em Nova York, o prepararam para as 

suas lutas posteriores no mundo musical. Embora alguns de seus 

companheiros dessa época tenham ficado famosos quando adultos 

(como o campeão mundial de boxe de peso pesado, Rocky Marcia-

no), Piazzolla expressou, posteriormente, que metade deles acabou 

na prisão de Alcatraz, na Califórnia, e a outra metade na prisão de 

Sing Sing, em Nova York. Apesar de suas finanças limitadas, os 

pais de Piazzolla investiram em sua educação musical. Na década 

de 1930, começou a estudar bandoneón com um músico argentino 

que morava na cidade, Andrés D’Acquila, e piano com o húngaro 

Bela Wilda, que tinha sido um dos alunos de Rachmaninov. Logo 

após, teve alguns poucos momentos de fama quando foi convidado 

para tocar bandoneón no filme El Dia Que Me Quieras, estrelado 

pelo maior ícone da cultura argentina do século XX, Carlos Gardel; 

Piazzolla, também, protagonizou uma pequena cena no filme como 

vendedor de jornais. 

Em 1937, a família de Piazzolla retornou à Argentina, e o jovem 

Astor, com 16 anos, conseguiu aquilo que, para a carreira de um jo-

vem músico, era o emprego dos sonhos: tocar na famosa orquestra 

do regente e compositor Aníbal Troilo como solista de bandoneón; 

junto com esse gigante da música argentina, passou a fazer arranjos, 

em parte graças ao que aprendera nas aulas com Alberto Ginastera, 

um dos maiores compositores eruditos da primeira metade do sé-

culo XX na América Latina. Nessa época, o tango ainda ensaiava tí-

midos passos de inovação, e a chegada de Piazzolla como o jovem 

arranjador da orquestra de Troilo começou a abalar os alicerces, não 

sendo muito bem recebido. Era apenas o sinal do que viria depois. 

Ficou nessa orquestra até 1942. Depois de ter passado por outras 

orquestras e de ter formado o seu primeiro grupo, Piazzolla resolveu 

dedicar-se essencialmente a compor música de câmara, mergu-

lhando no mundo da música erudita. Logo após, em 1953, ganhou 

uma bolsa do governo francês para estudar em Paris, com a famosa 

pedagoga Nadia Boulanger que, impressionada com a sua música, 

encorajou-o a concentrar-se sobre o que ele fazia melhor, o tango. 

‘Um dia, Nadia me pediu que tocasse um tango no piano’, contou 

Piazzolla, 20 anos depois. “Sentei-me, toquei um tango qualquer e, 

depois, um que eu mesmo havia escrito. Quando acabei, ela sen-

tenciou: ‘Enfim ouvi Piazzolla, depois de um ano. Chega de aulas, 

você já tem o seu caminho. Vá compor, crie um grupo, faça seus 

arranjos e nunca mais deixe de ser esse Piazzolla’. Acho que ali 

começou tudo.” Permaneceu em Paris durante um ano e, aí, gravou 

dois discos com outro músico argentino, o pianista Lallo Schifrin, 

amigo íntimo até o fim de sua vida, que faria carreira nos EUA.

De volta a Buenos Aires, em 1955, Piazzolla trouxe uma série de 

composições na bagagem, ideias atrevidas na cabeça e a lição de 

Boulanger na alma. Criou dois conjuntos revolucionários, a Orquestra 

de Cordas e, logo depois, o Octeto Buenos Aires, reunindo os 

melhores instrumentristas da época. Compôs e interpretou música 

em comemoração aos 21 anos da revista, 
selecionamos essa consagrada matéria da edição 200

musician - destaque do mês
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que combinava alguns elementos do tango da ‘Velha Guarda’, com 

influências do jazz e música clássica. Estas novidades atraíram novos 

ouvintes, mas enfureceram os puristas do tango, abandonando o 

ritmo do tango tradicional. Na década de 1960, o governo militar 

argentino condenou o seu trabalho por ser de vanguarda. No 

entanto, os críticos que o vilipendiaram, chamando-o de palhaço 

ou paranóico, trouxeram-lhe publicidade e novos públicos, e o tiro 

saiu pela culatra. Em 1974, ele deixou a Argentina e se mudou para 

a Europa, onde trabalhou até a década seguinte, introduzindo sua 

música a uma vasta audiência internacional. A partir daí, e até o 

fim, sua vida girou entre Roma e Paris, tendo sempre Buenos Aires 

como eixo, tocando e gravando em cidades como Viena, Amsterdã, 

Nova York e Tóquio. Essas cidades se deixaram cativar pela sua mú-

sica, e souberam amá-lo de um jeito que Buenos Aires jamais con-

seguiu. É claro que Piazzolla carregava essa mágoa com ele, mas 

evitava demonstrá-la. Contra a sua força e talento, nada podiam os 

ventos e as marés. Era altivo, e conseguiu permanecer em evidência 

por muito tempo, e, para isso, possuía a mais sólida das saídas: a 

música. Na realidade, desde meados da década de 1970, ele nunca 

mais deixou de ocupar um espaço fixo no Olimpo dedicado aos 

mestres. Conseguiu aquilo que seus amigos achavam que ele havia 

procurado a vida inteira: sua estabilidade financeira e consagração. 

A partir de 1980, dedicou seus melhores esforços à composição 

de temas cada vez mais inovadores e elaborados do que nunca. 

Passou a receber enxurradas de encomendas de trilhas sonoras, 

de peças sinfônicas e de câmara. Parecia possuir uma mina própria 

de acordes e linhas melódicas, conseguindo manter uma identidade 

inalterada sem se repetir um só instante. Essa ‘máquina’ só pararia 

em julho de 1992, quando em um quarto, em Paris, Piazzolla so-

freu um agudo derrame cerebral. Durante dois anos lutou contra a 

morte. Em uma entrevista, disse: ‘Nunca tirem a música de mim. 

Enquanto estiver vivo, estarei fazendo música, e viverei sempre para 

ela’. Ele tentou. Na noite de 4 de agosto de 1992, Piazzolla morreu 

em um hospital de Buenos Aires, a cidade que tanto amava e lhe 

inspirava, apesar dos contratempos. 

A intenção artística fundamental de Piazzolla foi combinar a sua 

determinação em renovar o tango com o prazer da experimentação, 

cruzando fronteiras e explorando diversas culturas e gêneros musi-

cais. Representou a encarnação viva da integração e o ‘crossover’. 

Isso não significa que tenha negado alguma vez suas raízes argen-

tinas; no entanto, ele foi, também, um transgressor no verdadeiro 

sentido do termo, sempre aberto a novas influências. Sem deixar de 

ser ‘tanguero’, resolveu criar algo mais universal. Tolstói o inspirou 

com o seu lema: ‘Pinta tua aldeia e pintarás o mundo’. Piazzolla 

pintou sua grande aldeia com um talento tão consumado que tanto 

os músicos quanto o público logo afluíram a ele nos quatro conti-

nentes, foi um músico universal que necessitava concentrar-se na 

linguagem de Buenos Aires. Quanto mais local era, mais universal se 

tornava. Foi um compositor completo. Não somente o conteúdo era 

importante para ele, mas também a estrutura e a forma. O estilo de 

sua música pôde ser reconhecido rapidamente. Suas características 

principais encontram-se na forma como realizou a fusão da música 

clássica (com influências marcantes de Stravinsky e Bartók, seus he-

róis) e do jazz norte-americano com a música de tango que escrevia 

e tocava. A partir dessas influências primordiais, e da formação que 

recebeu de Ginastera e Boulanger, destilou algo completamente 

único e diferente. Nas décadas de 1940 e 1950, estudou detalhada-

mente partituras como as Quatro Estações, de Vivaldi, O Amor das 

Três Laranjas, de Prokofiev, Primavera nos Apalaches, de Copland, 

e Scheherazade, de Rimsky-Korsakov. Nesse período, lhe interes-

sava muito Debussy. Em 1964, expressou que seus compositores 

favoritos eram Bach, Brahms, Ravel, Stravinsky e Alban Berg, e, 

em outras ocasiões, agregou ao seu panteão de grandes mestres, 

Hindemith. Bartók sempre foi um de seus favoritos, em especial, o 

Bartók de Mikrokosmos. Também lhe atraíam os músicos ocidentais 

nacionalistas, como Copland, Gershwin e Villa-Lobos. Não mostrou 

muito entusiasmo pela música dodecafônica ou dos compositores 

experimentais posteriores à Segunda Guerra Mundial. Respeitava 

figuras como Pierre Boulez, Stockhausen, Luigi Nono ou Iannis 

Xenakis, porém não o inspiravam. Em 1989, comparou a música 

contemporânea com a busca da vacina para a Aids: ‘Está aí, mas 

ainda não está aí... não saiu à venda’.

