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Resumo 
Os conceitos de consonância e dissonância estão cada vez mais presentes nos estudos de autores tanto da 
musicologia quanto da cognição musical. Inúmeros trabalhos têm considerado a consonância e dissonância 
como correlatos de uma ideia mais geral de Tensão Musical. Este artigo apresenta, inicialmente, um breve 
histórico de tais conceitos apoiando-se em autores como Carner (1941) e Tenney (1988). Posteriormente, 
discutimos o conceito de rugosidade proposto por Helmholtz (1954); como ele é reconsiderando por Plomp & 
Levelt (1965) e Parncutt (1988, 2007) e apresentamos uma implementação computacional do cálculo de 
rugosidade para o estudo da Tensão Harmônica. Por fim, demonstramos a aplicação do método de cálculo na 
análise do primeiro movimento das “Douze Notations pour piano” de Pierre Boulez.  

Resumen 
Los conceptos de consonancia y disonancia están cada vez más presentes en estudios de autores tanto de 
musicologia como de cognición musical. Innúmeros trabajos han considerado la consonancia y disonancia 
como correlatos de una idea más general de Tensión Musical. Este artículo presenta, inicialmente, un breve 
histórico de tales conceptos apoyándose en autores como Carner (1941) y Tenney (1988). Posteriormente 
discutimos el concepto de rugosidad propuesto por Helmholtz (1954); como es reconsiderado por Plompt & 
Levelt (1965) y Parncutt (1988, 2007) y presentamos una implementación computacional del cálculo de 
rugosidad para la caracterización de la Tensión Armónica. Por fin, demostramos la aplicación del método de 
cálculo en el análisis del primeir movimiento de "Douze Notations pour piano” de Pierre Boulez. 

Abstract  
The concepts of consonance and dissonance are increasingly present in studies both authors from 
musicology and authors from musical cognition. Numerous papers have considered the consonance and 
dissonance as correlates of an general idea of Musical Tension. This paper initially presents a brief history of 
such concepts relying on authors as Carner (1941) and Tenney (1988). Afterwards, we discuss the concept 
of roughness proposed by Helmholtz (1954); as it was reconsidered by Plomp & Levelt (1965) and Parncutt 
(1988, 2007) and present a computational implementation of the roughness calculation used as a study of 
Harmonic Tension. Finally, we demonstrate the application of the calculation method in the analysis of the 
first movement from "Douze Notations pour piano" by Pierre Boulez.  
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Introdução 

O estudo sobre a tensão musical está cada vez 

mais presente na agenda de pesquisadores de 

todo o mundo. De uma forma sumária, a 

tensão musical tem sido utilizada como um 

conceito para abarcar diversas facetas do 

universo sonoro musical. Ora a tensão está 

relacionada a aspectos métricos (Krumhansl, 

1996; Farbood, 2012), ora a aspectos 

harmônicos (Lerdahl, 1996; Lerdahl and 

Krumhansl, 2007), ora ligada ao plano 

dinâmico (Arnheim, 1984) e, em alguns casos, 

relacionada a diversos parâmetros musicais 

simultaneamente (Granot and Eitan, 2011; 

Patty, 2009). Porém, os estudos mais 

recorrentes centram-se na consideração da 

tensão musical como um aspecto perceptivo 

correlato à dialética entre consonância e 

dissonância.  

O musicólogo austro-inglês Mosco Carner 

(1941) é um dos autores que aborda a 

dialética entre consonância e dissonância como 

correlato do conceito de tensão musical. 

Considera que o relacionamento entre 

consonância e dissonância, pensado como uma 

dialética entre relaxamento e tensão, é uma 

propriedade que governa os processos dos 

seres vivos em diversas facetas do viver. “Essa 

relação é apenas uma manifestação especial no 

universo da música de um fenômeno 

psicológico geral que acompanha toda nossa 

vida física, mental e emocional.” (Carner, 

1941; p. 123). Da mesma forma que na vida, 

os relacionamentos, ou contraposições entre 

tensão e relaxamento geram movimento, na 

música, o relacionamento entre diferentes 

graus de consonância e dissonância propicia o 

movimento e a eliminação da monotonia. Para 

ele, o movimento musical não é somente um 

engendramento de natureza energética do 

ritmo, mas também, os relacionamentos entre 

tensões e relaxamentos decorrentes das 

consonâncias e dissonâncias, desempenham 

um papel importantíssimo na caracterização do 

movimento musical.  

