
Estudo de alguns dos processos composicionais da obra “Formalized Music: 
Thought and Mathematics in Composition”, de Iannis Xenakis.
 
Compreendendo o estudo de construção e análise de escalas musicais utilizando o 
Método dos Crivos de Xenakis, mais considerações sobre a utilização da distribuição 
de Poisson para determinação de aspectos macro-composicionais na peça 
Achorripsis, também de Xenakis. 
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0.1 Início: Apresentação 
 
A página consiste em:  
 
0.1 Início: Apresentação, que você está lendo agora mesmo.  
0.2 Glossário, contendo explicações adicionais e definições matemáticas de alguns 
dos tópicos abordados nos tópicos 1 e 4.  
0.3 Pequena Biografia de Iannis Xenakis, o autor do livro aqui estudado.  
0.4 Bibliografia, contendo as referências bibliográficas mais relevantes para a 
produção dos textos aqui vinculados.  
1. Construção de diversas escalas musicais; introdução ao Método dos Crivos de 
Iannis Xenakis (Xenakis' Sieves)1; através da formalização do conceito de escala 
musical, aborda suas características e estrutura. 
2. Exemplos Complementares à seção 1., contendo oito escalas de diversos tipos.  
3. Apêndice: Exemplos Musicais, contendo três musicas compostas por Henrique 
Iwao, e que se utilizam de crivos.  
4. Análise da Estruturação Formal da Peça Achorripsis, de Iannis Xenakis2; texto em 
que se discute a utilização da distribuição aleatória de Poisson para determinar 
aspectos macro-composicionais da peça mencionada.  
5. Projetos Futuros, em que são apresentados possíveis projetos futuros 
relacionados aos assuntos abordados, mas que fogem do escopo desta página. 
6. Elos, contendo links para páginas relacionadas.  
  
O conteúdo dessa página foi elaborado por Henrique Iwao, sob a orientação de 
Jônatas Manzolli.3 Ricardo Ichizo ajudou na construção da mesma; Alexandre 
Torres Porres viabilizou a confecção de exemplos sonoros4. Desde já, agradeço o 
apoio e suporte da equipe do NICS e de minha família.  
 
   
1 esse texto tem como base o estudo do capítulo 11 do livro “Formalized Music: Thought and 
mathematics in composition” de Iannis Xenakis, [XENAKIS, 1992].  
 
2 esse texto tem como base o estudo do capítulo 1 do livro acima mencionado [XENAKIS, 1992], mais o 
artigo “Iannis Xenakis's Achorripsis: the Matrix Game” [ARSENAULT, 2002].  
  
3 essa página foi elaborada a partir da pesquisa de iniciação financiada pela FAPESP, de setembro de 
2005 a agosto de 2006, processo de número 05/54392- 0. A pesquisa está vinculada também ao projeto 
de produtividade de pesquisa do CNPq, 308765/2003-6.  
  
4 os exemplos sonoros e musicais estão disponíveis em formato mp3. Os hiperlinks sonoros sempre tem 
um nome começado por um número.  
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0.2 Glossário 
 
Algoritmo 
 
Um algoritmo consiste em uma seqüência finita e não ambígua de instruções para 
solucionar um problema.  
Algoritmos podem apenas repetir passos (fazer iterações) ou necessitar de decisões 
(tais como comparações ou lógica) para que uma tarefa seja completada.  
 
Um algoritmo corretamente executado não irá resolver um problema se o algoritmo 
estiver incorreto ou não for apropriado ao problema. 
 
Algoritmos não representam necessariamente programas de computador, e sim os 
passos necessários para realizar uma tarefa. A implementação de um algoritmo 
pode ser feita por um computador, por outro tipo de autômato ou por um ser 
humano. 
 
Reescrito a partir de http://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo, acessado em abril de 
2006. 
 
Distribuição de Poisson 
 
A distribuição de Poisson é utilizada para calcular a probabilidade de determinado 
número de ocorrências de um evento raro em um determinado período de tempo. 
Exemplos de utilização são: o número de partículas emitidas por uma fonte 
radioativa em um intervalo, o número de chamadas que recebe uma central 
telefônica em um intervalo de tempo, o número de acidentes de carro ocorridos em 
um cruzamento rodoviário. A probabilidade de que κ eventos ocorram em um 
intervalo é 
 

( ) ( ) ...,2,1,0,
!

==Ρ
−

κ
κ
λκ

κλe
, onde λ  é o parâmetro densidade da distribuição e 

( ) ( ) 1...21! ××−×−×= κκκκ . 
 
Experimento aleatório 
 
Pode ser repetido indefinidamente sob condições inalteráveis. Embora não seja 
possível afirmar que resultado particular irá ocorrer, é possível descrever o 
conjunto de todos os possíveis resultados (chamado de espaço amostral). Embora 
os resultados do experimento (a cada repetição do mesmo) possam parecer que 
ocorrem de forma acidental, contudo, quando repetido um grande número de 
vezes, uma certa configuração definida (regularidade) surgirá, tornado possível a 
construção de um modelo matemático (probabilístico) para o fenômeno relacionado 
(ao experimento). 
 
Introdução à Teoria dos Conjuntos 
 
1. Se x pertence a A (x é um elemento de A, x está contido em A), escrevemos 

 .Α∈x
 
2. Axioma da extensão: dois conjuntos são iguais se e somente se têm os mesmos 
elementos. 
 
Isto é, um conjunto é determinado por sua extensão. Dizemos Β=Α , se os dois 

conjuntos são iguais e  caso contrário. Β≠Α
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3. Se A e B são conjuntos e se todo elemento de A é um elemento de B, dizemos 
que A é um subconjunto de B, ou que B inclui A e escrevemos Β⊂Α  ou (A 
está contido em B, ou B contém A). 

Α⊃Β

 
4. De 3. segue que: 
 
i. (propriedade reflexiva). Α⊂Α
ii. é um subconjunto próprio. ΑΑ≠ΒΒ⊂Α ,,
iii.  e então  (propriedade transitiva). Β⊂Α ,C⊂Β C⊂Α
iv. se  e  então ambos os conjuntos têm os mesmos elementos e, 
portanto, pelo axioma da extensão, 

Β⊂Α Α⊂Β
.Β=Α  

 
5. Axioma da especificação: a todo conjunto A e a toda condição S(x) corresponde 
um conjunto B cujos elementos são exatamente aqueles elementos x de A para os 
quais S(x) vale. 
 
i.  ( ){ }.: xSx Α∈=Β
ii. { .: xxx ≠∈= }φφ  O conjunto vazio é um subconjunto de todo conjunto, ou, em 

outras palavras, ., Α∀Α⊂φ  
 
6. Axioma do par (não-ordenado): Para dois conjuntos quaisquer existe um 
conjunto ao qual ambos pertencem. 
 
Esse axioma assegura que todo conjunto é um elemento de algum conjunto e que 
dois conjuntos quaisquer são, simultaneamente, elementos de algum e mesmo 
conjunto. 
 
7. Axioma de reuniões: para toda coleção de conjuntos existe um conjunto que 
contém todos os elementos que pertencem a, pelo menos, um conjunto de cada 
coleção. 
 
{ ,lg: }δemumaparaxx ΧΧ∈∈U  para toda coleção δ  existe um conjunto  tal 

que, se 

U

Χ∈x  para algum δemΧ , então U∈x . 
 

{ UU ,lg: }δemumaparaxx ΧΧ∈= é o conjunto reunião da coleção δ  de 
conjuntos. 
 
i. { }{ } .: Α=Α∈ΧΧU  

ii.  { }{ } .,: Β∪Α=ΒΑ∈ΧΧU

 
8. Para cada coleção de conjuntos δ , outra que não ,φ existe um conjunto V tal 

que se e somente se Vx∈ Χ∈x  para todo .δemΧ  
 

{ } .,: I=ΧΧ∈= VemtodoparaxxV δ  
 
Operações entre conjuntos 
 
9. Se A e B são conjuntos, a união de A e B é o conjunto Β∪Α , definido por 
 

{ }.: Β∈Α∈=Β∪Α xouxx  

i. .Α=∪Α φ  
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ii.  (comutatividade). Α∪Β=Β∪Α
iii. ( ) ( ) CC ∪Β∪Α=∪Β∪Α  (associatividade). 

iv. (idem potência). Α=Α∪Α
v.  se e somente se Β⊂Α .Β=Β∪Α  
 
10. Se A e B são conjuntos, a intersecção de A e B é o conjunto Β∩Α , definido 
por 
 

{ }.: Β∈Α∈=Β∩Α xexx  
 
i. .φφ =∩Α  

ii.  .Α∩Β=Β∩Α
iii. ( ) ( ) .CC ∩Β∩Α=∩Β∩Α  

iv.  .Α=Α∩Α
v.  se e somente se Β⊂Α .Α=Β∩Α  

vi. se φ=Β∩Α  os conjuntos A e B são ditos disjuntos. 
 
11. Leis distributivas: 
 

( ) ( ) (
( ) ( ) ( .

.
CC
CC

∪Α∩Β∪Α=∩Β∪Α
∩Α∪Β∩Α=∪Β∩Α )

)   

 
12. Se A e B são conjuntos, a diferença entre A e B, mais freqüentemente 
conhecida como o complemento relativo de B em A, é o conjunto A – B definido 
por: 
 

}{ .; Β∉Α∈=Β−Α xx  
 
13. Complementação entre conjuntos.  
 
Suporemos que todos os conjuntos a serem mencionados são subconjuntos de um 
mesmo conjunto E e que todos os complementos são formados relativamente a 
esse conjunto E. 
Desta forma, segue que: 
 

( )

.
.

.

.
.

CC

C

CC

C

C

Α⊂Β⇔Β⊂Α

=Α∩Α

Α=Α

=Ε

Ε=

φ

φ

φ

 

 
14. Leis de Morgan: 
 

( )
( ) .

.
CCC

CCC

Α∪Β=Β∩Α

Α∩Β=Β∪Α
 

 
15. Se A e B são conjuntos, a diferença simétrica (ou soma booleana) de A e B é o 
conjunto A + B definido por 
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( ) ( ).Α−Β∪Β−Α=Β+Α  
 
Citado de [HALMES, 1970]. 
 
Lei dos Grandes Números 
 
A Lei dos Grandes Números pode ser definida de várias formas, segundo diversos 
autores e intensidades (lei forte ou lei fraca). Ela implica que a média de uma 
seqüência de variáveis aleatórias com uma distribuição comum converge para o 
valor esperado comum, quanto maior o tamanho da seqüência.  
 
Seja X1, X2, ..., uma seqüência de variáveis aleatórias independentes com 
esperança μ e variância σ2, então, para qualquer número ε > 0 (positivo) e  

nΧ  a média amostral, a Lei Fraca dos Grandes Números diz que: 
 

dado 
( )

n
n

n
Χ++Χ+Χ

=Χ
...21 , 

 

( ) 1lim =<−ΧΡ∞→ εμnn , isto é, nΧ  converge em probabilidade para μ. 

 
Média de uma Variável Aleatória Discreta  
 
A média de uma variável aleatória discreta, também chamada de Esperança, é 
definida por: seja X uma variável aleatória discreta, então a média de X, denotada 
por [ ]Xε  ou Xμ é: 
 
[ ] ( )jXj xfxX Σ=ε , com x1, x2, ...,  xj, ... valores de X, fX a distribuição de X e  o 

somatório em j, de 1 até . 

Σ
∞

 
Mínimo Múltiplo Comum (MMC) 
 
Sejam a, b, e c números inteiros não nulos. Dizemos que c é um múltiplo comum 
de a e b se a e b dividem c, obtendo como resultado, em ambos os casos, um 
número inteiro.  
 
Chamaremos M(a, b) o conjunto de todos os múltiplos comuns positivos de a e b, 
ou seja, todos os números c maiores que 0, M(a, b) = {c: c > 0}. 
 