Como todo artista, Piazzolla possuía particularidades e recursos 

favoritos semelhantes a qualquer outro compositor que encontra a 

sua voz. A repetição de motivos e a recorrente apelação a técnicas 

de fuga se encontram entre as suas características mais conheci-

das. Tomou isso emprestado de outras tradições musicais diferen-

tes do tango: as progressões harmônicas do jazz ou da técnica do 

baixo-contínuo, que aprendeu de seu ídolo Bach (seu uso mais célebre 

se encontra na ‘falsa passacaglia’ do adágio de Adiós Nonino). A habi- 

lidade contrapontística de Piazzolla e a confiança em empregá-la em 

texturas musicais mostram a sua plena formação acadêmica. Seu 

toque pessoal está, também, presente na orquestração, impulso 

rítmico e exploração dos timbres instrumentais. Ele manteve os 

timbres básicos do tango clássico (bandoneón, piano, cordas), mas 

experimentou constantemente novas modalidades instrumentais: 

orquestra de cordas com bandoneón solista, quintetos, sextetos, 

octetos, um noneto e orquestras mais numerosas. Com os anos, 

em sua ansiedade para expandir a gama instrumental, incluiu a gui-

tarra elétrica, percussão, harpa, flauta transversa, vibrafono, piccolo, 

celesta e sintetizador, sem esquecer, de vez em quando, dos can-

tores e coros. No entanto, ele se sentia mais cômodo com seus 
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conjuntos menores, sobretudo os quintetos (1960-1974 e 1978-

1988) e seu noneto, em que se pode apreciar melhor a sua geniali-

dade para evidenciar os instrumentos (na partitura).

 Em sua evolução musical, Piazzolla utilizou um vasto repertório 

de técnicas de composição: cânones, polirritmia, politonalidade, 

fugas, dissonâncias e, ocasionalmente, efeitos atonais e impressio-

nistas que lembram Ravel. Também, apanhou elementos do jazz 

‘progressivo’ e o cool das décadas de 1940 e 1950, que tanto ad-

mirava. Na década de 1950, artistas como Stan Getz, Chet Baker, 

Gil Evans, Gerry Mulligan, Lennie Tristano e George Shearing, e 

grupos como o Modern Jazz Quartet, deixaram a sua marca nele 

e em sua obra, em especial em sua obra para o Octeto, que foi, 

talvez, de todos os seus conjuntos, o mais influenciado pelo jazz. O 

mais importante que Piazzolla extraiu do jazz foi, provavelmente, o 

swing. Na realidade, Piazzolla criou um conceito próprio do swing: 

‘um swing de quatro compassos baseado na unidade rítmica 

estabelecida nos graves do piano pela mão esquerda’, e que era 

compensado mediante diversas figuras rítmicas fora do tempo, 

sendo muitas delas de sua criação. Quanto à livre improvisação, 

deixou bem claro que o tango apresentava uma forma demasiado 

estrita em relação ao jazz; assim, em troca, deu uma considerável 

liberdade expressiva aos instrumentistas dos diversos grupos. Em 

grande parte, o estilo de composição de Piazzolla derivava da sua 

necessidade de escrever para seus músicos, aos quais concebeu, 

desde a época do Octeto em diante, como solistas dentro do marco 

do conjunto, estimulando-os para que improvisassem frases de tan-

go (não de jazz) e adornassem as partes escritas por ele. Piazzolla 

sempre necessitou estar rodeado de músicos que o estimulassem 

a escrever para eles e que fossem capazes de exibir o seu talento. 

Tanto o pianista Osvaldo Tarantino quanto os violinistas Antonio Agri 

e Fernando Suárez, e o percussionista Enrique Roizner eram mes-

tres na improvisação ‘tanguera’. 

Os acentos característicos da estrutura rítmica de grande parte da 

música piazzollana correspondem ao 3-3-2, isto é, ocorre a ênfase 

na 1ª, 4ª e 7ª notas dos octetos em um compasso 4/4. Deriva, em 

última instância, da habanera cubana que influenciou a milonga ar-

gentina. Esse ritmo, posteriormente, foi incorporado ao acompanha-

mento do violão nas milongas e orquestras de tango das décadas de 

1930 e 1940. Outra influência foi a música Klezmer que Piazzolla es-

cutava nos casamentos dos judeus de Manhattan em sua infância, e 

cujo ritmo ficou impregnado em sua memória para sempre. O ritmo 

dessa música (proveniente das regiões da Europa Central, princi-

palmente na Bulgária) havia sido, também, incorporado por Bartók; 

quando Astor estudou com Ginastera, este lhe mostrou muitas 

partituras do grande compositor húngaro, e esses ensinamentos o 

influenciariam de uma maneira marcante. Entretanto, seja qual for a 

origem do ritmo 3-3-2, é certo que Astor o tornou seu de um modo 

particular. Sua sensibilidade rítmica era extraordinária. Considerado 

por seus companheiros como uma verdadeira ‘enciclopédia ambu-

lante’ de ritmos, ele possuía um ouvido particularmente agudo para 

as raízes africanas das formas de dança no Rio de la Plata, as quais 

confluíram historicamente no tango.

As obras de Piazzolla mostram-se muito bem estruturadas na 

forma, nas seções, repetições, orquestração, variedade, intensidade 

e pontos culminantes dos temas. Esse excelente sentido estrutural 

iniciou-se no fim dos anos 50 e começo dos 60, em obras como 

Tres Minutos con la Realidad e Buenos Aires Hora Cero. A partir 

de então, muitas de suas obras breves apresentam como traço ca-

racterístico comum uma divisão bipartida: uma parte que expressa 

grande ênfase rítmica ou impetuosa, e outra em que predomina a 

linha melódica. Nas seções rítmicas, a melodia soa fragmentada, 

irregular, entrecortada, enquanto que nas seções melódicas encon-

tram-se meditativas, românticas ou apaixonadas. Em sua peça Cité 

Tango (1977), essa dualidade se apresenta bem evidente, e nela há, 

na linha melódica, uma das passagens de bandoneón mais elegí-

acas de Piazzolla. Em outras obras, o ritmo predomina totalmente, 

do começo ao fim, como em Escualo (1979), ou, ao contrário, a 

melodia é predominante, como em Llueve sobre Santiago (1975), 

dando apenas um pequeno espaço à parte rítmica como contrape-

so. Piazzolla cresceu junto com a cidade portenha em um momento 

em que nela estavam ocorrendo grandes mudanças. Sua música 

representa para Buenos Aires o que Gershwin significa para Nova 

York. Escutar uma partitura dele com seu bandoneón é ter um pos-

tal musical de Buenos Aires, que pinta a paisagem sonora da cidade 

de dia e de noite. A sonoridade do bandoneón é indispensável e 

singular; é o som da Argentina, o som de Piazzola. Vários artistas ar-

gentinos expressaram muito bem o que é a música dele. A pianista 

Mónica Cosachov assinala: ‘Sua música é muito passional, cam-

biante, com partes muito sentimentais... de repente, toda a força 

rítmica, todo esmagamento, todas as rusgas do temperamento ex-

postas, e, depois, a melodia que comove a alma, que o leva a outro 

lugar, a locais melancólicos de Buenos Aires, ao rio. Em sua música 

tudo se mescla’. Segundo Rodolfo Achourron, destacado músico 

compositor argentino, o som de Piazzolla abarca ‘toda a gama de 

pathos, muito alegre, histriônico, sarcástico... dramático, sentimen-

tal, romântico, muito romântico’. O grande bailarino Maxiliano Guerra 

afirma: ‘A música de Piazzolla possui duas características: por um 

lado, a celestialidade e o angelical, e, por outro, a sensualidade e o 

mundano... Possui tudo... É uma magia’. 

