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H ISTÓR IAH ISTÓR IA

Os primeiros instrumentos que hoje chamamos de pianos

digitais foram versões especializadas de sintetizadores dos

anos 80. Esses sintetizadores eram capazes de produzir e

permitir o controle de uma gama impressionante de sons,

inclusive de sons de instrumentos convencionais como o

piano acústico. A capacidade de produzir os sons de outros

instrumentos permitiu a produção do que hoje chamamos de

piano digital.

Não demorou muito para que os modelos subsequentes surgissem com recursos

diversos, como efeitos de reverberação, acompanhamentos de fundo, capacidade de

se conectar a outros instrumentos digitais, computadores e muito mais. 

Além do som de piano, muitos pianos digitais

mantiveram algumas das capacidades dos seus

instrumentos precursores, como vozes predefinidas.
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DE ONDE VEM O SOMDE ONDE VEM O SOM
DOS PIANOS DIGITAIS?DOS PIANOS DIGITAIS?

A tecnologia utilizada na maioria dos pianos digitais para

reproduzir o comportamento tonal do piano acústico é

chamada amostragem ou em inglês "sample".

AMOSTRAGEMAMOSTRAGEM
De forma simplificada a amostragem é o processo de

gravação digital de um som para reprodução posterior .

O piano acústico é um instrumento sonoramente

complexo, por isso, um conjunto de amostras com

adequada taxa de amostragem e profundidade de bits

permitirá detalhes mais precisos e consequentemente

uma sonoridade mais fiel ao piano acústico.

Fabricantes de piano
digital não divulgam

informações sobre seus
padrões de amostragem,

por isso, não há base
para comparação. 

É o sistema de áudio dos pianos digitais (amplificadores e

alto-falantes) que realizam o trabalho que seria da tábua

harmônica de um piano acústico: tornam o som do piano

audível.



Considere o que acontece quando você toca uma série de acordes e utiliza o pedal

de sustentação. Cada nova nota tocada assim como aquelas que continuam

sustentadas assumem uma nota de polifonia.  Quanto maior o número de

polifonias do piano, mais liberdade se tem para tocar músicas mais complexas.

Quanto menor o número de polifonias, maior a chance de uma tecla não reproduzir

o som esparado caso todas as polifonias estejam sendo utilizadas. 
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QUANTAS NOTAS UM PIANO DIGITALQUANTAS NOTAS UM PIANO DIGITAL   
PODE  TOCAR  DE  UMA  VEZ?

O número de polifonias de um piano digital se refere a quantidade de notas que

o instrumento é capaz de reproduzir ao mesmo tempo.  Se pensarmos em uma

nota para cada dedo das mãos, podemos supor que 10 deve ser o número

suficiente de polifonias, mas não é bem assim! 

Alguns modelos de piano digital possuem 32 notas de polifonia,

entretanto, a maioria dos modelos atuais possui 64 ou mais.



 Para replicar o peso de toque do teclado do piano acústico, muitos

modelos de pianos digitais apresentam ação graduada de martelo. Esta

característica se dá por designs de teclados com pesos diferentes, em

regiões específicas, que buscam imitar a diferença de peso das teclas

do piano acústico quando percorremos o teclado da esquerda para a

direita. 

Assim como em um piano acústico, é

interessante que o teclado  do piano

digital permita ao pianista o controle

íntimo e confiável dos recursos tonais

do instrumento.
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TECLADO E TOCABILIDADETECLADO E TOCABILIDADE

PESO, SENSIBILIDADE & DINÂMICAPESO, SENSIBILIDADE & DINÂMICA
DAS TECLASDAS TECLAS

Maior ou menor facilidade que os músicos encontram ao tocar um

instrumento musical, determinado pelas características de

desenvolvimento e execução do instrumento. 

TOCABILIDADE  ("PLAYABILITY")
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O efeito da dinâmica (variação no volume e intensidade do tom) está relacionada com

os sensores de velocidade e com a amostragem de sons do piano. Pianos digitais

podem possuir amostras de som dinâmicos que permitem a reprodução do tom

apropriado de acordo com a força aplicada. 