Chama-se Mínimo Múltiplo Comum de a e b, o menor de seus múltiplos comuns 
positivos, isto é:  
 
MMC(a, b) = mim {M(a, b)}.  
 
Reescrito a partir de http://www.ime.usp.br/~leo/imatica/historia/mdc_mmc.html, 
acessado em maio de 2006. 
 
Números Inteiros  
 
Os números inteiros são constituídos dos números naturais {1, 2, ...}, dos seus 
opostos {-1, -2, -3, ...}, mais o número 0.  
 
O conjunto de todos os inteiros é denotado por Z, que vem de die Zahlen (do 
alemão, "números"). 
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Os resultados entre as operações de soma, subtração e multiplicação entre dois 
Inteiros são inteiros. Dois inteiros admitem relações binárias como =, > e <. 
 
A ordem de Z é dada por ... < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < ... e faz de Z uma ordenação 
total sem limite superior ou inferior. Nós chamamos um inteiro positivo se ele é 
maior que zero; de inteiro negativo se ele é menor que zero. 
  
Os inteiros formam um conjunto infinito numerável. 
 
Reescrito a partir de http://en.wikipedia.org/wiki/Integer e 
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_inteiros, acessados em julho de 
2006. 
 
Números Primos 
 
Um número primo é um número inteiro positivo maior que 1, cujo único outro 
divisor inteiro positivo diferente de 1 é ele mesmo. Números inteiros positivos não-
primos são chamados de números compostos. O número 1 é caso especial e, 
atualmente (embora não consensualmente) não é considerado nem primo nem 
composto. 
 
Reescrito a partir de http://mathworld.wolfram.com/PrimeNumber.html, acessado 
em julho de 2006. 
 
Peneira de Erastothenes 
 
A peneira de Erastothenes de Cyrene (cerca de 276 a 194 A.C.) é um método muito 
conhecido para gerar números primos. Primeiro, lista-se uma seqüência ordenada 
de números inteiros começando de 1. Segundo, faz-se o número M = 2. Terceiro, 
seleciona-se e guarda-se M: trata-se de um número primo. Quarto, descarta-se 
(elimina-se da seqüência) todos os múltiplos de M. Quinto, faz-se M assumir o 
próximo valor da seqüência (não eliminado). Repete-se as operações, a partir do 
terceiro ponto, até que não existam mais números na seqüência ordenada. 
 
Reescrito a partir de [ARIZA, 2005]. 
 
Processo Poisson 
 
Seja N(t) um processo estocástico homogêneo, o modelo de Poisson vem de certas 
suposições: 
 
i. O número de ocorrências dos eventos em intervalos disjuntos (não sobrepostos) 
são variáveis aleatórias independentes. 
ii. O número de ocorrências dos eventos em um intervalo de tempo de mesmo 
comprimento tem a mesma distribuição de probabilidade. 
iii. A probabilidade  de ocorrência de um número κp κ de eventos em um intervalo 

, ( um intervalo tanto menor quanto desejado), é tal que tΔ 0→Δt tΔ ( ) ttp Δ≅Δ λ1  

e (a probabilidade de que mais de um evento ocorra é 

desprezível). 

( ) 2,0 ≥≅Δ ntpn

 
Assim tempos que, para tΔ=τ : 
 

( ) ( )( )( ) ( ) ...,2,1,0,
!

===−+Ρ
−

κ
κ
λτκτ

κλτetNtN , que é uma distribuição de Poisson 

com parâmetro densidade igual a λτ . 
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Escrito a partir de [MEYER, 1969] e [MOOD, 1974]. 
 
Simulação Computacional de uma Variável Aleatória 
 
Para ser realizada uma simulação computacional, é necessário construir um modelo 
que corresponda à situação real que se deseja simular. A simulação de uma 
variável aleatória pode ser feita da seguinte forma: 
 
Observa-se um fenômeno aleatório na natureza. Exemplo de um fenômeno deste 
tipo é o decaimento radioativo de uma determinada partícula. Observando os 
resultados desse fenômeno físico obtém-se uma lista de números aleatórios (esses 
valores são chamados de números pseudo-randômicos). Com essa lista, constrói-se 
uma distribuição uniforme com valores entre 0 e 1. Essa distribuição permite gerar 
valores para qualquer outra distribuição desejada e simular seu funcionamento. 
 
Variáveis Aleatórias Discretas 
 
Uma variável aleatória é uma função que associa cada possível resultado do 
experimento aleatório a um valor de probabilidade. 
  
Seja X uma variável aleatória. Se o número de valores possíveis de X é finito ou 
infinito numerável, então ela é dita variável aleatória discreta. 
 
A probabilidade de ocorrência de um evento (possível resultado ou conjunto de 
possíveis resultados do experimento aleatório) é um valor entre 0 e 1. Se a 
probabilidade de ocorrência de um evento é 1, então aquele evento ocorre com 
certeza absoluta (e não se trata de um caso de fenômeno aleatório). Se a 
probabilidade de ocorrência de um evento é 0, então aquele evento não ocorre (ele 
não pertence ao conjunto dos valores possíveis para o fenômeno aleatório). Além 
disso, a soma das probabilidades de todos os possíveis resultados do experimento 
deve ser 1 (pois temos a certeza de que pelo menos um deles vai ocorrer). 
 
 

Voltar 
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0.3 Pequena Biografia do Compositor Iannis Xenakis 
  
Iannis Xenakis nasceu em 1922 na Romênia, de pais gregos. Em 1932 mudou para 
a Grécia. Desde a idade de doze ou treze anos Iannis Xenakis já demonstrava 
interesses interdisciplinares: costumava tocar piano, ler sobre astronomia por horas 
a fio, estudar matemática e arqueologia. 
   
Em 1938 estudou harmonia e contraponto com Aristote Koundurov. Em 1940 
entrou no curso de engenharia do Instituto Politécnico de Atenas, que, devido à 
segunda guerra mundial, funcionava apenas intermitentemente. Assim Iannis 
Xenakis só se graduou em 1947, com uma tese sobre concreto reforçado.  
  
Durante os anos de guerra entrou para a resistência grega, primeiramente em um 
partido de direita, posteriormente juntando-se ao partido comunista. Em primeiro 
de janeiro de 1945 Xenakis é ferido, considerado morto e abandonado. Seu pai o 
acha e o leva para o hospital, local do qual tem alta em março do mesmo ano. 
Xenakis volta então para o Instituto politécnico de Atenas, continuando suas 
atividades políticas clandestinamente.  
  
Em 1947 ele escapa de um campo de prisioneiros e se esconde durante seis meses 
num apartamento em Atenas. Com um passaporte falso ele parte para a Itália, 
pretendendo ir aos EUA. Resolve visitar Paris e acaba se instalando nessa cidade.  
  
Na Grécia é sentenciado de pena de morte e acusado de terrorismo político. Em 
Dezembro, ainda em Paris, é contratado como engenheiro pelo arquiteto francês Le 
Corbusier.  
  
Em 1951 Xenakis se encontra com o compositor francês Oliver Messiaen, que o 
aconselha a uitlizar seus conhecimentos profundos de matemática para fazer 
música. Em 1953, a pedido de Le Corbusier, Xenakis organiza um concerto 
espacializado, em ocasião do Congresso internacional de arquitetura moderna, em 
Marselha.  
  
Em 1955 Xenakis escreve o artigo: “a crise da música serial” e estréia sua peça 
para orquestra Metastasis no festival de Donaueschingen. No mesmo ano junta-se 
ao GRM, grupo de pesquisas musicais, de Pierre Schaffer. Em 1956 trabalha no 
pavilhão que a Phillips comissionou para Le Corbusier, em ocasião da feira mundial 
de Brussels. Embora a concepção do pavilhão fosse inteiramente de Xenakis, Le 
Corbusier considerava ser o autor da obra arquitetônica. Xenakis então briga com 
Le Corbusier, não colaborando mais com o mesmo.  
  
Seguem a produção de diversas peças de música eletroacústica:  
  
Diamorphoses,Concret PH, Analogique Orient-Occident, Bohor, Polytope de 
Montreal, Kraannerg, Hibiki-Hana-Ma, Persepolis, Polytope de Cluny, La Legende 
D'Eer, MycenaeAlpha, Pour la Paix, Voyage Absolu dês Unari vers Andromèd, 
GENDY3, S.709;  
  
e músicas instrumentais como: 
  
Metastasis, Eonta, Terretektorh, Achorripsis, Nuits, Persephassa, Charisma, 
Synaphaï, Duel, N'Shima, Mikka S, Palimpsest, Mists, Nomos Alpha.
  
Também foi autor de projetos arquitetônicos e multimídia, além de inúmeros 
textos. Em 1966, conjuntamente com Marc Barbut, François Genuys e Georges 
Guilbaud, funda o EMAMu, Equipe de Matemática e Automação Musical, que, 
posteriormente se transformaria no CEMAMu (Centro de Matemática e Automação 
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Musical). Em 1979 o CEMAMu constrói a primeira geração do UPIC (Unité 
Polygogique Informatique du CEMAMu).  
  
Em 2001 Iannis Xenakis falece, às cinco da manhã, em sua casa.  
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1.1 Introdução: Diferenciação entre Modos e Escalas  
 
Neste estudo definimos e construímos uma gama variada de escalas musicais. 
Utilizamos diversas ferramentas, permitindo uma abordagem multifacetada. 
Diversos exemplos sonoros e gráficos, além de partituras, complementam o texto.  
  
Primeiramente, distinguiremos entre modos e escalas, como definido por Iannis 
Xenakis, no livro “Formalized Music: Thoughts and mathematics in composition”
[XENAKIS, 1992].   
 
a) Escalas. 
 
As escalas são estruturas formadas 
por determinadas seqüências de 
intervalos; elas são constituídas de 
simetrias intervalares (repetições de 
padrões de intervalos). 

 
b) Modos. 
 
Os modos são caracterizados por uma 
série de formas de utilização de uma 
escala: acordes específicos, 
cadências, fórmulas melódicas, etc. 

 
Assim, os modos conjugam possibilidades, potencialidades de uma escala. A escala 
diatônica, por exemplo, abarca os modos maior e menor da música tonal, além dos 
modos da chamada música modal: dórico, mixolídio, lócrio, etc. 
   
Ex1: A escala diatônica das notas brancas do piano tem como alguns de seus 
possíveis modos o modo de dó maior, o modo de lá menor e o modo de sol 
mixolídio (com exemplos sonoros 1C, 1A e 1G respectivamente).  
  

1C    1A    1G
 

 
A escala terá como características, neste estudo, as seguintes:  
 
i) âmbito & nota inicial  ii) unidade de medida  iii) conteúdo intervalar 
 
iv) crivo    v) período 
 
Observação 1: freqüentemente se omitirá a palavra musical após o vocábulo 
escala; está subentendido que se trata de uma escala musical do tipo intervalar 
(cujos elementos pertencem ao domínio das alturas – são notas musicais). Da 
mesma forma, deve-se subentender intervalo musical (no domínio das alturas), 
toda vez que for mencionada a palavra intervalo.  
  
Observação 2: utilizaremos, a menos que indicado o contrário, o semitom como 
menor intervalo, assim como unidade de medida intervalar padrão. 
   
Para fins de notação, utilizaremos a seguinte convenção quanto às notas musicais: 
 
Número após nota = oitava em que a nota se encontra.  
  
Ex2: F# = fá-sustenido; Eb = mi-bemol.1  
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Ex3: C4 = dó central; C5 = uma oitava acima do dó central; A0 = nota mais grave 
do piano; Bb2 = si-bemol duas oitavas mais grave que o si-bemol central; C8 = 
quatro oitavas acima do dó central, a nota mais aguda do piano.  
  
Ex4: H0 = {C#3, E3, A3, Bb3, D4, E4, G4, C5, C#5, E5, F5}.  