Adiós Nonino é a obra mais célebre de Piazzolla. Era assim, 

‘Nonino’, em italiano, que Diana e Daniel, seus filhos, chamavam o 

em comemoração aos 21 anos da revista, 
selecionamos essa consagrada matéria da edição 200

musician - destaque do mês
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avô. Em 1959, na República Dominicana, faltando alguns minutos 

para começar o seu recital, Piazzolla ficou sabendo da morte de seu 

pai na Argentina. Subiu ao palco em silêncio, tocou com a agonia de 

sempre, e, quando tudo terminou, voltou para casa, pediu para ficar 

sozinho e compôs o famoso tango. Esse fato significou o colapso 

de uma estrutura, a remoção de uma firme mão dominadora da 

qual Astor tinha plena consciência. Sua conduta pessoal tornou-se 

imprevisível: o matrimônio esfacelou-se, a relação com os filhos de-

teriorou-se e nunca mais foi reconstruída totalmente (uma ferida que 

Piazzolla levou consigo até a tumba). Sua vida só se estabilizaria em 

meados dos anos 70, com sua segunda esposa, Laura Escalada. 

O interessante é que os anos que transcorreram entre a morte de 

Nonino e seu ataque de coração, os de maiores dificuldades, foram 

precisamente o seu período mais produtivo. Liberado do mandato 

paterno pôde, então, combinar seu velho amor pela música clássica 

e jazz com o tango, e, finalmente, fazer a sua música. Buscando 

inspiração nos célebres concertos de Vivaldi, Piazzolla compôs As 

Quatro Estações Portenhas, entre os anos de 1964 e 1970, co-

locando nelas uma atmosfera latina, melancólica e vigorosa, assim 

como o próprio tango. Ele descreve através dessa música a forma 

de vida e as sensações dos portenhos nas quatro estações do ano: 

Primavera, Verão, Outono e Inverno.

Em 1968, Piazzolla estreou sua primeira parceria com o poeta uru-

guaio Horácio Ferrer e com aquela que seria a sua companheira du-

rante sete anos, a cantora Amelita Baltar, na opereta Maria de Buenos 

Aires, que narra o nascimento e morte de Maria, figura feminina 

simbólica, cujo espírito dá à luz, rapidamente, uma segunda Maria; 

Ferrer explora no libreto cativantes estereótipos portenhos de todas 

as épocas. Piazzolla sempre recordava com orgulho uma ocasião, 

em que vários artistas brasileiros que se apresentavam em Buenos 

Aires (Vinícius de Moraes, Baden Powell, Elis Regina, Quarteto em 

Cy, Oscar Castro-Neves e outros) foram vê-lo na apresentação da 

opereta, e, ao término, o aplaudiram em pé, enquanto o restante do 

público permanecia sentado. Vinícius de Moraes lançou, então, sua 

expressão habitual de aprovação, bastante comum entre os músi-

cos: ‘Filho da puta!’. Depois, Piazzolla lhe confidenciou: ‘É a coisa 

mais linda que já me disseram em minha vida’. Logo após, compôs 

Tangazo para Ignacio Calderon, interpretado pelo Ensemble Musi-

cal de Buenos Aires, Tango Seis para o Melos Ensemble, e Milonga 

em Ré para o famoso violinista italiano Salvatore Accardo. Dentre 

elas, a mais famosa é Tangazo, uma obra notável. Com densa par-

titura e sem bandoneón, ela se inicia com um lento fugato dos con-

trabaixos; as cordas vão surgindo pouco a pouco como um leque 

se abrindo e, logo após, as madeiras invertem o tema principal e o 

Buenos Aires - Argentina
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desenvolvem; um oboé introduz uma nova melodia nostálgica, re-

forçada pelo tutti da orquestra, e o contrapõem algumas passagens 

de flauta; a peça parece encaminhar a um final de bacanal, porém 

termina em um surpreso pianíssimo. Essa obra foi um dos maiores 

intentos de Piazzolla para transformar o tango em música sinfônica.  

Ao lado de Ferrer, Piazzolla compôs, também, canções com 

letras que tiveram algum êxito na argentina e um sucesso estron-

doso em outros Países. É o caso de Balada para un Loco, que 

significou para ele a estreia na lista dos discos mais vendidos e 

das canções mais tocadas nas rádios. Essa canção representou 

para sempre uma linha divisória entre o tango anterior e o poste-

rior a Piazzolla - representa, provavelmente, uma resposta latino-

-americana ao desafio dos Beatles, uma espécie de A Day in the 

Life argentino. Nela, Astor e Ferrer recordaram o ritmo de valsa 

cada vez mais acelerado que haviam escutado no filme Le Roi de 

Coeur; bastaram uns poucos ajustes no tempo de valsa para criar 

esse famoso clássico. Juntos, compuseram, ainda, um oratório 

encomendado especialmente pela televisão alemã: El Pueblo Jo-

ven (1971). O magnífico Concerto de Nácar (1972) foi composto 

no apogeu da criatividade de Piazzolla, com a participação do 

Noneto e o Ensemble Musical de Buenos Aires. Elogiada pelo 

público e crítica argentinos, essa obra apresenta uma magnífica 

construção em que o Noneto se funde com perfeição à orquestra 

- hábeis e delicados toques da percussão matizam o movimento 

lento, e um ostinato rítmico reforça o desenvolvimento do allegro 

final. Com o Noneto, passou a apresentar-se com certa frequência 

no Brasil, onde foi bem acolhido por músicos jovens, como Edu 

Lobo, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal e Milton Nascimento. 

Nesse mesmo ano, foi morar em Roma, e inspirado pelos ares da 

cidade, dedicou-se totalmente à composição. O resultado foi uma 

série de obras instrumentais breves: Libertango, Meditango (com 

fortes influências de Vivaldi), Tristango, Violentango, Amelitango 

etc., todas elas incluídas em seu primeiro disco italiano, com o título 

Libertango. Essas obras, em sua maioria, de grande vigor e ritmo 

espetacular, soavam diferente de tudo o que Piazzolla já tinha escri-

to, em grande parte por sua instrumentação. Parecia estar buscando 

uma nova sonoridade para captar seu novo público europeu, como 

havia sucedido com o jazz-tango para o público norte-americano. 

Foi, também, em Roma que gravou com Gerry Mulligan (1974) um 

disco que se transformaria em um ícone disputado, até hoje, em 

todo o mundo: Summit, que incluiu outro dos grandes clássicos do 

compositor argentino, Years of Solitude. Depois, trabalhou com os 

mais famosos artistas italianos como Mina, Milva, Modugno, entre 

outros, e, também, alguns dos mais prestigiados instrumentistas 

de jazz pediram a ele que compusesse obras especiais, tais como 

Keith Jarret e Chick Corea.

A partir de 1980, Piazzolla se enveredou para as orquestras sin-

fônicas e conjuntos de câmara, como também passou a compor 

trilhas sonoras para Marco Bellochio em Henrique IV, para Jeanne 

Moreau em Lumière, e para Fernando Solanas em Sur e Tangos: el 

Exilio de Gardel. Com Oblivion (de Henrique IV) chegou ao Prêmio 

Grammy. Os críticos comentaram que esse tango apresentava um de 

seus mais belos temas; Piazzolla chegou a concordar, algo raríssimo 

de acontecer, pois ele dificilmente admitia destacar algumas de suas 

peças. A música de Piazzolla para Lumière foi uma de suas grandes 

realizações para o cinema, e seus quatro movimentos (Soledad, 

Muerte, Lumière e La Evasión) constituem uma primorosa combina-

ção de delicadeza e profundidade. Tangos: el Exilio de Gardel, com 

sua música mágica, pulsátil e energizante, constitui um afresco de 

histórias entrelaçadas de argentinos exilados em Paris; foi um dos 

grandes êxitos do Novo Cinema Argentino da década de 1980. Este 

movimento, lamentavelmente efêmero, fazia parte da efervescência 

cultural que acompanhou o retorno da Argentina à democracia.