 Estas características variam
de modelo para modelo.
Sensores de velocidade

podem ser substituídos por
sensores ópticos e a

amostragem dinâmica pode
ser complexa, impactando no

valor do instrumento.

Conforme a tecla se move, o instrumento, por meio de sensores de velocidade,

determina o tempo que a tecla leva até o fim do seu percurso (ou até o próximo

sensor). Um tempo mais longo indica que a tecla estava viajando lentamente e faz com

que o instrumento produza um som mais suave; um tempo mais curto significa um

pressionamento de tecla mais rápido e mais forte e, portanto, um som mais alto.

COMO O TECLADO ENTENDE A FORÇA QUE OS DEDOS 
DO MÚSICO APLICAM SOBRE AS TECLAS? 
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PEDA I SPEDA I S
EM PIANOS DIGITAIS?EM PIANOS DIGITAIS?

No piano acústico encontramos, normalmente, três pedais. O pedal à direita é o pedal de

sustentação ou “sustain”, o da esquerda chamamos de “una corda” e do meio recebe o

nome de “sostenuto”.  Cada um deles desempenha funções direferentes quando

pressionado, atuando no mecânismo e nos abafadores do piano acústico.

Nos pianos acústicos o pedal “sustain”, quando pressionado, tem a função mecânica
de aproximar os abafadores das cordas,  dimuindo gradualmente o tom das notas
tocadas. Nos pianos digitais ele também exerce esta função, porém, funciona
normalmente como uma chave eletrônica, informando ao instrumento para dimiuir
a som das notas tocadas quando o pedal estiver pressionado. 

SUSTAINSUSTAIN

No piano acústico o pedal “una corda” desloca o mecanismo do piano ligeiramente
para a direita, fazendo com que cada martelo atinja duas das três cordas em cada
uníssono de três cordas, reduzindo o volume do som e alterando ligeiramente a
qualidade tonal. Nos pianos digitais este pedal funcionará como uma chave
eletrônica ativando um efeito equivalente. 

UNA CORDAUNA CORDA

SOSTENUTOSOSTENUTO
A maneira mais fácil de pensar na função do sostenuto é como um pedal de
sustain seletivo.  No piano acústico, o pedal sostenuto manterá os amortecedores
longe das cordas, sustentando-os mesmo depois que você soltar as teclas.  Assim,
haverá um prologamento do som da nota tocada enquanto o pedal estiver
pressionado. Nos digitais, este pedal busca reproduzir este efeito. Em alguns
modelos ele também pode ter outras funções eletrônicas. 
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EFEITOS &EFEITOS &
FUNCIONALIDADESFUNCIONALIDADES   

A maioria dos pianos digitais apresenta opções de vozes selecionáveis.  Estas vozes nada

mais são do que sons de outros intrumentos musicais, que são reproduzidos a partir de

amostras obtidas da mesma forma que o conjunto de amostragens do piano acústico. 

VOZESVOZES

Esta função permite a reprodução de duas ou mais vozes ao mesmo tempo quando uma

tecla é pressionada. Pianos digitais com esta função, que também pode ser chamada de

dual, permitem uma combinação de vozes diferentes. 

LAYER INGLAYER ING

Esta função permite com que vozes diferentes sejam tocadas do lado esquerdo e do lado

direito do teclado. Assim, o instrumento se comporta como se tivesse dois teclados

tocando duas vozes diferentes. 

SPL I TT INGSPL I TT ING

ACOMPANHAMENTOSACOMPANHAMENTOS
Os acompanhamentos estão presentes em alguns pianos digitais. São sons rítmicos

armazenados na memória interna do instrumento que podem ser utilizados para

treinamento.



EFE I TOSEFE I TOS
Os efeitos digitais alteram eletronicamente o som de uma forma que o

instrumento original normalmente não poderia.  Os efeitos mais populares

em pianos digitais são o Reverb ou reverberação e o Chorus ou coro. 