 

 
4.H0

  
 
1 consideraremos equivalentes as notas cujas denominações diferentes indicam uma mesma altura, tais 
como B# e C, E# e F, F# e Gb.  
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1.2 Âmbito & Nota Inicial 
 
1.2.1 Âmbito  
  
Uma escala poderia ser formada, teoricamente, por uma seqüência de intervalos 
infinitamente grande, com um número de notas infinitamente grande. Tal escala 
geraria notas cujas alturas estariam fora de nossos limites de escuta (por serem ou 
muito agudas ou muito graves). Isso poderia ocorrer graças ao fato de que uma 
escala é uma estrutura abstrata e não depende de uma utilização musical, como os 
modos1, para existir.  
  
Não obstante, gostaríamos de restringir essa estrutura, definindo um limite superior 
(a nota mais aguda que a escala pode ter) e um limite inferior (a nota mais grave 
que a escala pode ter); deste modo tornaremos a construção da escala viável2.  
  
Esses limites definem o âmbito de uma ou mais escalas. Acima do limite superior e 
abaixo do limite inferior a escala não se configura com uma estrutura.  
Podemos escrever:  
   
âmbito = (limite inferior, limite superior).  
   
Deste modo, concebemos o âmbito como um delimitador no qual a escala está 
sujeita.  
  
Observação: utilizamos neste texto a seguinte terminologia: “a nota mais aguda 
que a escala pode ter” em vez de “a nota mais aguda da escala” para poder dizer 
que, em um determinado âmbito, tais escalas se comportam de tal jeito, não sendo 
necessário definir um âmbito para cada escala. Vejamos um exemplo.  
  
Ex1: Temos uma escala H1 com a seguinte seqüência de notas, H1 = { ..., C2, Db2, 
Eb2, E2, F#2, G2, A2, Bb2, C3, Db3, Eb3, E3, F#3, G3, A3, Bb3, ...} (onde as 
reticências indicam que H 1 é uma estrutura que se prolonga abaixo de C2 e acima 
de Bb3). Temos também uma escala H2 com H2 = {..., C#2, D#2, F2, G2, A2, B2, 
C#3, D#3, F3, G3, A3, B3, ....}. Estipulamos um âmbito = (E2, B3) e 
reescrevemos nossas escalas.  
   
H1 = {E2, F#2, G2, A2, Bb3, C3, Db3, Eb3, F3, F#3, G3, A3, Bb3}  
 

 
1H1

  
H2 = {F2, G2, A2, B2,C#3, D#3, F3, G3, A3, B3}  

 
1H2
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1.2.2 Nota Inicial  
  
Ex2: construiremos uma escala muito simples, denominada H3, da seguinte forma - 
dada uma nota da escala, a próxima nota é dois semitons mais aguda ou mais 
grave que a primeira. Caso a nota resultante pertencer à escala (já for um 
elemento da escala), descartaremos esta nota. Repetiremos esse procedimento 
muitas vezes3. Começando essa construção com a nota C4, temos:  
  
H3 = {..., C3, D3, E3, F#3, G#3, A#3, C4 , D4, E4, F#4, G#, A#, ...}.  
   
Não obstante, se quisermos começar nosso procedimento com a nota C#4, teremos 
uma escala cujas notas são totalmente diferentes:  
  
H3' = {..., C#3, D#3, F3, G3, A3, B3, C#4 , D#4, F4, G4, A4, B4, ...}.  
   
Assim, definimos uma nota inicial para nossa escala. No caso da escala H3 essa 
nota inicial é o C4 (dó central), enquanto que no caso da escala H3' essa nota é o 
C#4.  
Como, estruturalmente, as escalas H3 e H3' são iguais (foram construídas da 
mesma forma), convém agrupá-las sob um nome comum, diferenciando-as através 
de um índice (um número). Por este motivo as definiremos como transposições de 
uma mesma escala.  
  
Escolhemos arbitrariamente uma nota. A escala construída a partir dessa nota será 
chamada de transposição 0 da escala, podendo ser entendida como uma escala não 
transposta. Depois disso, começamos a construir transposições da escala, a partir 
de uma nota m semitons acima da nota arbitrária. Fazemos m = 1, depois m = 2 e 
assim por diante4, até que o conteúdo da escala resultante seja igual ao conteúdo 
da transposição 0 da escala. Quando isto ocorrer, descartamos essa transposição e 
paramos o procedimento.  
  
Agora, continuando nosso exemplo, temos que, definindo essa nota arbitrária = C4,  
H3 = H3t0 (transposição 0 da escala H3) e H3' = H3t1 (transposição 1 da escala H3).  
  
Notemos que, começando de qualquer outra nota, o conteúdo dessa “nova” escala 
vai ser igual ao conteúdo de uma das duas escalas, H3t0 ou H3t1. Portanto, a escala 
H3, também conhecida como escala de tons inteiros, tem apenas duas 
transposições5.  
  
Também, chamaremos de C4 a nota inicial da escala H3t0, e C#4 a nota inicial da 
escala H3t1.  
  
 
1 ver diferenciação entre Modos e Escalas (seção 1.1).  
  
2 uma escala infinitamente grande, tanto superiormente quanto inferiormente, tem âmbito = (- , + 

).  
  
3 esse exemplo foi construído de maneira algorítmica.  
  
4 o que equivale a dizer: m = 1, 2, ..., k ; onde a transposição k da escala original têm conteúdo igual à 
transposição zero da mesma.  
  
5 dito de outra forma, a escala de tons inteiros tem uma estrutura capaz de gerar apenas dois 
conteúdos (distintos).  
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1.3 Unidade de Medida 
 
A unidade de medida intervalar u é igual ao menor intervalo usado, o qual todos os 
outros intervalos são múltiplos1.  
  
Para quase todas as escalas aqui tratadas, salvo exceções devidamente 
comentadas, utilizaremos o semitom como unidade de medida, isto é,  
   
u = semitom.  
   
Ex1: um tom = uma segunda maior = 2 semitons; um trítono (três tons) = 6 
semitons; uma sexta maior = 9 semitons; duas oitavas = 24 semitons.  
  
Escolhendo nosso intervalo de medida como o semitom podemos dizer que:  
  
a) todos os outros intervalos utilizados podem ser descritos como múltiplos do 
intervalo de semitom.  
  
b) todas as escalas construídas podem ser descritas como uma sucessão de 
intervalos ascendentes e uma sucessão de intervalos descendentes, a partir de uma 
nota da escala; cada um destes intervalos composto por uma quantidade específica 
de semitons.  
   
Ex2: seja H4 uma escala, com um âmbito = (C3, C5), contendo os seguintes 
elementos:  
 
H4 = {C3, D#3, E3, G3, Ab3, Bb3, Cb4, D4, Eb4, F#4, G4, A4, Bb4}. 
  

 
Podemos descrevê-la, a partir de uma nota arbitrária pertencente à escala, G3, por 
exemplo, como uma seqüência de intervalos ascendentes e uma seqüência de 
intervalos descendentes, de uma nota para sua nota mais próxima. 
   
Intervalos descendentes = {3 semitons, 1 semitom, 3 semitons}.  
  

2d    2a
  
Intervalos ascendentes = {1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1} (omitindo a palavra referente à 
unidade de medida).  
   
Observação 1: por estarmos utilizando como unidade de medida o semitom, em 
muitas ocasiões substituiremos a expressão unidades de medida pela palavra 
semitons; isso não deve implicar que outras unidades de medida sejam menos 
interessantes e/ou aplicáveis. 
   
Observação 2: durante todo esse estudo utilizaremos apenas afinações igualmente 
temperadas, cuja unidade de medida é constante2.  
  
  
1 isto é, todos os intervalos utilizados podem ser escritos como u multiplicado por um número inteiro. 
Para maiores esclarecimentos, ver glossário.  
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2 existem dois casos em que a unidade de medida não é constante. O primeiro acontece quando a 
afinação utilizada não é temperada. Neste, considera-se uma unidade de medida constante teórica, 
muito embora, na prática, ocorram desvios maiores ou menores em relação a essa unidade teórica.  
No segundo caso, a unidade de medida u é função de alguma variável t , isto é, f( t ) = u . Assim, as 
simetrias contidas nos crivos definidos podem sofrer expansões e contrações, dependendo do parâmetro 
t que controla as variações do valor u . Em geral, u varia no tempo, mas são possíveis outros casos, 
conforme estipulado, de maneira incipiente, por Henrique Iwao.  
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1.4 Conteúdo Intervalar 
 
1.4.1 Índices ou Posições  
  
Podemos descrever nossa escala como um conjunto cujos elementos são notas 
musicais. Essas descrições podem ser feitas de diversas maneiras, mas é mais 
prático ordenar as notas da mais grave para a mais aguda, de modo que uma nota 
à esquerda de outra nota seja sempre mais grave, e uma nota à direita sempre 
mais aguda.  
  
Ex1: a escala H4t2, no âmbito = (C3, C5), contém os seguintes elementos: F#3, 
Db4, C#3, D3, F3, B4, C4, A3, C5, E4, F4, Bb3, A4, G#4.  
  

1a.H4t2

  
Convém ordenar os elementos, da nota mais grave para a mais aguda, obtendo 
assim a descrição:  
   
H4t2 = {C#3, D3, F3, F#3, A3, Bb3, C4, Db4, E4, F4, G#4, A4, B4, C5}. SOM  
  

1b.H4t2

   
Observação: nestas descrições das escalas como conjuntos de elementos 
ordenados, usaremos reticências para indicar que a escala se prolonga 
indefinidamente após a nota mais grave e/ou mais aguda escrita(s).  
  
Às notas da escala, atribuiremos índices (números que indicam a posição de um 
elemento da escala em relação aos outros elementos da escala). A nota inicial terá 
sempre índice 0, o que equivale a dizer que a nota inicial tem posição 0. Todas as 
outras notas recebem índices medidos a partir da nota inicial; se a nota é o terceiro 
elemento à direita da nota inicial, ela recebe índice 3, se ela é o terceiro elemento à 
esquerda, ela recebe índice -3. Desta forma, uma nota k notas à direita da nota 
inicial recebe índice k1 (tem posição k1), e uma nota k2 notas à esquerda da nota 
inicial recebe índice -k2.  
  
Com esses índices ou posições já podemos falar em sucessão/antecessão1 de notas 
ou elementos da escala.  
   
Ex2: ainda para escala H4t2, considerando a nota C4 como nota inicial, temos que 
as notas (à esquerda) têm os seguintes índices (à direita):  
  
C4 = 0, Db4 = 1, E4 = 2, Bb3 = -1, F#3 = -3, C5 = 7.  
  
Ex3: A escala H5 tem nota inicial = B5 e a seguinte regra de construção: notas com 
índices ímpares devem ser apenas um semitom mais agudas que suas 
antecessoras. Já as notas pares devem ser dois semitons mais agudas que suas 
antecessoras.  
   
H5 = {..., B3, C4, D4, Eb4, F4, Gb4, Ab4, A4, B5, C5, D5, Eb5, F5, Gb5, Ab5, A5, 
...} 

 
(notas de índice impar em itálico).  
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3.H5

  
Essa escala é conhecida como escala din-don ou ainda escala do modo de 
transposições limitadas 2, transposição 32.  
  
1.4.2 Conteúdo Intervalar  
  
Definimos uma nota inicial, ordenamos nossa escala do elemento mais grave ao 
mais agudo e atribuímos posições aos elementos da escala. Essas três operações 
tornaram possível o estabelecimento do conteúdo intervalar como ferramenta de 
análise e construção de escalas.  
  
A partir da nota inicial, medimos o intervalo em semitons3 entre uma nota e sua 
sucessora, construindo uma sucessão de intervalos ascendentes, nota a nota. 
Quando constatarmos que essa seqüência está se repetindo, eliminamos as 
redundâncias (as repetições). Através desse processo4 acharemos o conteúdo 
intervalar da escala. 
   