Piazzolla, em 1988, gravou com Lalo Schifrin e a St. Luke’s 

Orchestra o Concerto para Bandoneón, Três Tangos para 

Bandoneón e Orquestra e a Suíte Punta del Leste. O primeiro mo-

vimento do Concerto para Bandoneón é um allegro bem marcado, 

com uma pulsação rítmica plena de acentos e inflexões, lembrando 

o compositor tcheco Martinu, pela sua palpitante riqueza percussi-

va. O segundo movimento é o mais intenso e pessoal: ele desenvol-

ve em seu bandoneón um de seus típicos temas, em um clima har-

mônico que recorda um coral. O último movimento, semelhante a 

um rondó, surpreende pela repetida utilização do guiro (instrumento 

semelhante ao reco-reco) e o abuso do glissando nos harmônicos. 

Para a maioria dos aficionados, a música da Suíte Punta del Leste 

é, provavelmente, mais satisfatória e inspirada na parte melódica 

que a do Concerto para Bandoneón. No movimento intermediário, 

que evoca o som de um harmônio dentro da linha luminosamente 

esboçada do coral, Piazzolla se aproxima do ápice de seu estilo mais 

meditativo. ‘Às vezes, fico imaginando como Bach o tocaria’, co-

mentou mais tarde, e acrescentou que tal movimento sintetiza a evo-

lução da música eclesiástica ‘desde a Idade Média até o século XIX, 

com um pouco de Canto Gregoriano, e alguns momentos hinde-

mithianos...’ Também, os outros movimentos apresentam o seu 

encanto, em especial a fuga final, com suas justaposições intermi-

tentes de bandoneón e sopros. Em Três Tangos para Bandoneón e 

Orquestra, o segundo movimento corresponde a uma reminiscência 

da Milonga Triste (1936) de Sebastián Piana, e o terceiro apresenta 

uma impressionante exibição de imaginação e poderio rítmico, se-

melhante à Sinfonia em Três Movimentos, de Stravinsky. Em 1989, 

com o Kronos Quartet, ele interpretou a suíte intitulada Five Tangos 

em comemoração aos 21 anos da revista, 
selecionamos essa consagrada matéria da edição 200

musician - destaque do mês



57outuBRo  .  2017

DISCOGRAFIA SELECIONADA

Interpretações com Piazzolla (bandoneón):

- Piazzolla Classics (Tangazo, Tres Tangos para Bandoneón 

e Orquestra, Concierto de Nácar etc.): Calderón / Piazzolla / 

Buenos Aires SO - Milan Records 35640-2.

- Piazzolla - The Soul of Tango (Greatest Hits): Milan Records - 

39505 (2 CDs).

- Tango: Zero Hour: Piazzolla / New Tango Quintet - Nonesuch 

79469-2.

- Rough Dancer And The Cyclical Night: Piazzolla - Nonesuch 

79515-2.

- Libertango: Piazzolla - Classical Options 3504.

- Summit: Guerry Mulligan / Piazzolla - Tropical Music 68842.

- Astor Piazzolla Reunion: A Tango Excursion: Gary Burton 

(vibrafone) / Piazzolla - Concord Records 4793-2.

- Concierto de Nácar e outras Obras: Piazzolla - Milan Records 

83584-2.

- Concierto para Bandoneón e Tres Tangos para Bandoneón 

e Orquestra: Piazzolla / Schifrin / St. Luke’s Orchestra - Nonesuch 

79174-2. 

- Suíte Punta del Leste: Piazzolla e Quinteto - Personality 23197.

- Tango, El Exilio de Gardel. Sur. El Viaje (trilhas sonoras): 

Warner 309624.

- Oblivion: Piazzolla e Noneto - Personality 18437.

- Lumière: Trop 883573.

- Piazzolla - Master of the Bandoneón: gravações de 1942 a 

1957 - Membran 232754 (10 CDs).

- Piazzolla: Gravações de 1972 a 1984 - Membran 205554 

(10 CDs).

Piazzolla por outros intérpretes:

- Mi Buenos Aires Querido (Las Cuatro Estaciones 

Porteñas; Adiós Nonino): Barenboim / Medeiros / Console - Teldec 

0630-13474-2.

- Libertango - Music of Astor Piazzolla: Gary Burton - Concord 

Records 4887-2. 

- Di Meola (Guitarrista) Plays Piazzolla: Bluemoon 92744.

- The Complete Astor Piazzolla Recordings: Kremer / Astor 

Quartet / Kremerata Baltica - Nonesuch 7559798726 (8 CDs).

- Soul of the Tango: Yo Yo Ma (violoncelo) - Sony 63122.

- Piazzolla - Itinerary of a Genius: Quinteto Suárez Paz - Milan 

Records 49136-2.

- G. String Quartet plays Piazzolla: Koch 6423-2.

- Five Tango Sensations: Kronos Quartet - Nonesuch 79254-2.

- Sergio & Odair Assad Play Piazzolla (duo de violão): 

Nonesuch 79632-2.

- Piazzolla: Best Tangos: Aquiles Delle-Vigne (piano) - Naxos 

8.572331.

- Maria de Buenos Aires: Kremer / Julia Zenko / Jairo / Kremerata 

Musica / Coral Lírico de Buenos Aires - Teldec 3984-20632-2 

(2 CDs) ou Sidlin / Hines / Raphael / Cascade Festival Chamber O. 

- Koch International Classics (2 CDs).

- Maria de Buenos Aires Suíte, Verano Porteño, Milonga del 

Angel: Versus Ensemble - Naxos 8.570523.

- Tango Nuevo: Cotik / Lin / Basham - Naxos 8.573166.

- Sinfonia Buenos Aires. Aconcagua. Las Cuatro Estaciones 

Porteñas: Guerrero / Binelli / Yang / Nashville SO - Naxos 8.572271.

Sensations, sua última gravação em estúdio. A obra é uma deriva-

ção de Sette Sequenze, uma música para bandoneón e cordas, que 

havia escrito em 1983 e gravado nesse mesmo ano, em Munique, 

com um quarteto com membros da grande orquestra. O tango da 

‘Velha Guarda’ ainda sobrevive em exibição nos suntuosos salões 

de dança, como uma espécie de souvenir exagerado das primeiras 

décadas do século XX. Gardel sempre é lembrado carinhosamente, 

e, em 1995, cerimônias repletas de lágrimas em seu túmulo, no 

cemitério Chacarita, em Buenos Aires, marcaram o 60o aniversário 

da sua morte. Em Nova York, os edifícios de apartamentos da Nona 

Avenida Leste e da Praça São Marcos, local onde Astor Piazzolla 

passou a sua infância, ainda se encontram intactos, mas sem pla-

cas de bronze para lembrar o mais famoso solista de bandoneón 

conhecido e o criador do ‘Tango Novo’. Entretanto, deixou sua mar-

ca em um mundo musical muito mais amplo, em que ele representa, 

cada vez mais, uma figura respeitada e amada.
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LINhA DO TEMPO

Astor Piazzolla

1909 - O compositor russo Igor Stravinsky compõe o balé 

O Pássaro de Fogo.

1918 - Falece o compositor francês Claude Debussy, em Paris. 

Nasce o compositor e maestro Leonard Bernstein, nos EUA.

1921 - Nasce Astor Piazzolla, em Mar del Plata, na Argentina.

1934 - Piazzolla conhece Carlos Gardel, que está em visita a 

Nova York.

1937 - Pablo Picasso pinta seu famoso quadro Guernica. O 

compositor alemão Carl Orff compõe Carmina Burana. Falece o 

compositor norte-americano George Gershwin, em Los Angeles. O 

compositor russo Dmitri Shostakovich compõe sua Quinta Sinfonia.

