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5. TOM, SEMITOM, SUSTENIDO, BEMOL
Tom e semitom (ou tono e semitono): são diferenças específicas de altura, existentes entre
as notas musicais, isto é, são “medidas” mínimas de diferença entre grave e agudo. A diferença
de 1 tom equivale à diferença de 2 semitons. Na música de origem européia algumas notas têm
tons entre elas, enquanto outras têm semitons:

Exemplo 26 – Diferenças de altura entre as notas na escala musical ocidental.

#), bemol (

Sustenido (

): são associados às notas existentes entre notas com um tom entre

si; são chamados de “acidentes”, e as notas associadas a eles, de notas alteradas. Assim:

Exemplo 27 – exemplo de nota alterada.

O bemol ( ), portanto, deixa a nota a ele associada um semitom mais grave; o sustenido

#),

(

um semitom mais aguda. Pelo que se pode deduzir da figura, uma mesma nota com

acidente pode ter dois nomes a ela associados, um a partir da nota um semitom mais agudo,
outro a partir da nota um semitom mais grave. Assim, a seqüência completa de todas as notas
possíveis na teoria musical (dentro da tradição européia) forma um total de doze notas, com
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diferenças de semitom entre elas. A tabela abaixo mostra estas notas, indicando também as nota
com nome “duplo”:

DO

RE
R #

DO #
RE

RE

MI

MI

FA #

FA

SOL #

SOL

SOL

LA #

LA

LA

SI

SI

DO

Exemplo 28 – todas as notas do sistema musical ocidental.

As notas alteradas podem ter dois nomes porque a notação musical e a teoria musical
consideram as relações entre as notas mais do que sua indicação precisa por si só. Assim, a nota
alterada, dentro da relação entre as notas, entra no lugar na nota simples sem alteração, o que
determina qual será o nome da nota. De forma geral, a alteração entra no lugar de uma
determinada nota, o que equivale a dizer que não deveria haver duas notas com o mesmo nome
(ex.: sol/la

ao invés de sol/sol#). Assim:
R

DO

DO #

DO #

R
RE

RE #

MI

RE

MI

DO

MI

DO

RE

R
MI

R
MI

RE

Exemplo 29 – Exemplos de alterações das mesmas notas, usando nomes diferentes.

É também por isso que, em casos excepcionais, algumas notas podem ser alteradas em mais
de um semitom, criando os sinais especiais de duplo sustenido (
semitons mais agudos) e duplo bemol (

– que altera a nota dois

-- que altera a nota dois semitons mais graves. Na

prática a nota será tocada com uma nota simples, mas ela é escrita com a alteração para
respeitar as relações entre as notas:

FA

SOL
FA #
FA

LA

SI

SOL #

LA #

SI

SOL #

LA #

SI

Exemplo 30 – Exemplos de dupla alteração, necessários para manter
as relações apropriadas entre as notas.
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Na partitura, os acidentes são associados às notas colocando os sinais antes da indicação da
nota no pentagrama. A partir da aparição do acidente, todas as notas associadas àquele lugar da
pauta (linha ou espaço do pentagrama) são tocadas com aquele acidente. Na notação moderna, o
acidente musical que aparece no meio do compasso é chamado de acidente ocorrente, e tem
validade até o fim do compasso. Para anulações de acidente ainda dentro do mesmo compasso,
há um sinal adicional, o bequadro ( ), que anula o efeito dos acidentes anteriores à nota:

Exemplo 31 – Exemplos de alterações ocorrentes na pauta musical.

Tom, semitom, sustenido, bemol – Exercícios

18. Indique as diferenças de altura entre as notas:
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19. Altere uma das notas com um

acidente (sustenido ou bemol),

conforme a diferença de

altura indicada entre as notas:

20. Transcreva em uma pauta as notas indicadas, com as figuras de tempo indicadas, dentro
do compasso indicado:
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21. Indique notação inadequada de alterações de notas nos exemplos musicais abaixo:

Tom, semitom, sustenido, bemol – Análise de repertório

Repertório selecionado 12 – T OM JOBIM e CHICO BUARQUE, Eu te amo

Considere a partitura do Repertório Selecionado 12:
Determine as diferenças de altura entre as notas seguidas.
É possível perceber alguma simetria entre as diferenças de altura no decorrer deste
trecho? Qual?
Há algum acidente musical que poderia ser transcrito de outra maneira? Qual? Por
que?
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Repertório selecionado 13 – FRANCIS HIME e CHICO BUARQUE – Atrás da porta

Considere a partitura do Repertório Selecionado 13 :
Na segunda parte da melodia (identificada com uma barra dupla de compasso),
determine as diferenças de altura entre as notas seguidas.
É possível perceber alguma simetria entre as diferenças de altura no decorrer deste
trecho? Qual?
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