Notaremos o conteúdo intervalar entre colchetes, os intervalos separados por 
vírgula, descritos na ordem em que eles aparecem na seqüência intervalar. Sejam 
a1, a2, ..., an os intervalos entre as n primeiras notas da escala e suas sucessoras, 
começando da nota inicial. O conteúdo intervalar dessa escala é:  
   
[a1, a2, ..., an]  
   
onde a1 é dito o primeiro intervalo do conteúdo intervalar, , a2 o segundo intervalo 
do conteúdo intervalar e assim por diante, até an, dito o último (ou o n-ésimo) 
intervalo do conteúdo intervalar. Diz-se também que o conteúdo intervalar tem n 
elementos (intervalos).  
   
Ex4: a escala H5 tem conteúdo intervalar = [1, 2].  
  

 
  
Ex5: a escala H4t2 tem conteúdo intervalar = [1, 3, 1, 3, 1, 2]. Este conteúdo 
intervalar tem seis elementos, o que significa que essa escala repete sua estrutura 
a cada seis notas.  
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Agora construiremos uma escala a partir de uma nota inicial e um conteúdo 
intervalar com n elementos. 
  
Seguimos, a partir da nota inicial, a seqüência de intervalos ascendentes (de uma 
nota para sua sucessora) formada pela repetição indefinida do conteúdo intervalar: 
a , a1 2, ..., an, a , a1 2, ..., an, a , a1 2, ..., an, .... O intervalo entre a nota inicial e a 
nota de posição 1 será a1, o intervalo entre as notas de posições 1 e 2 será a2, e 
assim por diante (de modo que o intervalo entre a nota de posição k - 1 e a nota de 
posição k seja o k-ésimo elemento dessa seqüência)5.  
  
Similarmente, seguimos, a partir da nota inicial, a seqüência de intervalos 
descendentes (de uma nota para a sua antecessora) formada pela repetição 
indefinida do conteúdo intervalar lido de maneira retrógrada (da esquerda para a 
direita, isto é, de seus elementos de maior índice para os de menor): an, an-1, ..., 
a1, an, an-1, ..., a1, an, an-1, ..., a1, .... O intervalo entre a nota inicial e a nota de 
posição -1 será an; o intervalo entre as notas de posições -1 e -2 será an-1, e assim 
por diante (de modo que o intervalo entre a nota de posição -k + 1 e a nota de 
posição -k seja o k-ésimo elemento dessa seqüência). 
   
Fazemos isso até que as notas resultantes preencham o âmbito da escala (ou, se 
não há um âmbito definido, até um número razoável de repetições da seqüência 
intervalar do conteúdo intervalar; depois disso escrevemos reticências para denotar 
que a escala continua indefinidamente).  
   
Ex6: a escala H6 tem conteúdo intervalar = [4, 1, 1] e nota inicial = Eb4. A nota 
sucessora de Eb4, de posição 1, está 4 semitons acima; é a nota G4. A nota 
sucessora de G4, de posição 2, está 1 semitom acima. A nota de posição 3 está um 
semitom acima da nota de posição 2 e a nota de posição 4 está 4 semitons acima 
da nota de posição 3; são elas: A4 e C#5. A nota antecessora de Eb4, de posição -
1, está 1 semitom abaixo, ou seja, é a nota D4. A nota antecessora de D4, de 
posição -2, está 1 semitom abaixo; é a nota C#4. A nota de posição -3 está 4 
semitons abaixo da nota de posição -2 e a nota de posição -4 está 1 semitom 
abaixo da nota de posição -3; são as notas: A3 e G#3. 
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1 a nota antecessora à nota de índice n, tem índice n – 1; a nota sucessora à nota de índice n, tem 
índice n + 1.  
  
2 segundo [MESSIAEN, 1986].  
  
3 no caso, a palavra “semitons” está substituindo (abreviando) a expressão “unidades de medidas u , u 
= semitom”.  
  
4 essa condição de periodicidade será representada pelo período da escala.  
  
5 do mesmo modo, o intervalo entre a nota de posição n e a nota de posição n+ 1 será a1, assim como o 
intervalo entre a nota de posição 2 x n + 1 e 2 x n + 2 será a2.  
 
 

0.1 início   0.2 glossário   1.1 introdução   1.2 âmbito & nota inicial
1.3 unidade de medida   1.4 conteúdo intervalar   1.5 crivo   1.6 período

1.7 complemento   2. exemplos complementares

22

http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/0.1.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/0.2.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.1.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.2.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.3.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.4.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.5.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.6.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.7.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/2.0.html


1.5 Sobre o Crivo (sieve) de Xenakis 
 
1.5.1 Introdução  
  
Podemos representar, construir e analisar uma escala utilizando o Método dos 
Crivos. Esse método se ocupa de processos de filtragem1: queremos selecionar 
alguns números, todos eles pertencentes ao conjunto dos números inteiros, Z = 
{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}, de modo a criar uma seqüência de números com 
certa simetria e lógica interna.  
  
Definindo uma unidade de medida intervalar u e uma nota inicial, construiremos 
escalas através da filtragem das notas cujos intervalos, em relação à nota inicial, 
são múltiplos inteiros da unidade de medida u.  
  
Ex1: utilizando a unidade de medida u = semitom e definindo uma nota inicial 
dentro de nossa afinação padrão2, iremos construir escalas selecionando elementos 
(notas) pertencentes à escala cromática3.  
   
Passamos então a construir simetrias (repetições) através da filtragem dos 
números inteiros; essas simetrias constituirão a estrutura de nossas escalas.  
   
1.5.2 Classes Residuais e Módulo  
  
Para conceber escalas como crivos, à maneira do compositor Iannis Xenakis, 
precisaremos aprender como utilizar algumas operações matemáticas como o 
módulo; definiremos o que são classes residuais e como funcionam algumas 
operações entre conjuntos.  
  
Módulo: a operação I (mod M), “I módulo M”, é tal que, dado um número inteiro 
não negativo I, subtraímos dele o valor M (M um número inteiro e positivo) quantas 
vezes for necessário, até que sobre um número R, cujo valor esteja entre 0 e M – 
1; esse valor R chamaremos de resíduo de I.4

   
Ex2:  
i. 12 (mod 12) = 0, pois, dado o número I = 12, subtraímos uma vez M = 12 de I e 
obtemos R = 0.  
ii. 27 (mod 12) = 3, pois, para I = 27 e M = 12, temos que 27 – 12 = 15. Como 
este número é maior que 11 (M – 1), subtraímos M de novo, isto é, 15 – 12 = 3. 
Este número está entre 0 e 11, ou seja, ele é o nosso resultado, o resíduo, R = 3.  
iii. 311 (mod 7) = 3; se subtrairmos 44 vezes o valor 7 do número 311, obteremos 
um resíduo, entre 0 e 6, R = 3. 5  
   
Em outras palavras, o resíduo é a sobra da divisão do número I pelo número M = 
m.5 Ele é importante porque nos permitirá definir classes residuais, partindo da 
idéia de que podemos criar conjuntos cujos elementos, sobre uma determinada 
operação de módulo, têm um mesmo resíduo.  
   
Ex3: temos uma variável X tal que X (mod 7) = 2, isto é, X assume diferentes 
valores (todos inteiros não negativos), sempre satisfazendo a condição de que a 
sobra de sua divisão por 7 seja igual a 2. Assim, X = 2, 9, 16, 23, ....  
  
Definindo um conjunto (ainda não propriamente uma classe residual) Q0 tal que Q0 
contenha todos os valores possíveis assumidos pela variável X, temos que:  
   
Q0 = {2, 9, 16, 23, 30, 37, ...}.  
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Expansão para os números negativos: gostaríamos que os elementos de nossas 
classes residuais não ficassem restritos aos números inteiros não negativos. Para 
que isso ocorra definiremos as classes residuais como (para um módulo M = m e 
um resíduo R = r) um conjunto cujos elementos são os valores assumidos por X, tal 
que:  
   
X = n x m + r, para n um número inteiro (n = ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...). 
   
Dito de outra forma: os elementos da classe residual são múltiplos do módulo M 
(cujo valor numérico é m) somados com o resíduo R (cujo valor numérico é r).  
Ainda para o Ex3 temos que, definindo Q0 como uma classe residual:  
   
Q0 = {..., -26, -19, -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30, ...}  
  
e seus elementos obedecem a equação X = n x 7 + 2. 
   
Nota sobre os índices dos elementos das classes residuais: dado que todos os 
elementos de nossa classe residual obedecem a equação X, dita equação de “X em 
função de n” (porque obtemos os diferentes valores de X variando o valor de n), 
dizemos que seus elementos têm índice n, e são descritos por xn.  
   
Ex4:  
i. x0 = n x 0 + r, isto é, x0 = r.  
ii. x1 = n + r.  
iii. x-1 = (n x -1) + r = -n + r.  
iv. Para Q0 temos que x-2 = -12, x0 = 2 e x2 = 16.  
   
Vimos que, similarmente a nossa estrutura escalar, uma classe residual define uma 
seqüência numérica infinita, que pode estar restrita a um âmbito específico. Se, por 
exemplo, considerarmos a classe residual Q0 em um âmbito = (-30, 30) e 
definirmos uma equivalência do tipo: os valores assumidos por Q0 correspondem a 
intervalos (medidos em semitons) de uma nota à nota C4 = 0. Valores positivos 
indicam intervalo ascendente e valores negativos indicam intervalo descendente.  
  
Reescrevemos Q0 como a escala H7, descrita por uma seqüência de intervalos de 
quintas justas em um âmbito = (F#2, F#6).  
   
H7 = {Bb2, F3, C4, G4, D5, A5, E6, B6, F#7}.  

 
Notaremos as classes residuais da seguinte forma: seja uma classe residual K de 
módulo m e resíduo r,  
   
K = (Mm, Rr). 
   
Ex5: Q0 = K0 = (M7, R2).  
   
Através das diferentes classes residuais e das diferentes possibilidades de 
combinação entre elas (através de quatro diferentes operações entre conjuntos), 
construímos nosso crivo (escala).  
   
1.5.3 Operações entre Conjuntos6  
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i. A união dos conjuntos K1 e K2 é um conjunto contendo todos os elementos que 
pertencem a K1, ou a K2, ou a ambos. A união de K1 e K2 será notada K1∪ K2.  
  
ii. A intersecção dos conjuntos K1 e K2 é um conjunto contendo elementos que são 
comuns a K1 e K2, isto é, os elementos que pertencem a K1 e (também) pertencem 
a K2. A intersecção entre K1 e K2 será notada K1∩ K2.  
  
iii. A diferença simétrica entre dois conjuntos K1 e K2 é o conjunto dos elementos 
que pertencem a K1 mais os elementos que pertencem a K2, retirando os elementos 
que pertencem a ambos. A diferença simétrica entre K1 e K2 será notada com um 
acento circunflexo, K1^K2.  
  
iv. O complemento de um conjunto K1 é o conjunto dos elementos que não 
pertencem a K1, isto é, dado um conjunto E contendo todos os elementos possíveis, 
retiramos todos os elementos que pertencem a K1. O complemento do conjunto K1 
será notado K1

C.  
  
v. Parênteses indicam qual a ordem e abrangência de execução das operações 
entre as classes residuais. Operações entre conjuntos dentro de um parêntese 
devem ter prioridade na ordem de execução; após isso o conteúdo resultante 
dentro do parêntese deve ser tratado como um conjunto, sujeito a outras 
operações. O complemento do conjunto K1 união com K2 será notado assim: 
(K1∪ K2)C.  
   
Ex6: para uma seqüência numérica (um conjunto) K1 = (M5, R2), ou seja, K1 = 
{..., -13, -8, -3, 2, 7, 12, ...} e para outra K2 = (M3, R0), K2 = {..., -12, -9, -6, -3, 
0, 3, 6, 9, 12}, temos as seguintes operações entre conjuntos, seguida da 
descrição do conjunto resultante (de seus elementos):  
   
União de K1 e K2, (M5, R2)∪ (M3, R0) = {..., -13, -12, -9, -8, -6, -3, 0, 2, 3, 6, 7, 
9, 12, ...}.  
  