1953 - Piazzolla vai estudar composição e contraponto em Paris.

1959 - Piazzolla compõe Adiós Nonino, em homenagem ao seu pai.

1963 - Astor Piazzolla estreia seus Trés Tangos Sinfónicos.

1970 - Piazzolla estreia suas Cuatro Estaciones Porteñas.

1975 - Piazzolla inaugura seu Conjunto Electronico.

1978 - Astor Piazzolla inicia seu segundo e mais famoso Quinteto 

Tango Nuevo.

1983 - Estreia o Concierto para Bandoneón y Orquestra no Teatro 

Colón de Buenos Aires, com o Conjunto 9 e a Orquestra Filarmônica 

de Buenos Aires.

1990 - A composição Le Grand Tango, de Piazzolla, é estreada 

em Nova Orleans pelo violoncelista russo Mstislav Rostropovich, 

para quem a obra havia sido dedicada.

1992 - Após dois anos em coma, devido a uma hemorragia 

cerebral, Astor Piazzolla falece em Buenos Aires.

em comemoração aos 21 anos da revista, 
selecionamos essa consagrada matéria da edição 200

musician - destaque do mês



59outuBRo  .  2017

COMPOSITOR

Astor Piazzolla: nascido na cidade de Mar del Plata, na 

Argentina, em 1921, filho de imigrantes italianos. Quatro anos 

depois, sua família mudou-se para Nova York, estabelecendo-se no 

então violento bairro de Greenwich Village. Sua educação musical 

começou em casa, onde ouvia os tangos tradicionais de Carlos 

Gardel e de Julio de Caro, assim como jazz e música clássica, 

principalmente a obra de Bach. Aos oito anos de idade, seu pai 

presenteou-lhe com um bandoneón que encontrou em uma loja 

de penhores da cidade. Três anos depois Piazzolla compôs seu 

primeiro tango, intitulado La Catinga, e logo começou a ter aulas 

de música com a pianista húngara Bela Wilda, que havia sido 

aluna de Rachmaninov, aprendendo também a tocar Bach em seu 

bandoneón. Em 1934, conheceu Carlos Gardel e fez uma ponta 

em seu filme musical El Día que me Quieras. Aos 15 anos, voltou 

com a família para a Argentina, onde passou a tocar em várias 

orquestras de tango, conhecendo o trabalho de Elvino Vardaro e 

sua inovadora leitura do tango, levando Piazzolla a entrar para a 

orquestra de Anibal Troilo, uma das mais célebres orquestras de 

tango de todos os tempos, da qual também tornou-se arranjador 

e eventual pianista. Em 1941, seguindo o aconselhamento do 

famoso pianista Arthur Rubinstein, começou a estudar com o 

eminente compositor argentino Alberto Ginastera, estudando 

obras de Stravinsky e Ravel e aprendendo orquestração e, depois, 

piano com Raúl Spivak, logo escrevendo suas primeiras peças 

de música clássica. Em 1944, juntou-se à orquestra de Francisco 

Fiorentino, onde ficou por dois anos, quando formou sua própria 

Orquestra Típica, onde estava livre para experimentações com o 

tango e para compor trilhas de filmes. Em 1950, voltou a estudar 

clássicos e regência com Herman Scherchen, estudando jazz e 

largando o bandoneón a favor da música clássica - neste período 

começaram a surgir as primeiras composições com o estilo único 

do compositor. Em 1954, recebeu uma bolsa do governo francês 

para ir estudar composição e contraponto com a professora Nadia 

Boulanger no Conservatório de Fontainebleau, onde também ficou 

profundamente impressionado com o trabalho do jazzista Gerry 

Mulligan. De volta a Buenos Aires, formou seu octeto e quebrou 

com a tradição do tango, da orquestra típica, indo para o puro 

instrumental, mesclando elementos de jazz com música de câmara, 

mailto:contato%40sunriselab.com.br?subject=AVMAG%20234
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CURIOSIDADES

- Durante seu célebre concerto no Central Park, em Nova York, 

em 1987, Piazzolla definiu seu ‘estranho’ instrumento musical, 

contando que o bandoneón foi inventado na Alemanha em 1854 

para tocar música religiosa em igrejas e, eventualmente, foi parar 

nos prostíbulos de Buenos Aires - onde o tango nasceu - chegando, 

então, naquele momento, até o Central Park em Nova York.

- Com quatro anos de idade, Piazzolla e família mudaram-se de Mar 

del Plata para Nova York, para o então violento bairro de Greenwich 

Village. Como tanto seu pai quanto sua mãe trabalhavam fora, o 

pequeno Piazzolla teve que aprender a cuidar de si mesmo logo cedo.

- Carlos Gardel, um dos mais célebres compositores de tango, foi 

a Nova York para, entre outras coisas, rodar seu filme El Día que me 

Quieras. Diz a lenda que o jovem Piazzolla, de 14 anos, ajudou-o na 

cidade como guia e tradutor-intérprete. Ao ouvi-lo tocar o bandoneón, 

Gardel convidou-o para fazer parte de sua turnê. Para desespero 

do jovem Astor, seu pai proibiu que ele fosse. Aconteceu que, foi 

nessa mesma turnê que Gardel e toda sua orquestra morreram na 

queda de seu avião, no ano seguinte, em 1935. Piazzolla depois 

declarou que, se seu pai não tivesse sido tão consciencioso, ele 

estaria tocando harpa em vez de bandoneón.

- Em seu começo de carreira, Piazzolla ia dormir tarde todos 

os dias por causa dos clubes noturnos onde se tocava o tango, 

mas acordava cedo para não perder nunca a orquestra sinfônica 

ensaiando no Teatro Colón.

- O compositor Ginastera, mestre de Piazzolla, insistiu que ele 

inscrevesse sua composição Sinfonia Buenos Aires no prêmio Fabian 

Sevitzky, em 1953. O concerto acabou sendo com a Orquestra da 

Radio del Estado sob a regência do próprio Sevitzky com, no final, 

uma briga na plateia, porque pessoas se sentiram ofendidas com a 

inserção dos dois bandoneóns em uma orquestra sinfônica tradicional. 

- Quando estava em Paris estudando com a célebre Nadia 

Boulanger, Astor tentou esconder de sua mestre seu passado 

tangueiro, achando que seu futuro seria como compositor de música 

clássica. Porém, ao ouvir um dos tangos de Piazzolla, Boulanger 

imediatamente parabenizou-o e encorajou-o a seguir sua carreira no 

tango, dizendo que era ali que estava seu verdadeiro talento. Esse 

foi um momento fundamental na vida e na carreira de Piazzolla. 

- Durante seu período em Paris, já tendo composto uma série de 

tangos para a Orquestra de Cordas da Ópera de Paris, Piazzolla 

passou a tocar o bandoneón em pé, com a perna direita apoiada 

na cadeira e o instrumento apoiado em sua coxa direita. Até então o 

bandoneón era sempre tocado sentado.

- Enquanto estava se apresentando em Porto Rico, em outubro 

de 1959, Piazzolla recebeu a notícia da morte de seu pai. Assim 

que retornou a Nova York, alguns dias depois, ficou sozinho em 

seu apartamento e, em menos de uma hora, escreveu um de seus 

tangos mais famosos, Adiós Nonino, em homenagem ao seu pai.

- Apesar de, durante a ditadura militar argentina, de 1976 a 1983, 

Piazzolla estar morando na Itália, ele acabou visitando várias vezes 

seu País natal. Em uma dessas vezes almoçou com o ditador Jorge 

Rafael Videla. Quando perguntado por que aceitou o convite para 

almoçar, Piazzolla respondeu que Videla mandou dois homens de 

terno preto levando uma carta dizendo simplesmente que ele era 

esperado por Videla em determinada hora e local.  

- O aeroporto de sua cidade natal, Mar del Plata, hoje leva seu 

nome: Aeroporto Internacional Astor Piazzolla.