Carner considera que não é possível inferir 

uma taxa absoluta de tensão que dividiria a 

oposição entre consonância e dissonância, já 

que cada período da história fixou uma norma 

específica de aceitação de dissonâncias, ou em 

suas palavras, o estranho ou estrangeiro foi 

gradualmente aclimatado em meio às 

consonâncias. O ouvido musical de uma 

geração tornou-se gradualmente acostumado 

com o que a geração anterior considerava uma 

forte dissonância, de forma que a antiga 

discordância passa a ser aceita como uma 

concordância. (Carner, 1941; p 125)  

De forma muito similar Webern (1984) afirma: 

Como já disse, uma nota é um complexo 
formado por um som fundamental e seus 
harmônicos. Houve então um processo 
gradual, no qual a música explorou, um após 
o outro, cada nível desse material composto. 

Esse foi o caminho: fez-se recurso 
primeiramente ao que estava mais próximo e 
após ao que estava mais distante. (Webern, 
1984; p. 34-35) 

Ainda no mesmo sentido, Schoenberg (2001), 

ao abordar os conceitos de consonância e 

dissonância a partir da série harmônica, 

afirma: 

Esta relação, digamos outra vez, é a seguinte: 
os harmônicos mais próximos contribuem 

mais, os mais distantes, menos. A diferença 
entre eles é gradual e não substancial. (…) 
Tudo depende, tão-somente, da crescente 
capacidade do ouvido analisador em 
familiarizar-se com os harmônicos mais 
distantes, ampliando o conceito de “som 

eufônico, suscetível de fazer arte”, 
possibilitando, assim, que todos esses 
fenômenos naturais tenham um lugar no 

conjunto. O que hoje é distante, amanhã pode 
ser próximo; é apenas uma questão de 
capacidade de aproximar-se. A evolução da 
música tem seguido esse curso: incluindo, no 

domínio dos recursos artísticos, um número 
cada vez maior de possibilidades de 
complexos já existentes na constituição do 
som. (Schoenberg, 2001; p. 58-59)  

O trabalho de Tenney (1988): A history of 

Consonance and Dissonance — posteriormente 

retomado por Sethares (2004) — apresenta 

um vasto panorama acerca dos usos das 

consonâncias e dissonâncias ao longo da 

História. Tenney divide tais usos em cinco tipos 

distintos que cobrem três grande períodos da 

história da música. No primeiro bloco histórico, 

que abarca a prática musical da Antiguidade a 

“Ars Antiqua”, Tenney propõe a existência de 

duas formas básicas de uso da consonância e 

dissonância, que denomina por: Consonância 

Melódica e Consonância Polifônica. O segundo 

bloco histórico que se estende da Ars Nova até 

a Seconda Pratica é caracterizado pelo uso da 

Consonância Contrapontística. Por fim, o último 

bloco histórico considerado por Tenney é o que 

inicia em Rameau e prossegue aos dias atuais 

englobando duas formas distintas de uso da 
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consonância e dissonância: a Consonância 

Funcional e a Consonância Cognitiva, esta 

última é o foco de interesse deste trabalho. 

Dissonância/consonância cognitiva 

A partir do século XVII, quando se descobriu 

que os sons instrumentais eram formados por 

harmônicos, a discussão sobre consonâncias e 

dissonâncias deixa de somente considerar as 

razões e proporções entre fundamentais e 

passa a dedicar-se à compreensão de qual o 

papel que o espectro sonoro desempenha na 

percepção das consonâncias e dissonâncias. 