 
  
Intersecção de K1 e K2, (M5, R2)∩ (M3, R0) = {..., -18, -3, 12, 27, ...} = (M15, 
R12).  
  

 
  
Diferença simétrica de K1 e K2, (M5, R2)^(M3, R0) = {..., -13, -12, -9, -8, -6, 0, 2, 
3, 6, 7, 9, ...}.  
  

 
  
Complementar da união de K1 e K2, ((M5, R2)∪ (M3, R0))C = {..., -11, -10, -7, -5, 
-4, -2, -1, 1, 4, 5, 8, 10, 11, ...}.  
  

 
  
União de K1 e o complementar de K2, (M5, R2)∪ (M3, R0)C = {..., -13, -8, 2, 7, 
...}.  
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Ex7: considerando um crivo H8 formado pelas classes residuais K1 e K2, tal que H8 
= K1^K2, e atribuindo o valor 0 à nota C4, tal como feito anteriormente (no Ex3), 
temos que, em um âmbito = (-13, 12) = (B2, C5),  
   
H8 = {B2, C3, D#3, E3, F#3, C4, D4, Eb4, F#4, G4, A4}.  

 
(em itálico as notas de H8 que pertencem a K1).  
  

7.H8

   
Ex8: em um mesmo âmbito, também considerando C4 = 0, temos que o crivo H9 = 
(K1∪ K2)C pode ser descrito como:  
   
H9 = {C#3, D3, F3, G3, Ab3, Bb3, Cb4, Db4, E4, F4, G#4, A#4, B4}.  

 
8.H9

  
1.5.4 O Crivo como uma das Características da Escala  
  
Um crivo filtra um conjunto contendo todos elementos possíveis (todos os números 
inteiros) para produzir uma seqüência numérica infinita. Por fins práticos, definimos 
um âmbito. Ao invés de filtrar o conjunto dos números inteiros, esse segmento do 
crivo filtra apenas um âmbito finito de números inteiros. No caso da construção de 
escalas, esse procedimento garante que utilizemos apenas notas cujas alturas 
estão dentro das nossas possibilidades auditivas, ou de algum interesse específico 
(ligado a uma tessitura ou registro musical específico7).  
  
Definindo uma relação biunívoca entre os elementos de um crivo e de uma escala, 
de tal modo que a cada elemento do crivo tenhamos um elemento da escala, e vice 
versa, vamos passar a tratar o crivo como uma das características das nossas 
escalas8. Para tal, definiremos nossa unidade de medida u = semitom, faremos C4 
= 0 e trataremos os elementos do crivo como notas cujos valores numéricos são 
intervalos em relação à nota C4, números positivos indicando intervalos 
ascendentes e números negativos indicando intervalos descendentes.  
   
Ex9: seja o crivo H10 = (M3, R2) (M4, R3) (M12, R0). Suas classes residuais 
contém os elementos:  

∪ ∪

  
H10 = {..., -10, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, ...} {..., -9, -5, -1, 3, 7, 11, ...}∪ ∪ {..., -12, 
0, 12, ...}, ou seja, 
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H10 = {..., -12, -10, -9, -7, 5, -4, -1, 0, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, ...}. 
  
A escala homônima ao crivo H10 é conhecida como escala menor harmônica (em C). 
Representamo-la em um âmbito = (C3, C5). 

 
1.3.5 Forma Maximamente Simples  
  
Todo conjunto finito de números inteiros e conseqüentemente, todo segmento de 
crivo, pode ser representado por um crivo maximamente simples, que consiste em 
uma ou mais classes residuais sob a operação de união9.  
  
Podemos então produzir um crivo maximamente simples a partir de um crivo 
complexo. Essa forma nos auxiliará, mais adiante, a definir o período de escalas 
complexas. Não obstante, veremos que não necessariamente o crivo maximamente 
simples é aquele que melhor ilustra as simetrias de nossas escalas.  
   
Ex10: para a escala menor bachiana (em C) temos:  
  
crivo = ((M2, R1)^(M12, R1)) (M12, R0)∪ ∪ (M12, R2), cuja forma maximamente 
simples é  
  
(M4, R3) (M6, R3) (M6, M5)∪ ∪ ∪ (M12, R0) (M12, R2). ∪

 
   
Ex11: para a escala H5, conhecida como escala do modo de transposições limitadas 
2 (t3), temos o crivo  
  
H5 = (M3, R1)C, cuja forma maximamente simples é (M3, R0)∪ (M3, R2),  
  
H5 = {..., -12, -10, -9, -7, -6, -4, -3, -1, 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, ...}.  
   
1.3.6 Transposições  
  
Um crivo pode ser transposto por qualquer número inteiro. Uma transposição no 
crivo é feita adicionando o valor da transposição a cada posição de cada classe 
residual que compõe o crivo. Como era de se esperar as transposições do crivo 
produzem transposições equivalentes da escala.  
  
Classes residuais têm seu resíduo R = r calculado pela operação i (mod m) = r , “i 
módulo m”, de modo que o resultado r seja um número inteiro entre 0 e m – 1. Se 
i for positivo, subtraímos m de i até obter o resultado r; caso i seja um número 
negativo, somamos m a i até obter o resultado r. 
   
Ex12: se queremos transpor o crivo H11 = (M5, R2) (M3, R0), três unidades de 
medida acima, teremos o crivo (M5,R (2 + 3))

∪
∪ (M3, R (3 + 3)) = (M5, R5)∪ (M3, 
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R3) = (pela propriedade da operação de módulo) (M5, R0)∪ (M3, R0) ou, 
equivalentemente: 
   
H11t0 = {..., -13, -12, -9, -8, -6, -3, 0, 2, 3, 6, 7, 9, 12, ...} 

 
e H11t3 = {..., -12, -10, -9, -6, -5, -3, 0, 3, 5, 6, 9, 10, 12, ...}. 

 
Com (H11t0)∩ (H11t3) = {..., -12, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, ...} = (M3, R0) é uma 
seqüência de terças menores (podendo ser apelidada de escala dó-diminuto).  
  
   
1 por este motivo a teoria foi chamada informalmente de teoria das peneiras, como ilustra o célebre 
caso da peneira de Erastothenes.  
  
2 por afinação padrão referimos-nos a afinação de temperamento igual em 12 partes.  
  
3 em geral o conjunto no qual todos os elementos sob discussão pertencem é chamado de conjunto 
universal. Para informações mais precisas, ver glossário.  
  
4 311 = 44 x 7 + 3. 
  
5 com a condição de que I , M e R sejam números inteiros, I e M maior que 0 e R entre 0 e M – 1. 
   
6 vide glossário, teoria dos conjuntos.  
  
7 como a tessitura de um instrumento musical (uma viola, por exemplo, não toca notas abaixo de C3). 
   
8 além disso duas classes residuais não complementares quaisquer, sob a operação de intersecção, 
sempre podem ser reduzidas a uma única classe residual resultante.  
  
9 focamos nosso esforço em construir escalas musicais, usando unidades de medida intervalares, 
utilizando diversas ferramentas, entre elas a teoria dos Crivos; com o auxilio dessas pudemos 
determinar e inventar simetrias escalares, pretendendo perceber novas possibilidades de construção e 
engendrar novas possibilidades musicais. Não obstante, a construção de simetrias (repetições) não 
precisa estar atrelada à construção de escalas; ela pode abranger qualquer outro campo do fazer 
musical. Ela pode determinar ritmos, escalas de intensidades, densidades, graus de ordem, timbres, etc. 
Dado que o crivo é abstrato o suficiente, outras relações de outros tipos podem ser estabelecidas, como, 
por exemplo: tratar os elementos do crivo como ataques percussivos no tempo (os valores dos 
elementos se referindo a posição no tempo em que aquele ataque ocorre).  
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1.6 Sobre o Período de uma Escala  
 
1.6.1 Período  
  
Definiremos o período de duas maneiras distintas, uma em relação ao conteúdo 
intervalar e outra em relação ao crivo da escala.  
  
a) O período de uma escala é equivalente ao tamanho do conteúdo intervalar dessa 
escala, calculado do seguinte modo: somando todos os valores (intervalos) do 
conteúdo intervalar.  
  
Isto é, o período de uma escala nos diz de quantas em quantas unidades de medida 
(no caso, semitons) a escala repete exatamente seu conteúdo intervalar inteiro (se 
comporta intervalarmente da mesma maneira).  
  
b) O período de uma escala é a periodicidade externa de seu crivo (e portanto, de 
sua estrutura). Ele é definido como o mínimo múltiplo comum entre os módulos das 
classes residuais que compõe o crivo, na sua forma maximamente simples.  
  
Representando um crivo apenas através de uniões entre classes residuais, todos os 
números M = m devem dividir um número MC = mc (múltiplo comum) de forma 
que os resultados obtidos sejam um número inteiro positivo. O menor múltiplo mc 
que satisfaz essas condições é o período, p.1

   
Ex1: Seja H 12 um crivo, H12 = (M3, R1)∪ (M4, R0). Ambos os módulos M 1 = 3 e 
M 2 = 4 dividem o número 12, tal que 12 3 = 4 e 12 4 = 3; ademais, embora 24 
também seja divisível por 3 e por 4, 24 > 12 (24 é maior do que 12) e portanto, p 
= 12.  
   
Transpondo j unidades de medida os elementos de uma escala, a escala será 
transposta k unidades de medida, onde k = j (mod p), “j módulo p”. A escala 
resultante será chamada de k-ésima transposição da escala, ou ainda, para uma 
escala H, Htk. Caso j seja um número negativo (intervalo descendente), a operação 
módulo será feita da seguinte forma: somaremos, quantas vezes for necessário, o 
número p ao número j, até que o resultado esteja entre 0 e p - 1. Este resultado 
será igual ao número k.  
   
1.6.2 Escalas Oitavantes e Escalas Não-Oitavantes  
  
Utilizando nossa unidade de medida u = semitom, 12 semitons equivalem a um 
intervalo de oitava. Se o período de uma escala divide 12, obtendo um número 
inteiro como resultado, dizemos que a escala é oitavante.  
  
São escalas oitavantes as escalas com período 1, 2, 3, 4, 6 & 12.2 Todas as outras 
escalas são ditas não-oitavantes.  
   
Ex2: são exemplos de escalas oitavantes a escala cromática, a escala de tons 
inteiros, todas as escalas dos modos de transposições limitadas (de Messiaen), bem 
como as escalas maiores e escalas menores do sistema tonal.  
   
Essa distinção entre escalas oitavantes e não oitavantes tem como base o fato de 
identificarmos uma nota e sua oitava como sendo essencialmente a mesma nota, 
mesmo que mais grave ou mais aguda. Por este motivo atribuímos o mesmo nome 
para ambas (dito de outra forma: a oitava é o nosso intervalo de equivalência3).  
  
É de tal modo importante essa atribuição que notas C4 (dó central) e C5 (uma 
oitava acima), bem como C6 e C3, são todas chamadas de dó, e, em muitos casos, 

29



tratadas como estruturalmente equivalentes. Essa equivalência estrutural não 
ocorre para as escalas não-oitavantes, e daí seu interesse e apelo. Como não 
podemos confiar em uma equivalência nome-estrutura, estas escalas apresentam-
se a nós como mais complexas.  
   
As escalas oitavantes mantém a denominação de todos os seus elementos a cada 
oitava; as escalas não-oitavantes não mantém.  
   
Ex3: a escala H13, em um âmbito = (B1, D4), é não-oitavante,  
  
H13 = {C2, D2, E2, F2, G2, A2, B2, C#3, D#3, F3,F#3, G#3, A#3, C4, D4}. 
  