- Os biógrafos e estudiosos de Piazzolla estimam que ele tenha 

escrito aproximadamente três mil obras, e gravado somente perto 

de 500 delas.

criando o ‘Nuevo Tango’. Mas, controverso na Argentina, sua fama 

primeiro apareceu na Europa e nos Estados Unidos. Devido ao 

ambiente político, sua família mudou-se novamente para Nova York 

em 1958, onde ele trabalhou com vários conjuntos musicais. De 

1960 a 1970, de volta à Argentina, trabalhou prolificamente com 

várias formações de octeto e quinteto, além de trabalhos com 

orquestra e uma operetta. Na década de 1970, formou o Conjunto 

9, de música de câmara, e após um ataque cardíaco em 1973, 

mudou-se para a Itália, onde compôs e gravou durante vários anos. 

Nesta década iniciou o Conjunto Electronico, com apresentações 

na Europa e na Argentina, e formou seu segundo quinteto, que o 

deixou famoso no mundo inteiro. Na década de 1980, compondo 

tanto música clássica quanto música para o quinteto Tango Nuevo, 

apresentou-se em várias capitais do mundo, gravando e tocando 

com numerosos músicos de primeiro time, tanto de clássico quanto 

de jazz, e participou de vários festivais, como o de Jazz de Montreal 

e de um concerto ao vivo no Central Park de Nova York. Em Paris, 

em 1990, teve uma hemorragia cerebral, que o deixou em coma, 

vindo a falecer em 4 de julho de 1992, em Buenos Aires, sem haver 

recobrado a consciência.

em comemoração aos 21 anos da revista, 
selecionamos essa consagrada matéria da edição 200

musician - destaque do mês
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ASTOR PIAZZOLLA - O TANGO NOVO - VOL. 17
Christian Pruks
christian@clubedoaudio.com.br

O compositor e intérprete argentino Astor Piazzolla foi, com sua 

obra, um dos indiscutíveis gênios do século XX. Com sua linguagem 

única, levou o tango de seu País não só para os muitos admiradores 

do gênero no mundo, mas, em última forma, também o levou a falar 

a língua dos jazzistas e dos músicos eruditos. Há ecos da complexa 

e belíssima obra de Piazzolla, seja ela com orquestras, conjuntos de 

câmara, quintetos ou octetos de ‘tango nuevo’, em uma variedade 

de gêneros e estilos musicais da segunda metade do século XX até 

hoje - e vice-versa, pois muitos são os influenciados por sua obra. A 

música de Piazzolla é hoje, certamente, uma música universal, para 

todos os corações e mentes.

FAIXA 1 - ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) - ADIÓS NONINO 

(1959) - (NAXOS 8.572331, FAIXA 11)

Vicente Piazzolla, o ‘Nonino’, pai de Piazzolla, faleceu em 1959 

na Argentina quando Astor estava em turnê pela América Central. 

em comemoração aos 21 anos da revista, 
selecionamos essa consagrada matéria da edição 200

musician - destaque do mês
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Retornando a Nova York alguns dias depois, com dificuldades finan-

ceiras pela turnê mal sucedida, munido de sua tristeza, o compositor 

fechou-se sozinho em seu apartamento e, em menos de uma hora, 

compôs Adiós Nonino. A obra é considerada um dos principais 

trabalhos de Piazzolla, sendo que ele gravou-a inúmeras vezes, ao 

longo dos anos, com várias formações instrumentais. Contribuindo 

com sua notoriedade mundial, ela foi tocada em 2002 no casamen-

to do Rei Guilherme Alexandre da Holanda com a Rainha Consorte 

Máxima Zorreguieta, que é de origem argentina.

FAIXA 2 - ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) - MILONGA DEL 

ANGEL (1965) - (NAXOS 8.570523, FAIXA 1)

FAIXA 3 - ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) - RESURRECCIÓN 

DEL ANGEL (1965) - (NAXOS 8.572596, FAIXA 10)

A milonga, ou o tango milongueiro, é uma forma rítmica um pouco 

distinta do tango usual, e bastante popular nas orquestras típicas 

da Argentina. Aqui Piazzolla escreveu, explorando o tango mais in-

trospectivo, partes da Série Angel, como o trio Milonga del Angel, 

La Muerte del Angel e Resurrección del Angel, representando a na-

tureza gentil, a fúria da morte e o triunfo meditativo da ressurreição. 

Apesar das três peças serem frequentemente tocadas juntas, fo-

ram compostas separadamente. Outras duas peças consideradas 

da mesma série são El Tango del Angel, de 1957, que é um dos 

primeiros exemplos do Tango Nuevo, e Introducción al Ángel que, 

juntamente com La Muerte del Angel, são composições de 1962.

FAIXA 4 - ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) - LAS 4 

ESTACIONES PORTEÑAS - VERANO PORTEÑO (1965) - 

(NAXOS 8.572271, FAIXA 10)

Também conhecida como As Quatro Estações de Buenos Aires - 

o adjetivo ‘porteño’ refere-se a quem nasceu na cidade de Bue-

nos Aires - cada uma de suas partes, o Verão, Outono, Primavera e 

Inverno, foram compostos como peças separadas, mas eram cos-

tumeiramente tocadas em forma de suíte. A primeira parte, o Verano 

Porteño, foi composta em 1965 por Piazzolla como música inciden-

tal para a peça Melenita de Oro do dramaturgo, escritor e diretor de 

teatro argentino Alberto Rodríguez Muñoz.

FAIXA 5 - ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) - RETRATO 

D’ALFREDO GOBBI (1969) - (NAXOS 8.572331, FAIXA 10)

Alfredo Gobbi (1915-1965) foi um dos pioneiros do tango na pri-

meira metade do século XX em Buenos Aires, como compositor, 

violinista, arranjador e líder de orquestra, começando sua carreira 

aos 13 anos e, a partir dali, integrando as orquestras dos principais 

tangueros de sua época. Piazzolla considerava Gobbi como o pai de 

todos os que fizeram o tango moderno, e aqui faz uma homenagem 

afetuosa ao mestre.

FAIXA 6 - ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) - LAS 4 

ESTACIONES PORTEÑAS - INVIERNO PORTEÑO (1970) - 

(NAXOS 8.572271, FAIXA 8)

Em uma época bastante produtiva de sua vida, Piazzolla estreou 

o ciclo completo das Cuatro Estaciones Porteñas no Teatro Regina 

de Buenos Aires acompanhado de seu quinteto, em 19 de maio 
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de 1970. O ciclo, em ordem de composição, tem os movimentos 

Verano Porteño, de 1965, Otono Porteño, composto em 1969, e 

Primavera e Invierno Porteño, ambos composições de 1970.

FAIXA 7 - ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) - MILONGA SIN 

PALABRAS (1979) - (NAXOS 8.573166, FAIXA 8)

Forma originária da região do Rio da Prata, entre Argentina e 

Uruguai, a milonga usualmente cantada era muito popular no fim do 

século XIX, e é derivada de um estilo de canto chamado de ‘Payada 

de Contrapuncto’. Piazzolla compôs a Milonga Sin Palabras em 

1979, originalmente apenas para bandoneón e piano, e dedicou-a 

a sua esposa.

Grand Tango, fazendo com que Rostropovich tome interesse pela 

obra e viaje a Buenos Aires para conhecer o compositor e rece-

ber instruções sobre a execução da mesma. A estreia nas mãos de 

Rostropovich se dá, então, em Nova Orleans em 1990, acompanhado 

da pianista Sara Wolfensohn.

FAIXA 9 - ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) - TANTI ANNI 

PRIMA (1982) - (NAXOS 8.573166, FAIXA 10)

Também chamada de Ave Maria, a obra foi originalmente escrita, 

juntamente com Oblivion, para o filme Enrico IV do cineasta italiano  

Marco Bellocchio, estrelando Marcello Mastroianni e Claudia 

Cardinale. Tanti Anni Prima é a música tema da personagem Matilde, 

interpretada por Cadinale, e foi composta para oboé e piano.