Diversos trabalhos, principalmente da área de 

cognição musical, se dedicam a tal estudo 

como Plomp e Levelt (1965), Terhardt (1984), 

Parncutt (1988), Parncutt e Strasburger 

(1994), Thompson e Parncutt (1997), Parncutt 

(2007), entre outros. Principalmente a partir 

dos estudos de Terhardt (1984), diversos 

aspectos têm sido considerados para criar 

modelos explicativos ou descrever o fenômeno 

da dissonância cognitiva incorrendo na 

elaboração dos conceitos de Sharpness, 

Tonalness e Pitch Commonality. Tais conceitos 

são muitas vezes entendidos como a 

explicação psicoacústica de determinadas 

práticas teórico-musicais, como Sharpness 

relacionando-se à aspereza de um timbre, 

Tonalness à predição da fundamental de um 

espectro sonoro e Pitch Commonality 

descrevendo como são percebidas as relações 

de proximidade e distanciamento entre sons 

dentro de um contexto musical. Porém, a 

teoria de Helmholtz para a categorização das 

consonâncias e dissonâncias, descrita no 

capítulo X de seu Sensations of Tone, apoia-se 

na noção de batimento decorrente da relação 

entre dois sons.  

Helmholtz parte da constatação de que quando 

duas frequências puras (sem série harmônica 

associada) estão suficientemente próximas há 

a sensação de aspereza ou rugosidade 

proveniente do batimento que emerge desse 

tipo de relação. Quando o batimento entre as 

duas frequências encontra-se a cerca de 32Hz, 

temos o ápice da sensação de rugosidade ou 

“desprazer” auditivo. Tal raciocínio é ampliado 

por Helmholtz para a análise de todos os 

batimentos que ocorreriam entre os espectros 

de duas alturas, propondo uma ordem geral de 

consonâncias (Helmholtz, 1954, p. 194): 

 As consonâncias perfeitas, denominadas de 

absolutas, são aquelas nas quais o primeiro 

harmônico de um dos sons coincide com 

algum dos parciais do outro som. Fazem 

parte desse grupo a oitava, a décima-

segunda e a dupla-oitava.  

 As consonâncias perfeitas que se seguem 

são a quinta e a quarta, pois há 

concordância considerável entre os parciais 

das notas envolvidas e dessa forma não 

promovem grandes distúrbios na sensação 

de harmoniosidade geral dos intervalos.  

 O grupo das Sextas Maiores e das Terças 

Maiores são considerados consonâncias 

medianas.  

 O grupo das Terças Menores e das Sextas 

Menores são categorizadas como 

consonâncias imperfeitas.  

Continuando o trabalho de Helmholtz, não 

podemos deixar de considerar o texto de Plomp 

e Levelt (1965), que amplia as especulações de 

Helmholtz. Um dos aspectos mais importantes 

desse trabalho é que seus experimentos 

incluem a compreensão do fenômeno de 

incidência de bandas-críticas à teoria de 

batimentos dos harmônicos superiores de 

Helmholtz. Os autores descobrem que os 

fenômenos de batimentos mais rápidos não são 

percebidos de forma igualitária em todos os 

casos, mas há uma curva de resposta básica 

onde a incidência de bandas críticas terá papel 

maior ou menor na sensação geral de aspereza 

de um determinado intervalo. 

Após diversos testes, Plomp e Levelt chegam a 

uma curva que representa o quanto a 

incidência de bandas-críticas é responsável 

pela sensação de aspereza geral entre dois 

sons, conforme podemos ver na Figura 1. 

A curva de Plomp e Levelt confirma que em 

uma sobreposição de cerca de 25% encontra-

se o maior grau de sensação de aspereza. Os 

autores associam a curva de incidência de 

banda-crítica a ideia básica de batimentos dos 

harmônicos superiores de Helmholtz e chegam 

a uma curva geral de consonâncias e 

dissonâncias para os intervalos musicais, 

conforme podemos verificar na Figura 2. 
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Figura 1: Tabela de rugosidade de acordo com sobreposição de banda crítica. Adaptado de Plomp e Levelt 
(1965). 

 

 

Figura 2: Resultado do cálculo de dissonância dos intervalos musicais até a oitava. Adaptado de Plomp e 
Levelt (1965). 

Implementação do modelo de 
cálculo de tensão harmônica 

Partimos de tais estudos para a elaboração de 

um modelo de cálculo de taxa de tensão 

harmônica, implementado 

computacionalmente. Tal modelo foi construído 

com base no cálculo de aspereza, considerando 

os trabalhos de Helmholtz (1954) e Plomp e 

Levelt (1965), com contribuições de Ferguson 

(2000). 