3.H13

   
De fato, seus elementos (notas), de B1 a A#2 (dó, ré, mi, fá, ...), são diferentes de 
seus elementos, de B2 a A#3 (si, dó-sustenido, ré-sustenido, ...), exceção feita à 
nota fá. Na verdade, trata-se de uma escala de período p = 13. Considerando C2 
como nota inicial, temos que o conteúdo intervalar de H13 é [2, 2, 1, 2, 2, 2, 2] 
(quase uma seqüência intervalar de tons inteiros).  
  
   
1 min(mc) = p , isto é, p é o MMC (mínimo múltiplo comum) dos módulos das classes residuais do crivo 
na sua forma maximamente simples.  
  
2 caso nossa unidade de medida fosse o quarto de tom, u = quarto de tom, teríamos que todas escalas 
com período p = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ou 24, seriam oitavantes.  
  
3 como comentado por [RAHN, 1980].  
  
  

0.1 início   0.2 glossário   1.1 introdução   1.2 âmbito & nota inicial
1.3 unidade de medida   1.4 conteúdo intervalar   1.5 crivo   1.6 período

1.7 complemento   2. exemplos complementares

30

http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/16H13.mp3
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/16H13.mp3
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/0.1.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/0.2.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.1.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.2.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.3.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.4.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.5.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.6.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/1.7.html
http://www.nics.unicamp.br/%7Eiwao/IC/2.0.html


1.7 Complemento  
 
1.7.1 Unidades de Medida Não-Oitavantes  
  
Assim como podemos estar interessados em simetrias complexas em que os nomes 
dos elementos da escala são diferentes a cada oitava, também podemos estar 
interessados em escalas cujas alturas (notas) não têm uma denominação definida 
em nossa cultura.  
 
Podemos também querer que essas alturas não tenham equivalência oitava a 
oitava, isto é, que em diferentes oitavas de nosso registro, não tenhamos as 
mesmas alturas.  
  
Seja u a unidade de medida intervalar utilizada. Se a unidade de medida u divide o 
intervalo de 6 tons, obtendo um número inteiro como resultado, dizemos que a 
unidade de medida é oitavante.  
  
Dito de outra forma, se existe um número inteiro n tal que n x u = 12 semitons, 
então a unidade de medida u é oitavante. Caso contrário, u é dita não-oitavante.  
   
Ex4: utilizando um crivo maximamente simples, H3 = (M2, R0), obtemos uma 
seqüência numérica, H3 = {..., -4, -2, 0, 2, 4, ...}, com período p(H3 ) = 2u, isto é, 
o período de H3 é duas unidades de medida.  
  
Definimos também H5 = (M3, R0)C, H5 = {..., -8, -7, -5, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 5, 7, 
8...}, p(H5) = 3u.  
   
Queremos construir uma escala e, para tal, definimos u como a menor medida 
intervalar possível. Se u = semitom, teremos H3 e H5 se comportando como nos 
exemplos anteriores, sendo possível chamá-las, respectivamente, de escala de tons 
inteiros e escala do modo de transposições limitadas 2 (t3). Neste caso, a unidade u 
divide 6 tons, (12 semitons) obtendo como resultado um número inteiro (o número 
12), o que implica que a unidade u é oitavante. Ademais, o período de ambas as 
escalas também divide os 12 semitons de modo a obter um número inteiro como 
resultado (no caso de H3 o número 6 e no caso de H5 o número 4), o que implica 
que estas escalas são oitavantes.  
   
Escolhendo uma unidade de medida menos usual, u = 13

5 tom1, temos um resultado 
sonoro completamente diferente. 
  

4.H3    4.H5

   
Observação 1: se u é uma unidade de medida não-oitavante, então não faz sentido 
falar em escalas com unidade de medida u oitavantes (pois elas não existirão).  
  
Observação 2: unidades de medida intervalar não-oitavantes geram afinações 
temperadas não-oitavantes.  
   
Margem de segurança: certas unidades de medida não-oitavantes podem produzir 
notas cujos intervalos estão muito próximos do intervalo de uma oitava. Assim, 
teríamos dificuldade em diferir entre um destes intervalos e o intervalo de oitava. 
De fato, possivelmente perceberíamos as duas notas que compõe o intervalo como 
sendo a mesma nota (tendo o mesmo nome), ou ainda, como uma nota e sua 
oitava um pouco desafinada. Para evitar que isso ocorra, podemos colocar uma 
margem de segurança na nossa diferenciação entre unidades de medida oitavantes 
e não-oitavantes.  
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Seja u a unidade de medida intervalar utilizada. Para que u possa ser dita unidade 
de medida não-oitavante com coeficiente cs, não deve existir um número natural n 
(n pertencente a N = {1, 2, ...}), tal que, para cs o coeficiente da margem de 
segurança,  
   
u  n×  pertença ao intervalo margem de segurança,  
   
margem de segurança = (6 tons - cs, 6 tons + cs).  
   
Observação 3: a margem de segurança cs deve ser escolhida de modo a evitar (até 
certo ponto), que a afinação gerada pela unidade de medida não-oitavante 
produzas notas que pareçam estar a um intervalo de oitava desafinada uma da 
outra.  
   
Ex5: escolhendo cs= 16

1 tom, vamos verificar se as unidades de medida u1 = 13
5 e u2 

= 19
5 são não-oitavantes com coeficiente 16

1 tom.2 Vamos medir todos os intervalos 
em tons.  
   
margem de segurança = (5 + 16

15 , 6 + 16
1 ) = (5.9375, 6,0625).  

   
Para n = 15 e n = 16, temos os valores de u1 ×  n mais próximos de 6,  

13
5 ×15 = 5 + 10 13 = 5.7692; 13

5 ×16 = 6.1538. u1 é não-oitavante com 

coeficiente 16
1 tom.  

   
Para n = 22 e n = 23, temos os valores de u2 ×  n mais próximos de 6,  

19
5 ×22 = 5 + 15 19 = 5.7894; 19

5 ×23 = 6.0526. Como 6.0526 é um número 
pertencente ao intervalo (5.9375, 6,0625), u2 não é não-oitavante com coeficiente 

16
1 tom.  

   
5a.u1    5b.u1    5a.u2    5b.u2

  
(exemplos 5a tocam o crivo maximamente simples para as duas unidades de 
medida u1 e u2, em um âmbito de 2 oitavas; exemplos 5b tocam intervalos mais 
próximos da oitava para os dois casos).
   
1.7.2 Representando uma Escala em uma Reta  
  
Uma escala pode ser representada como a sucessão de pontos em uma reta, a 
distância de um ponto a outro representando o intervalo musical correspondente 
entre um elemento da escala e o próximo elemento (entre uma nota e a próxima 
nota). Uma distância positiva indica intervalo ascendente e uma distância negativa 
intervalo descendente.  
  
Define-se um ponto inicial correspondendo à nota inicial da escala e uma unidade 
de medida de distância correspondendo à unidade de medida intervalar da escala. 
Calcula-se o âmbito e, portanto, o tamanho da reta. Marca-se os pontos 
correspondentes às notas da escala.  
   
Ex6: para a escala H14t13,3 definindo nota inicial = D2 correspondendo ao ponto 
zero da reta e a unidade de medida u = 2

1 tom correspondendo a uma determinada 
distância. Temos o crivo:  
   
H14t13  = (M3, R2) (M5, R0) ((M13, R1) (M36, R8)∪ (M48, R23))∪ ∩ ∪ C, 
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que é composto por uma seqüência de terças menores e uma de quartas justas, 
filtradas pelos termos entre dois parênteses. Abaixo, este é representado através 
de partitura e de um gráfico de pontos em uma reta.  
  
 

 
  
 

 
 
1.7.3 Obtendo um Crivo a partir de uma série de pontos  
  
Para deduzir as simetrias contidas em uma série de pontos, vamos construir uma 
expressão lógica, que descreverá essa série de pontos.  
   
a) Definimos o âmbito deste crivo como = (nota mais grave da série de pontos, 
nota mais aguda da série de pontos).  
  
b) Partimos de um ponto da série e consideramos que este ponto pertence a uma 
classe residual de módulo M = m . Fazemos m = 2; se cada elemento pertencente 
à essa classe residual encontrar um ponto não previamente encontrado e que 
pertence à série de pontos, nós mantemos essa classe residual como pertencente 
ao crivo; caso alguns elementos da classe residual não pertençam à série de 
pontos, então descartamos esse módulo e fazemos m = 3. Repetimos essa 
operação até encontrar um valor m apropriado. 
   
c) Se ainda existem pontos da série não encontrados, fazemos esta mesma 
operação, partindo de outro ponto da série de pontos, até que todos os pontos da 
série de pontos tenham sido encontrados.  
  
d) Assim, encontraremos um crivo na sua Forma Maximamente Simples para 
aquela sequencia de pontos.  
  
   
1 por motivos de praticidade costuma-se definir as diferentes unidades de medida intervalares como 
múltiplos do intervalo de um centésimo de semitom.  
 
2 os intervalos de 13

5 de tom e de 19
5 de tom podem ser aproximados por divisões iguais de intervalos 

pertencentes à série harmônica , isto é,  
 

3
7
813

5
6
1

2 ≅×
 e 6

5
619

5
6
1

2 ≅×
. 

  
3 ver seção 2.0 Exemplos Complementares.  
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2. Exemplos Complementares 
  
A seguir apresentaremos 8 exemplos de escalas, acompanhados de gráficos, 
partituras e exemplos sonoros. Descreveremos a nota inicial, o período, o conteúdo 
intervalar, o crivo e a unidade de medida de cada uma dessas escalas. Para os 
crivos dos exemplos 3, 4 e 6 forneceremos, como alternativa, sua forma 
maximamente simples.  
  
Para todas as escalas utilizaremos um âmbito = (A0, C8). Todos os exemplos 
compreendem escalas tocadas ascendentemente, com um andamento constante de 
120 notas por minuto (bpm = 120). Os arquivos de som estão disponíveis em 
formato mp31. Quando o período das escalas for suficientemente pequeno 
(exemplos 1, 2, 3, 4 e 5) o gráfico apresentado conterá o equivalente a dois 
conteúdos intervalares da escala (não sendo necessário representar a escala 
integralmente, dado que ela repetiria sua estrutura). 
  
Ao final, há uma tabela classificatória desses exemplos, que compara os diversos 
tipos de escalas apresentados quanto ao tamanho do período, a complexidade da 
simetria, o tipo de unidade de medida e se é escala oitavante ou não.  
  
É importante lembrar que todo crivo toma a nota C4 = 0, independentemente da 
nota inicial da escala. O mesmo não acontece com o conteúdo intervalar, que usa a 
nota inicial como ponto de partida para sua seqüência de intervalos.  
   
Exemplos sonoros numerados, 1., 2., etc, referem-se aos respectivos exemplos 1, 
2, etc.  
Exemplos .0 tocam apenas a escala.  
Exemplos .1 tocam a mesma escala duas vezes seguidas, com uma nota de 
defasagem entre as duas.  
Exemplos .2 tocam a mesma escala três vezes seguidas, com duas notas de 
defasagem entre uma e a próxima.  
Exemplos .3 tocam a mesma escala três vezes seguidas, com três notas de 
defasagem entre uma escala e a próxima.  
Exemplos .4 tocam a mesma escala quatro vezes seguidas, com três notas de 
defasagem entre uma escala e a próxima.  
   
Ex1: Escala Diatônica (em C).  
Ex2: Escala de Tons Inteiros (em C).  
Ex3: Escala do Modo de Transposições Limitadas 2.  
Ex4: Sub-escala do Modo de Transposições Limitadas 2 (t3).  
Ex5: Escala H4.  
Ex6: Escala H14.  
Ex7: Escala do Começo da Peça Mists, de Iannis Xenakis.  
Ex8: Escala H15.  
  