FAIXA 8 - ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) - LE GRAND TAN-

GO (1982) - (NAXOS 8.572596, FAIXA 5)

Em 1982, Piazzolla compôs Le Grand Tango, uma peça para vio-

loncelo e piano, dedicada ao violoncelista russo Mstislav Rostropovi-

ch e para o qual o compositor chegou a presentear a partitura. Ros-

tropovich nunca tinha ouvido falar de Piazzolla, então sua partitura 

permaneceu durante anos esquecida em uma gaveta. Anos depois 

o violoncelista Carter Brey, que havia ganhado o Concurso Interna-

cional de Violoncelo Rostropovich, conhece Piazzolla e estreia Le 

FAIXA 10 - ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) - OBLIVION (1982) - 

(NAXOS 8.570523, FAIXA 5)

Oblivion é uma das mais populares peças de Piazzolla. No estilo 

de milonga, para oboé e orquestra, é um tango mais tradicional, 

com menos influência jazzística. É outra peça escrita para o filme 

Enrico IV de Marco Bellochio, que conta a história de um ator que 

cai de seu cavalo enquanto encenava o papel de Henrique IV e, 

quando acorda, passa os vinte anos seguintes achando que é o 

próprio Henrique IV. 

em comemoração aos 21 anos da revista, 
selecionamos essa consagrada matéria da edição 200

musician - destaque do mês
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FAIXA 11 - ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) - hISTOIRE DU 

TANGO - CAFE 1930 (1986) - (NAXOS 8.554760, FAIXA 13)

FAIXA 12 - ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) - hISTOIRE DU 

TANGO - CONCERT D’AUJOURD’hUI (1986) - (NAXOS 8.554760, 

FAIXA 15)

Literalmente a ‘História do Tango’ foi escrita para ser contada por 

uma flauta e um violão, desde o ano 1900 até a década de 1980. 

O movimento Cafe 1930 mostra quando o tango passou a ser mais 

ouvido do que dançado, tornando-se mais musical, lento, romântico 

e melancólico. Já o movimento Concert D’Aujourd’Hui é o tango 

atual e o tango do futuro, moderno, que retém suas origens, mas 

hoje está mesclado com jazz e música clássica moderna, como 

Stravinsky e Bartók.
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Nascida em Nova York em uma família de músicos profissionais, 

a regente americana Marin Alsop estudou música na prestigiosa 

Juilliard School, onde obteve seu mestrado em violino. Inspira-

da pelo trabalho e a figura de Leonard Bernstein, Alsop procurou 

através de estudos a especialização em regência, sustentando-se 

como violinista freelancer e fundadora do conjunto String Fever. 

Depois de ser premiada no Concurso Internacional de Regência 

Leopold Stokowski, ela foi estudar com seu mentor Leonard 

Bernstein - cujo trabalho até hoje prestigia, com gravações de 

suas obras e sendo diretora artística do The Bernstein Project. 

Durante seu período no Tanglewood Music Center, foi a primeira 

mulher a receber o Prêmio de Regência Koussevitzky.

Marin Alsop

Marin alsop,
rEGEnTE TiTUlar Da orQUEsTra sinFÔniCa 
Do EsTaDo DE sÃo paUlo - osEsp

Christian Pruks
christian@clubedoaudio.com.br

Na década de 1990, Alsop assumiu a direção musical do Fes-

tival Cabrillo de Música Contemporânea na Califórnia, e depois 

a regência principal da Sinfônica do Colorado, onde também 

comandou a direção musical. Como convidada, regeu inúmeras 

orquestras americanas e europeias, e desde 2007 é a diretora 

musical da Sinfônica de Baltimore, onde seus projetos educacio-

nais já atingiram mais de 60 mil estudantes, além do programa 

OrchKids, que provê educação e instrumentos musicais para 

crianças carentes. A partir de 2012, Marin Alsop assumiu a 

regência titular da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - 

OSESP, sediada na Sala São Paulo.

EM CoMEMoraçÃo aos 21 anos Da rEvisTa, 
sElECionaMos Essa ConsaGraDa MaTéria Da EDiçÃo 184

musician - entrevista
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Quais eram suas impressões do Brasil antes de vir como 
regente convidada na Sinfônica do Estado, a OSESP? E, de-
pois, como regente titular da orquestra?

Eu não tinha muita consciência sobre o Brasil, além da visão estereoti-

pada de samba, carnaval e cirurgias plásticas! Agora que tenho passado 

mais tempo em São Paulo, estou impressionada com a complexidade, 

a sofisticação e o calor genuíno das pessoas e da sociedade como um 

todo. É uma cidade de belezas escondidas, cheia de energia.

Fale-nos um pouco sobre o seu trabalho com a OSESP.

Nós já estamos bem no caminho de elevação dos níveis técnico e 

artístico, de maneira a podermos competir com as grandes orquestras 

do mundo. A orquestra recentemente assumiu o Festival de Inverno de 

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, próximo a São Paulo, onde 

estamos dedicados a criar um núcleo pedagógico para jovens músicos, 

regentes e compositores brasileiros e internacionais. Este ano tivemos 

uma orquestra de 90 jovens, sendo 30 de conservatórios mundialmente 

renomados e o restante da América do Sul, apresentando-se em três se-

manas de concertos em Campos e na Sala São Paulo. Essa dedicação à 

orientação das novas gerações de jovens músicos e ao treinamento dos 

talentos brasileiros está no alto da lista.

Qual o balanço que você faz da turnê europeia da OSESP 
de agosto último?

Acabamos de retornar de concertos com lotação esgotada no BBC 

Proms, no Royal Albert Hall em Londres, no Festival do Reno em 

Wiesbaden na Alemanha e no Concertgebouw de Amsterdã, em nos-

sa primeira turnê juntos. Várias turnês internacionais e anuais já estão 

no estágio de planejamento.

Você grava muita música de concerto americana. Planeja 
gravar música de concerto brasileira com a OSESP pelo 
selo Naxos?

Gravar está no topo da lista: embarcamos em uma relação com a Naxos 

para gravarmos todas as sinfonias de Prokofiev, assim como todas as 

sinfonias de Villa-Lobos. É compromisso da orquestra gravar tanto o reper-

tório brasileiro quanto o repertório padrão e obras contemporâneas.

Você planeja criar projetos sociais para a música clássica na 
comunidade brasileira?

Já existem vários projetos sociais, tanto privados quanto financiados 

pelo governo, em São Paulo - como o Projeto Guri e o Instituto Baccarelli 

- e eu anseio por trabalhar com todos os projetos existentes. A orquestra 

também tem sua própria academia, um programa para até 20 jovens 

músicos, onde eles estudam e treinam com membros da OSESP.

Conte-nos como foi estudar com Leonard Bernstein e sua 
dedicação ao trabalho dele.

Sou uma grande defensora da música de Bernstein. Para mim ele tipi-

fica o compositor do século XX: eclético, único, abrangente, informado, 

inteligente e descolado! Exatamente como era como ser humano. Sua 

mensagem tem enorme abrangência quanto às questões existenciais, al-

cançando a maior audiência possível.

O que você acha da música brasileira de concerto, virtual-
mente inexplorada fora do País?

Mal comecei a conhecer esse tesouro da música brasileira. É realmen-

te excitante descobrir todo um repertório que eu nem sabia que existia!

Quem são as melhores mulheres regentes da atualidade? 
Há novos talentos no horizonte?

Não acredito que devamos fazer mais esse tipo de pergunta. A ques-

tão deve simplesmente ser quanto a ‘melhores regentes’, sem o qua-

lificador ‘mulheres’! Dito isso, procuro criar oportunidades para mulhe-

res da área através da minha ‘Taki Concordia Conducting Fellowship’ 

(www.takiconcordia.com) que fundei em 2002. Das sete premiadas até 

agora, três fazem parte da ‘American Music Directors Association’, e a 

bolsista atual é uma brasileira (a gaúcha Alexandra Arrieche)!

Qual é a sua visão sobre a dedicação da Naxos à mídia digi-
tal online como o futuro do selo?

Klaus Heymann e seu selo Naxos lideram a indústria como inovadores 

e criadores de tendências, com uma habilidade incomum para preverem 

e modelarem o mercado.