REVERBREVERB

CHORUSCHORUS

FERRAMENTAS  EDUCAC IONA I SF ERRAMENTAS  EDUCAC IONA I S

A maneira mais fácil de entender o "reverb" é pensar nele
como um eco. Quando esta opção está ativada, ocorre um
lapso de tempo entre o som original e o refletido. Nosso
ouvido então  reconhece o som como um eco ou som
reverberante.

O som com este efeito remete ao som de um grupo de
instrumentos tocando as mesmas notas, com tons
ligeiramente fora de sincronia e sintonia uns com os
outros. Assim, utilizando o efeito coro, o som do
instrumento ficará “cheio” ou “exuberante”. 

Algumas ferramentas e características presentes nos pianos

digitais são interessantes para quem estuda piano. Dentre

elas se destacam o metrônomo, a opção de gravação e

reprodução da música tocada para auto avaliação, e a

possibilidade de estudar piano utilizando um instrumento que

busca reproduzir aspectos do piano acústico.
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SÃO COMPACTOS E LEVES;SÃO COMPACTOS E LEVES;

  

ALGUNS MODELOS PODEM SER FACILMENTE TRANSPORTADOS;ALGUNS MODELOS PODEM SER FACILMENTE TRANSPORTADOS;

SÃO INSTRUMENTOS VERSÁTEIS E COM BOM CUSTO BENEFÍCIO;SÃO INSTRUMENTOS VERSÁTEIS E COM BOM CUSTO BENEFÍCIO;

OPÇÕES DISPONÍVEIS PARA INICIANTES E PROFISSIONAIS;OPÇÕES DISPONÍVEIS PARA INICIANTES E PROFISSIONAIS;

NÃO PRECISAM DE AFINAÇÃO;NÃO PRECISAM DE AFINAÇÃO;

PERMITEM CONTROLE DE VOLUME E USO DE FONES DE OUVIDO;PERMITEM CONTROLE DE VOLUME E USO DE FONES DE OUVIDO;

EXPLORE A SUA CRIATIVIDADE COM EFEITOS E FUNCIONALIDADES;EXPLORE A SUA CRIATIVIDADE COM EFEITOS E FUNCIONALIDADES;

  CONECTIVIDADE E TECNOLOGIAS ASSOCIADAS PERMITEMCONECTIVIDADE E TECNOLOGIAS ASSOCIADAS PERMITEM   

GRAVAÇÃO, REPRODUÇÃO E INTERFACE COM O COMPUTADOR;GRAVAÇÃO, REPRODUÇÃO E INTERFACE COM O COMPUTADOR;

  

  

  

  

CARACTERÍSTICAS QUE TORNAM O PIANO
DIGITAL UM INSTRUMENTO

INTERESSANTE



  

DETERMINE O QUANTO PODE INVESTIR;DETERMINE O QUANTO PODE INVESTIR;

OBSERVE AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE CADA MODELO;OBSERVE AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE CADA MODELO;

  CALCULE O CUSTO BENEFÍCIO DE CADA OPÇÃO;CALCULE O CUSTO BENEFÍCIO DE CADA OPÇÃO;

SE POSSÍVEL, INVISTA EM PIANOS COM NÚMEROSSE POSSÍVEL, INVISTA EM PIANOS COM NÚMEROS   

MAIORES DE POLIFONIAS;MAIORES DE POLIFONIAS;

TOQUE OU ESCUTE O MODELO DE INTERESSE;TOQUE OU ESCUTE O MODELO DE INTERESSE;

FAÇA A SUA AVALIAÇÃO SUBJETIVA DO TIMBRE DO PIANO;FAÇA A SUA AVALIAÇÃO SUBJETIVA DO TIMBRE DO PIANO;

  ELE PRECISA SER AGRADÁVEL PRA VOCÊ!ELE PRECISA SER AGRADÁVEL PRA VOCÊ!

ESCOLHA O TAMANHO IDEAL PARA O SEU ESPAÇO E PARA O SEU BOLSO!ESCOLHA O TAMANHO IDEAL PARA O SEU ESPAÇO E PARA O SEU BOLSO!

  

  

  

  

  

DICAS PARA COMPRAR ODICAS PARA COMPRAR O
SEU PIANO DIGITALSEU PIANO DIGITAL
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