  
Tabela Classificatória das Escalas
  
   
1 seus respectivos hiperlinks têm nomes começados pelo número do exemplo. 
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Tabela Classificatória das Escalas 
 
 
Escala    Período  Simetria Unidade de Medida Tipo 
 
 
Diatônica.............................. mediano..................mediana.......oitavante.......................... não-oitavante
 
 
Tons Inteiros......................... pequeno................. simples.........oitavante.......................... oitavante
 
 
Modo de Transposições........... pequeno................. simples......... não-oitavante com.............não-oitavante 
Limitadas 2 b)         coeficiente 16

1  de tom
 
Sub do Modo de Trans-........... mediano................. mediana........oitavante..........................oitavante
posições Limitadas 2 
 
H4........................................ mediano................. mediana........oitavante..........................não-oitavante
 

 

H14....................................... muito grande...........complexa...... oitavante.......................... não-oitavante
 

 

do Começo da Peça Mists,....... imenso................... complexa.......oitavante......................... não-oitavante
de Iannis Xenakis 
 
H15....................................... imenso...................complexa.......oitavante......................... não-oitavante

Voltar
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Ex1: Escala Diatônica (em C) 
   
Nota inicial: C4.  
   
Conteúdo intervalar: [2, 2, 1, 2, 2, 2, 1].  
   
Período: 12.  
   
Crivo: (M6, R5) (M12, R0) (M12, R2) (M12, R4) (M12, R7)∪ (M12, R9). ∪ ∪ ∪ ∪
 
a) Unidade de medida: 4

1  tom.  

b) Unidade de medida: 2
1  tom. 

c) Unidade de medida: 4
3  tom. 

 

 
   
O que diferencia a Escala Diatônica (em C) - exemplo - conhecida também como 
Escala de Notas Brancas, da escala de lá menor ou da escala de dó maior do 
sistema tonal, é que ela é uma construção abstrata que tem várias propriedades, 
mas não um tipo de uso musical definido. A escala de dó maior, bem como a de lá 
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menor, são definidas por formas de utilização: acordes específicos, cadências, 
fórmulas melódicas; são, na verdade, modos (potencialidades de uma escala).  
   
Muito embora os três exemplos, 1a, 1b e 1c, sejam aqui chamados de Escala 
Diatônica, apenas o exemplo 1b merece essa denominação. Os exemplos 1a e 1c 
mostram o que acontece quando outras unidades de medida, que não o semitom, 
são utilizadas em um mesmo crivo. As três unidades estão em progressão 
intervalar aritmética (um quarto de tom, dois quartos de tom, três quartos de tom).  
   
O crivo tem uma única classe residual, (M6, R5), que repete dentro do período ( p 
= 12). No gráfico abaixo temos duas escalas com crivos iguais, mas a escala com 
valores inferiores têm como unidade de medida o quarto de tom, enquanto que a 
escala com valores superiores, tem u = semitom.  
 
 
 

 
 
 

1a.0    1a.1    1a.2    1a.3    1a.4
1b.0    1b.1    1b.2    1b.3    1b.4
1c.0    1c.1    1c.2    1c.3    1c.4

 
 

Voltar  
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Ex2: Escala de Tons Inteiros (em C)  
   
Nota inicial: C4.  
   
Conteúdo intervalar: [2].  
   
Período: 2.  
   
Crivo: (M2, R0).  
   
Unidade de medida: 2

1  tom. 

 
  

 
  
  
A Escala Cromática e a Escala de Tons inteiros são, para uma unidade de medida u = 
semitom, os exemplos mais simples possíveis; a primeira não filtra nenhum elemento 
(é composta por todas as notas possíveis); a segunda filtra a metade deles.  
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Temos uma única classe residual formando o crivo; a escala é composta de um único 
intervalo (2 semitons) repetido ascendentemente ou descendentemente, a partir da 
nota C4.  
  
  

2.0    2.1    2.2    2.3    2.4
 
 

Voltar
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Ex3: Escala do Modo de Transposições Limitadas 2  
   
Nota inicial: C4.  
   
Conteúdo intervalar: [2, 1].  
   
Período: 3.  
   
Crivo: (M3, R1)C.  
 
Fms: (M3, R0)∪ (M3, R2). 
 
a) Unidade de medida: 2

1  tom. 

b) Unidade de medida: 13
5  tom. 
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Retirada do livro de Olivier Messiaen [MESSIAEN, 1986], é chamada de 
"transposições limitadas" por sua construção ser baseada em um período de 3 
semitons. Essa construção garante que a escala, para u = semitom, tenha apenas 3 
transposições, t1, t2 e t3. A quarta transposição acaba por gerar o mesmo material 
escalar (as mesmas notas) que a primeira, a quinta o mesmo que a segunda e 
assim por diante.  
Os modos de transposições limitadas são caracterizados por uma construção 
baseada em períodos de 2, 3, 4 ou 6 semitons, números cujo mínimo múltiplo 
comum (MMC) é 12.  
   
O exemplo 3a compreende a Escala do Modo de Transposições Limitadas 2 (t3). O 
exemplo 3b utiliza uma unidade de medida não-oitavante (que não permite a 
existência de intervalos de oitava na escala).  
   
Para o crivo, podemos pensar que, dado todas as notas possíveis (numericamente: 
o conjunto dos números inteiros), retiramos um terço delas, ou seja, utilizamos o 
complementar da classe residual de módulo 3 (tudo o que sobra após retirar uma a 
cada 3 notas).  

 
 

3a.0    3a.1    3a.2    3a.3    3a.4
3b.0    3b.1    3b.2    3b.3    3b.4

 
 

Voltar
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Ex4: Sub-escala do Modo de Transposições Limitadas 2 (t 3 )  
  
Nota inicial: C4.  
   
Conteúdo intervalar: [2, 3, 1, 2, 1, 3].  
   
Período: 12.  
   
Crivo: (M3, R1)C∩ (M4, R3)C. 
 
Fms: (M6, R0)∪ (M6, R2)∪ (M12, R5)∪ (M12, R9). 
 
Unidade de medida: 2

1  tom. 

 

 
 

  
A escala foi obtida filtrando a escala do exemplo anterior, retirando as notas Eb, 
G,e B. Note que, para u = semitom e 0 = C4, (M3, R3) = {..., -9, -5, -1, 3, 7, 11, 
15, 19, 23, ...} é uma seqüência de notas Eb, G e B. O complementar dessa 
sequencia são todas as outras notas que não estas três. A intersecção de uma 
outra classe residual com o complementar de (M3, R3) tem como possíveis 
elementos comuns todos menos as notas Eb, G e B, o que nos leva à primeira frase 
deste parágrafo (a nota G já não existia na escala anterior).  
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4.0    4.1    4.2    4.3    4.4
 
 

Voltar
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Ex5: Escala H4
   
Nota inicial: F#4.  
   
Conteúdo intervalar: [1, 2, 1, 3, 1, 3].  
   
Período: 11.  
   
Crivo: (M11, R2) (M11, R3)∪ (M11, R6)∪ (M11, R7)∪ (M11, R9)∪ (M11, R10). ∪
 
Unidade de medida: 2

1  tom.  

 

 
 
 
Construída para valorizar pares de notas com intervalo de segunda menor entre si, 
é uma escala não-oitavante simples, com um período ( p = 11) relativamente 
pequeno.  
  

45



5.0    5.1    5.2    5.3    5.4
 
 

Voltar
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Ex6a: Escala H14  
   
Nota inicial: C#1.  
   
Conteúdo intervalar: [2, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 3, 1, 2, 
3, 3, 3, 4, 2, 3, 5, 1, 3, 1, ...].  
   
Período: 159120.  
   
Crivo: ((M3, R1)∪ (M5, R2)) ((M13, R1) (M36, R31) (M48, R10))∩ ∪ ∪ C. 
 
Fms: (M15, R2) (M15, R4)∪ (M15, R13) (M18, R7)∪ (M20, R12)∪ (M20, R17) 

(M21, R7) (M24, R4) (M24, R22) (M25, R7)∪ (M25, R17)∪ (M30, R16). 
∪ ∪

∪ ∪ ∪ ∪
 
Unidade de medida: 2

1  tom. 

 
Ex6b: Escala H14t13

   
Nota inicial: D2.  
   
Conteúdo intervalar: [2, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 3, 1, 2, 
3, 3, 3, 4, 2, 3, 5, 1, 3, 1, ...].  
   
Período: 159120.  
   
Crivo: ((M3, R2)∪ (M5, R0)) ((M13, R1) (M36, R8)∪ (M48, R23))∩ ∪ C. 
  
Unidade de medida: 2

1  tom. 
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Para o exemplo 6a, Partiu-se de um material conhecido como “acorde de dó 
sustenido diminuto”, estruturalmente, (M3, R1), e adicionaram-se quartas 
deslocadas. Como o resultado era uma sequencia de notas previsível demais, a 
escala foi filtrada de maneira a torná-la mais complexa, ora retirando algo 
pertencente à seqüência de terças, ora à de quartas.  
   
No exemplo 6b é exemplificado um caso de transposição de escala não-oitavante 
com período muito grande. Nestes casos, embora a estrutura e a aparência 
macroscópica da escala sejam mantidas, a maioria das notas não é. Isso pode ser 
ouvido no exemplo sonoro comparativo, em que a Escala H14t13 se encontra apenas 
no canal esquerdo, enquanto que a Escala H14t13, no direito.  
   
Note que para obter o crivo do exemplo b, somamos 13 a todos os resíduos das 
classes residuais do crivo do exemplo a.  
   
No gráfico mais abaixo, as notas pertencentes à seqüência de terças menores 
iniciada em C# estão circuladas de vermelho; as notas pertencentes à seqüência de 
quartas iniciada na nota D4 estão enquadradas em azul.  
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6a.0    6a.1    6a.2    6a.3    6a.4
6b.0    6b.1    6b.2    6b.3    6b.4

6ab (6a na direita, 6b na esquerda)
 
 

Voltar
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Ex7: Escala do Começo da Peça Mists, de Iannis Xenakis 
   
Nota inicial: Bb0.  
   
Conteúdo intervalar: [2, 6, 2, 3, 3, 5, 2, 4, 3, 6, 2, 3, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 1, 4, 4, 2, 
...].  
   
Período: imensamente grande.  
   
Crivo: (M25, R3) (M26, R24)∪ (M28, R6) (M29, R14)∪ (M30, R0)∪   ∪ ∪
(M30, R13)∪ (M30, R19) (M31, R20)∪ (M32, R24) (M33, R5)∪ (M36, R11)∪  
(M36, R34)∪ (M41, R33) (M47, R11). 

∪ ∪
∪

 

Unidade de medida: 2
1  tom. 
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Composta em 1980, para piano, e dedicada a Roger Woodward, a peça Mists  1

emprega amplamente construções escalares, exploradas de diversas maneiras. A 
escala apresentada aqui aparece logo no início da peça [XENAKIS, 1981].  
   
Sua construção, ainda que cheia de irregularidades, aproxima-se de uma reta com 
inclinação de 3 semitons por elemento da escala (em vermelho no gráfico abaixo). 
Isso explica, de certa forma, porque, na peça para piano "Mists", de Xenakis, logo 
no início, as sonoridades resultantes da escala, tocada de forma linear 
ascendentemente, são variadas e, ao mesmo tempo, coesas. O crivo dela, não 
obstante, está escrito na sua forma maximamente simples, ou seja, como uma 
sucessão de classes residuais sob operações de união. Esse tipo de representação, 
no entanto, falha em deixar clara a construção acima mencionada.  
  
Este é, de fato, um problema interessante a ser explorado: como produzir um 
algoritmo para construção de crivos a partir de pontos dados (tais como os do eixo 
y do exemplo gráfico), que, ao invés de produzir um crivo maximamente simples 
(classes residuais sob a operação de união)2, produza um crivo com o mínimo de 
classes residuais possíveis, sob as quatro possíveis operações (união, intersecção, 
diferença simétrica e complementação)?  
   