Criada em 1954 pelo então governador do Estado de São Paulo Lucas 

Nogueira Garcez, a OSESP foi inicialmente dirigida pelo maestro Sousa 

Lima e pelo italiano Bruno Rocella - ambos já haviam trabalhado no Teatro 

Municipal de São Paulo - e, depois, por Eleazar de Carvalho, que ficou na 

orquestra pelos 24 anos seguintes. Durante esse período, a orquestra, sem 

sede própria, apresentou-se no Teatro Cultura Artística e no Teatro Municipal 

de São Paulo. 

Após a morte de Eleazar, e com a vontade política do então governador 

Mario Covas, a OSESP passou por uma completa reestruturação em 1997, 

agora chefiada pelo maestro brasileiro John Neschling, que compreendeu 

Orquestra sinfônica dO estadO de sãO paulO - Osesp

elevação de salários, melhora das condições de trabalho, reavaliação dos 

músicos e abertura de testes para novos membros no Brasil e no exte-

rior. Foi criada uma sede própria de nível internacional para a orquestra, a 

Sala São Paulo, a partir da reforma da Estação Júlio Prestes, da Estrada de 

Ferro Sorocabana. A década seguinte caracterizou-se por turnês brasileiras, 

americanas e europeias, e pelos numerosos regentes convidados e solistas 

internacionais frente à orquestra em temporadas regulares. 

Em 2005 foi estabelecida a Fundação OSESP para a gestão da orquestra 

e, em 2010, o maestro francês Yan Pascal Tortelier assumiu como regente 

titular, seguido pela maestrina americana Marin Alsop, em 2012.  
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em comemoração aos 21 anos da revista, 
selecionamos essa consagrada matéria da edição 184

Espaço abErtoEspaço abErto

Meu filho começou há dois anos a ir comigo e minha esposa à 

Sala São Paulo e a outras salas de espetáculos para ouvir gêneros 

musicais que não são de seu agrado. Fiquei mais tranquilo quando vi 

que sem nenhuma forçada de barra ele se convidou para continuar 

indo, e até arriscou a tecer alguns comentários depois de assistir 

à Nona Sinfonia de Beethoven e comparar com as gravações que 

sabe que tenho e escuto frequentemente.

Ainda que não tenhamos ficado em uma posição privilegiada 

na Sala São Paulo na apresentação da Nona Sinfonia, meu filho 

mÚsica reProdUZida eletronicamente 
oU mÚsica ao vivo?

percebeu que o grau de inteligibilidade (principalmente no últi-

mo movimento com a entrada do coral) foi extremamente correto. 

Porém, sentiu um pouco da falta de pressão e peso nos solos do 

barítono e do tenor, principalmente quando comparado com as ver-

sões que mais gosto de ouvir, como Celibidache e Solti. Mas ele 

entende que gravação é uma coisa, e música ao vivo sem amplifica-

ção é outra. E não só compreende como faz algumas observações 

muito interessantes em termos das diferenças de concentração, que 

com apenas 15 anos de vida já sentiu.
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No caso da Nona Sinfonia, uma obra tão complexa e grandiosa, ele observou que na Sala 

São Paulo se sentiu mais ‘relaxado’ para interagir com a obra, e até comentou que na apresen-

tação ao vivo os planos de tempo pareciam mais longos, possibilitando atentar-se para outros 

detalhes, como entonação, dinâmica da orquestra, como ela ataca os fortíssimos e a atenção 

que é exigida nos pianíssimos!

Claro que muito de sua interpretação é fruto de uma vivência de músico que começa a ter (já 

que se dedica há seis anos aos estudos diários de bateria, guitarra e violão). Mas já percebe o 

quanto ambas as reproduções são complementares e essenciais para a sua evolução auditiva 

e musical. Tanto ele como a minha filha de quatro anos reconhecem grande parte dos instru-

mentos de orquestra, e quando os escutam ao vivo pela primeira vez falam deles com enorme 

naturalidade e desenvoltura!

Meu filho tem me ajudado na queima de inúmeros equipamentos que chegam para testes. E 

ainda que ele não tenha o menor interesse em avaliar produtos, suas observações são sempre 

muito corretas e consistentes. E tudo graças à sua habilidade e excelente memória auditiva com 

o timbre de inúmeros instrumentos que escuta ao vivo. Quando me entrega os produtos que 

estavam no seu quarto, suas observações iniciais são sempre em relação à correção tímbrica 

ou não do que escutou. E geralmente ele está certo.

E ao constatar que suas observações estão corretas, fico a imaginar o quanto é importante 

ter a referência da música ao vivo não amplificada (a base do desenvolvimento da nossa meto-

dologia) para nos ajudar a gastar muito menos tempo e dinheiro na montagem de um sistema 

hi-end sinérgico e correto. E evitar constrangimentos de ouvir durante anos a reprodução de 

um violão acústico em nossos sistemas e não conseguir saber se aquele violão foi tocado com 

corda de nylon ou aço. Ou, então, confundir oboé com corne inglês, ou achar que todos os 

pianos possuem aquele som de vidro na última oitava da mão direita.

Todos os exemplos acima citados eu escuto desde os meus seis anos de idade em cente-

nas de sistemas ditos hi-end, e alguns custam o preço de um apartamento na Vieira Souto / 

Ipanema! E pensar que ter como referência a música ao vivo não amplificada nos pouparia de 

cometer tantos erros! 
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VENDAS E TROCAS

VENDO

- Integrado Rega Osiris. R$ 25.000

- CD Player Rega Isis. R$ 25.000

- Caixa acustica Dynaudio Contour SR - 

Maple. R$ 5.000

- Caixa B&W Zeppelinn Air. R$ 1.800

- Cabo de Caixa Siltech Anniversary 

770L G7 - 2,5 m. R$ 6.000

- Cabo Digital VDH Digi-Coupler (1,5 m) -

(RCA/RCA). R$ 700

- Cabo Digital Wireworld USB

Platinum Starlight - 1 m (Geração 6).

R$ 1.800

- Caixa Klipsch In/Outdoor AWS 525 - 

Branca. R$ 1.150

- Elevador de Cabo de Caixa SI 6 peças.

R$ 1.000

- Rack Target 3 Prateleiras. R$ 750

Dimas

dimascassita@hotmail.com

VENDO

1. Cabo Kubala Sosna Elation 

(RCA - 1,5 m), impecável. R$ 10.000. 

2. Cabo van den Hul The Mountain 

Hybrid 3T (XLR - 1,0 m), lacrado. 

R$ 2.000

3. Braço SME Series V (preto), lacrado e 

impecável. US$ 6.000

VENDO

1. Koetsu Rosewood Signature

Platinum. U$ 7.495.

2. Cabo Ortofon Reference Black.

R$ 2.800.

3. Toca-discos Air Tight T-01 sem braço 

e sem cápsula. R$ 25.000.

4. Braço Jelco. R$ 5.800.

Fernando Andrette

fernando@clubedoaudio.com.br

Editora CAVI

(11) 5041.1415

fernando@clubedoaudio.com.br
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dCS Network Bridge
A integração perfeita entre a sua música digital e o seu DAC

• Aceita dados do UPnP, USB assíncrono e Apple Airplay.
• Os serviços de streaming suportados incluem TIDAL e Spotify 

Connect.
• Roon ready.
• Down-sampling opcional compatível com os DACs mais antigos.
• O sistema de auto-clocking melhora a facilidade de uso e 

minimiza o jitter.
• A regulação de potência em multi-stage isola os circuitos digitais 

e de clock.
• Firmware atualizável via Internet para futuras atualizações de 

funcionalidades e de desempenho.
• Reproduz arquivos amostrados a taxas de até 24 bits, 384kS/s, 

suportando todos os principais codecs lossless, mais DSD/64 ou 
DSD/128 em formatos nativos ou DoP.

A plataforma Network Bridge permite que você transmita 
arquivos de música de alta resolução bit-perfect a partir 
de armazenamento conectado à rede, unidades USB 
conectadas, serviços de transmissão online, além de 
dispositivos Apple através do Apple Airplay, produzindo 
áudio perfeito para seu DAC.