A primeira etapa do cálculo consiste em 

descobrir a frequência central de dois sons. Se 

considerarmos as notas Ré4 e Mi4 — 293,66 Hz 

e 329,62 Hz respectivamente — encontraremos 

a frequência central a partir da fórmula: 
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O tamanho da Banda-Crítica, que varia com a 

frequência, é dado pela equação: 

 

Portanto: 

 

Em seguida descobrimos a diferença entre as 

duas frequências: f2 – f1. 

329,62-293,66=35,96 

Posteriormente descobrimos quantos porcento 

da banda crítica há de sobreposição entre as 

frequências. Para tal utilizamos a seguinte 

fórmula:  

 

que neste exemplo seria: 

 

A rugosidade varia dependendo de quantos 

porcento de sobreposição de banda-crítica 

existe entre as duas frequências. Esse valor 

deve ser projetado à tabela de curva de 

rugosidade de Plomp e Levelt, conforme 

apresentamos na Figura 1. 

Ao projetarmos o valor da rugosidade máxima 

na tabela, buscando no eixo Y a projeção de x 

= 0,50 obteremos o valor geral da rugosidade 

igual a 0,46. Considerando que o máximo de 

consonância na tabela de Plomp e Levelt é 1 e 

o máximo de dissonância é igual a 0, teríamos 

um intervalo com quase 50% de dissonância 

possível na escala.  

Para usos computacionais essa curva de 

rugosidade proposta por Plomp e Levelt pode 

ser gerada pela seguinte equação, extraída de 

(Bigand et al., 1996): 

 

Onde e corresponde à base dos logaritmos 

naturais (2,7182818), x é o valor da 

porcentagem da banda crítica obtido acima 

(0,50), a é o valor máximo de rugosidade de 

acordo com a tabela de Plomp e Levelt (0,25) e 

i é a constante igual a 2, para que se obtenha 

a forma geral de uma curva padrão de uma 

equação de segundo grau. Os limites de cálculo 

vão de x=0 à x=1,2. Para valores maiores que 

1,2 não há rugosidade perceptível entre 

frequências. 

A curva gerada por essa equação pode ser 

vista na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Curva de rugosidade gerada pela equação de Bigand et al. (1996). 
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Ainda assim, há um outro fator a considerar, 

apesar de não ter sido descrito por Plomp e 

Levelt, mas sim por Ferguson (2000) e Bigand 

et al. (1996). A amplitude das frequências 

interfere fortemente na percepção de 

rugosidade. Parciais mais débeis terão menor 

influência na sensação geral de rugosidade de 

um som e portanto podemos multiplicar o 

resultado obtido pelas amplitudes dos parciais, 

promovendo a diminuição do valor de 

rugosidade. Em nosso modelo, da mesma 

forma que no modelo de Ferguson, realizamos 

a multiplicação da amplitude no valor final de 

rugosidade. Considerando as amplitudes em 

uma escala que vai de 0 a 1, se o primeiro 

som, em nosso caso Ré4, tiver uma amplitude 

igual a 0,3 e o segundo som tiver uma 

amplitude igual a 0,1, obteremos a rugosidade 

final multiplicando o valor obtido na tabela 

pelos dois valores de amplitude. Portanto, 

g(x) = 0,46*0,3*0,1 

g(x) = 0,0138 

demonstrando como o modelo atenua a 

rugosidade final a partir da multiplicação pelas 

amplitudes das notas envolvidas no cálculo.  

Para completar o modelo, devemos considerar 

as séries harmônicas de cada som envolvido. 

Nosso modelo gera uma série harmônica que 

terá n harmônicos com amplitude igual a 
1

n
. O 

primeiro harmônico terá amplitude igual a 1, o 

segundo 
1

2
, o terceiro 

1

3
 e assim 

sucessivamente, com frequências ajustadas 

para o temperamento igual. Os harmônicos são 

gerados e verifica-se se há harmônicos 

coincidentes. Caso isso ocorra, suas amplitudes 

são combinadas utilizando a seguinte equação: 

 

Posteriormente, o sistema calculará a 

rugosidade entre cada um dos componentes da 

série harmônica combinada, calculando a 

rugosidade de todos os parciais com todos. Se 

as séries harmônicas escolhidas tiverem, por 

exemplo 4 harmônicos, o cálculo procederá 

como segue: 

(f1 , f2),( f1 , f3),( f1 , f4) 

(f2 , f3),( f2 , f4) 

(f3 , f4) 

Ao final, as rugosidades entre todos os pares 

de frequências são somadas e depois o 

resultado é dividido pela amplitude geral de 

toda a coleção tal qual a seguinte fórmula: 

 

Aplicações decorrentes do modelo 

A implementação do modelo de cálculo de 

Aspereza ou Rugosidade, que aqui passamos a 

chamar de cálculo de Tensão Harmônica — 

para concordarmos com as proposições de 

Carner — foi pensada principalmente para usos 

na composição musical. O cálculo foi 

implementado como uma Classe para a 

linguagem de programação de áudio 

SuperCollider (Wilson et al., 2011) propiciando 

sua utilização tanto para processos em tempo 

real quanto tempo diferido. 

O cálculo de rugosidade também pode 

apresentar contribuições interessantes ao 

campo da análise musical. Já é notória a 

importância que tal abordagem tem em alguns 

trabalhos de autores do campo da cognição 

musical como Parncutt e Terhardt, porém tais 

trabalhos centram-se principalmente no cálculo 

de rugosidade para a compreensão do espaço 

acústico tonal. Acreditamos que o cálculo de 

rugosidade pode ser de grande valia para a 

compreensão de como as variações de tensão 

harmônica são percebidas principalmente em 

campos de relacionamento não tonais, espaços 

estes que apresentam formas de 

relacionamento — mesmo que derivados das 

polarizações direcionais tonais — mais 

complexas, fazendo com que a percepção, em 

geral, atente-se para características mais 

globais no campo das alturas, como a própria 

tensão, texturas, aglomerados mais 

timbrísticos, entre outras formas de descrever 

tal fenômeno.  

Aplicação do modelo à análise musical 

Para demonstrar o uso do modelo de cálculo de 

tensão harmônica aplicado à análise musical, 

escolhemos o primeiro movimento das Douze 

notations pour piano (Figura 4) de Pierre 

Boulez. 

A peça foi digitalizada em padrão MIDI pois o 

método de cálculo opera com frequências 

representadas dessa forma. Na Figura 5, a 

parte superior da imagem representa 
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Figura 4: Primeiro movimento das 12 Notations pour piano de Pierre Boulez. 

 

 

Figura 5: Análise de tensão harmônica do primeiro movimento das 12 Notations pour piano de Pierre Boulez, 
realizada com classe implementada em SuperCollider. Linhas vermelhas ressaltam os perfís de aumento de 

tensão em cada uma das “frases” musicais. 

graficamente as notas da peça e a parte 

inferior apresenta a linha de tensão harmônica.  

Na Figura 6 podemos verificar os 

agrupamentos harmônicos principais que 

aparecem no movimento e que foram isolados 

com o intuito de verificar como a tensão 

harmônica de tais grupos varia ao longo do 

tempo, no que se refere à tensão harmônica.
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Figura 6: Aglomerados harmônicos isolados para análise. 

A Figura 7 mostra que há, no que se refere à 

tensão harmônica, uma forte direcionalidade 

que parte de uma estabilidade mais clara a 

uma tensão harmônica considerável, variação 

essa que ocorre de forma muito similar de 

trecho a trecho da peça, como demonstrado na 

Figura 5. 

 

Figura 7: Análise da tensão harmônica dos 
aglomerados isolados. 

Como Carner salientou, cada época histórica 

estabeleceu o que foi aceito como mais estável 

e menos estável, geralmente determinando 

que a instabilidade deveria encontrar seu 

repouso na estabilidade que o complementa. 

Ao mesmo tempo, afirmava que tal jogo de 

tensões encontra-se provavelmente assentado 

em nossos ritmos corpóreos. Considerando 

esses dois aspectos, quando lidamos com 

conjuntos de alturas que divergem das 

funcionalidades tonais fica cada vez mais 

complexo determinar o que é mais ou menos 

estável e revelar como o discurso musical se 

estabelece na percepção. As linhas de tensão 

harmônica podem contribuir na elucidação 

desse jogo de tensões e contribuir de forma a 

compreendermos melhor como a percepção se 

relaciona com o campo das alturas em 

contextos não tonais, área que ainda carece de 

investigação mais extensa tanto no campo da 

musicologia quanto da cognição.  
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