 
 
 

7.0    7.1    7.2    7.3    7.4
 
 

1 À.R., de Xenakis, também utiliza escalas e crivos Sobre o assunto ver [SQUIBBS, 2003].  
2 um algoritmo para produzir a forma maximamente simples de um crivo, dado uma seqüência de 
números inteiros, é encontrado em [ARIZA, 2005].  

 
 

Voltar
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Ex8: Escala H15 
   
Nota inicial: C4.  
   
Conteúdo intervalar: [2, 1, 4, 2, 2, 6, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 1, ...].  
   
Período: imensamente grande.  
   
Crivo: ((M7, R0)∪ (M10, R9)∪ (M11, R3))^((M3, R2)∩ ((M15, R5) (M18, R8))∪ C). 
 
Unidade de medida = 4

1  tom.  

 
Sua construção foi pensada de maneira similar às escalas do exemplo 6, mas com 
maior complexidade e uma unidade de medida de quarto de tom. Um grupo de 
notas é gerado pelas classes residuais sob a operação de união (à esquerda). A 
esse grupo de notas são adicionadas e subtraídas notas de maneira a tornar a 
seqüência menos previsível (o que acaba por aumentar o tamanho do período da 
escala).  
 
 

8.0    8.1    8.2    8.3    8.4
 
 

Voltar
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3. Apêndice: Exemplos Musicais1

   
Esse apêndice contém três músicas compostas por Henrique Iwao2 no ano de 2006, e 
que se utilizam de crivos. São tentativas de mesclar elementos da cultura pop atual. 
com referências a filmes de terror B, músicas dançantes com batidas repetitivas, 
timbres de teclados construídos nos anos 80 e a formatos musicais do tipo “melodia 
e acompanhamento”, com elementos de música erudita contemporânea.  
 
3.1 Outro Presente para José Luis Bomfim  
   
Composta em ocasião do aniversário do artista plástico, escritor, diagramador e 
designer José Luis Bomfim, utiliza de maneira livre, isto é, com desvios, a escala H4 
(ver seção 2.5) para construir seu continuum melódico-harmônico. Como o período 
dessa escala é de 11 semitons, ou seja, trata-se de uma escala não-oitavante, 
tentou-se aproveitar um tipo de mobilidade não cadencial incessante na parte do solo 
de teclado.  

 
  

3.1
  
 
3.2 Filme Tosco  
  
Essa peça parodia musicalmente enredos de filmes de terror B, assim como, de 
maneira humorada mas respeitosa, os poemas sinfônicos de R. Strauss. Ela possui 
um conteúdo programático (roteiro), transcrito abaixo:  
   
subtítulo (scenário): primeiros acontecimentos incomuns e misteriosos; ataques 
perigosos dos seres extra-terrenos do planeta marte; no meio da confusão - um 
casal apaixonado; vamos à luta! (eis que surge um herói); infatigável batalha do 
herói contra a nave marciana bisonha; desfecho - combate final, em que o olho 
mortal do longínquo espaço sideral vermelho dá as caras; de como ele tenta 
focalizar o herói; de como o herói subjuga o olho mortal do longínquo espaço sideral 
vermelho; de como o olho tenta reergue...  
   
Na maior parte da canção utilizou-se a Escala Diatônica (em Db) como fonte de 
material, mas com uma unidade de medida não oitavante de 13

5 avos de tom. Há um 
pequeno trecho da parte da guitarra sintética (que assume o personagem musical 
do herói) em que a unidade de medida varia entre 19

5 , 2
1 , 13

5  e 4
3 de tom (4’37” a 
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6’16”), mas a escuta dessas diferenças é dificultada pelo tratamento timbrístico do 
material. 
   
 

3.2
  
   
3.3 tecno-sufi 
  
Trata-se de um arranjo de melodia sufi já existente, composto para a 
confraternização de final de primeiro semestre de 2006 do TGI (trabalho de 
graduação integrado do departamento de dança da UNICAMP) de Nina Giovelli, 
Juliana França, Carla Sandim e Ana Carolina Sotratto, orientado por Joana Lopes.  
  
Utiliza a escala abaixo, sempre escolhendo elementos de maneira a configurar como 
semelhante ao modo jônico (em F).  

 
Nas partes de baixo e na última aparição da melodia, utiliza-se uma escala 
diferente, descrita abaixo.  
   
Escala H16 
   
Nota inicial: C4.  
   
Conteúdo intervalar: [3, 3, 2, 3, 3, 1, 2,1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, ...].  
   
Período: 180.  
   
Forma Maximamente Simples do Crivo: (M9, R6) (M9, R8) (M12, R8)∪ (M15, 
R0) (M15, R3)∪ (M15, R11)∪ (M15, R14)∪ (M18, R3)∪ (M20, R18). 

∪ ∪
∪

 
 a) Unidade de medida: 13

5  tom.  
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3.3
  
  
1 estes trabalhos estão licenciados sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial-
Compartilhamento pela mesma Licença 2.5 Brasil. Para ver uma cópia desta licença, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/. 
2 informações adicionais: em outro presente para josé Luis bomfim - teclado: Henrique Iwao; vozes: 
Henrique Iwao & Lucas Araújo; programação em MAX/MSP: Lucas Araújo. Em filme tosco & tecno-sufi – 
teclados virtuais e seqüenciadores: Henrique Iwao.  
  
  

Voltar
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4.1 Preâmbulo 
 
Procuramos entender a estrutura macro-composicional (formal) da peça 
Achorripsis, para 21 instrumentos, de Iannis Xenakis; essa peça é usada como 
exemplo de utilização de variáveis aleatórias em música no primeiro capítulo do 
livro “Formalized music: thought and mathematics in composition”, de Xenakis. 
Deverá enfatizar-se, através de demonstrações, a diferença existente entre duas 
abordagens: 
 
a) a composição por uso de 
proporções correspondentes aos 
valores de probabilidade de uma 
variável aleatória (uso de tabelas de 
valores). 

b) a composição por utilização de 
simulação computacional de uma 
variável aleatória. 

 
Antes de prosseguir, contextualizemos-nos com uma citação de Xenakis, em que 
ele demonstra seu interesse pela música e pela matemática, retomando preceitos 
pitagóricos: 
 

“O conceito pitagórico dos números dizia que as coisas são números, ou que 
as coisas continham números, ou que as coisas são similares a números. 
Essa tese (e isso em particular interessa ao músico) desenvolveu-se a partir 
do estudo dos intervalos musicais para obtenção da catarse órfica, porque, 
de acordo com Aristoxenos, os pitagóricos usavam a música para purificar a 
alma assim como a medicina para purificar o corpo.” [XENAKIS, 1992, 
p.202] 

 
 

Próxima
 
 

Voltar
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4.2 Estrutura Formal de Achorripsis: Concepções Iniciais 
 
Achorripsis, grego para “jatos sonoros”, foi composta em 1957. 
 
Xenakis coloca o seguinte problema: supondo que M pontos possam aparecer em 
um plano, com a única condição de que eles obedeçam a uma lei aleatória sem 
memória (isto é, cujo resultado observado até um instante dado não influencie os 
resultados futuros); e admitindo que existem poucos pontos distribuídos nesse 
plano - superfície (há baixa densidade), então a lei de Poisson (variável aleatória 
com distribuição de Poisson) é aplicável. 
 
Xenakis supõe que sua peça organiza-se da mesma forma que um fenômeno 
aleatório. 
 
i. Fenômenos aleatórios são caracterizados pela impossibilidade de afirmar que 
resultado particular ocorrerá, muito embora seja possível descrever todos os 
resultados possíveis; além disso: conforme observamos um fenômeno aleatório, 
configurações específicas de resultados (regularidades) aparecem e permitem a 
construção de um modelo matemático (probabilístico), dito Variável Aleatória, que 
descreverá o comportamento do fenômeno. 
 
Exemplo: temos um dado de seis faces. Muito embora não possamos dizer qual 
será o resultado do próximo lance de dados, podemos descrever todos os 
resultados possíveis, R = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Além disso: conforme observamos os 
lances de dados, percebemos que cada vez mais um número aproximadamente 
igual de resultados de cada uma das seis faces do dado ocorre. Montamos então 
um modelo probabilístico1 em que cada um dos 6 resultados possíveis tem a 
mesma probabilidade de ocorrência. A probabilidade de um lance ter como 
resultado o número 3 é de um sexto (aproximadamente 0.167 ou 16.7%). 
 
ii. A variável aleatória de Poisson é um modelo utilizado para determinar a 
probabilidade de um certo número de eventos ocorrerem em um determinado 
período de tempo, desde que eles ocorram com uma taxa (densidade) específica e 
que estes eventos não sejam influenciado por resultados (ocorrências) anteriores. 
 
Exemplos de utilização corrente dessa variável aleatória são: o número de carros 
passando por um cruzamento de rodovia em um determinado período de tempo; o 
número de telefonemas por minuto que recebe uma central telefônica; o número de 
vezes que um servidor de rede é acessado por hora; o número de soldados mortos 
por coices de cavalos a cada ano, por unidade militar da cavalaria prussiana2. 
 
 
Usando essa lei, diz Xenakis, é possível obter um máximo de assimetria3 com um 
mínimo de regras. Xenakis estabelece então duas hipóteses iniciais: 
 

“1. Num determinado espaço existem homens e instrumentos musicais.  
 2. Há meios de contato entre esses homens e os instrumentos que 
permitem a emissão de eventos sônicos raros.” [XENAKIS, 1992, p.24] 

 
 
Os eventos sônicos raros teriam a equivalência, no plano musical, com a baixa 
densidade de pontos no plano, descrita como problema inicial. Seriam compostos 
por fragmentos melódicos, células musicais, aglomerações, etc, e controlados por 
leis aleatórias, sob a condição de serem esparsos no tempo, isto é, de sua 
freqüência de ocorrência ser baixa. 
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1 ver glossário, variáveis aleatórias (discretas). 
2 este exemplo curioso pode ser encontrado em “A Lei dos Pequenos Números”, de Ladislaus 
Josephovich Bortkiewicz (1868–1931). 
3 a assimetria musical era uma das ambições estéticas do compositor nessa época. 
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4.3 A Matriz - Esquema de Macro-Composição 
 
Xenakis estabelece que o esquema macro-composicional (a forma) da sua peça 
Achorripsis deverá seguir uma matriz cujas linhas representam diferentes grupos 
instrumentais ou tipos de eventos sonoros, compostos por: família da flauta, família 
do oboé, glissandos de instrumentos de cordas, percussão, instrumentos de cordas 
em pizzicato, família dos metais e instrumentos de cordas em arco1; e cujas 
colunas representam quantidades de tempo (26 tempos cada). 
Resolve que cada célula dessa matriz deverá ser preenchida por um número 
correspondendo à ordem de densidade que ela deverá ter (densidade de ordem 0 = 
pausa, mais densidades de 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ordem); quanto maior a ordem da 
densidade mais notas-eventos a célula deverá conter. 
 
Para preencher essa matriz, Xenakis utilizou a variável aleatória de Poisson com 
parâmetro , onde  é a densidade média da distribuição de Poisson envolvida. 
 
Observação 1:  é a média, ou valor esperado, da variável aleatória de Poisson. 
Isto não quer dizer que seja o valor que mais ocorre2. Exemplo: espera-se, para 
um jogo de cara ou coroa e utilizando uma moeda balanceada, que exista igual 
probabilidade de obter cara ou coroa. Se o resultado cara valer numericamente 0 e 
o resultado coroa valer 1, o resultado obtido após n jogadas se aproximará de  
n 2

10+× , ou seja, com n = 100, espera-se que ocorram aproximadamente 50 coroas 

e o resultado esteja próximo do número 50. A média da variável aleatória que 
descreve esse jogo é, portanto, 0.5 (meio), e no entanto, 0.5 não representa cara 
nem coroa, ou seja, não se configura como uma representação de resultado 
possível de uma jogada! 
 
 
Partindo de suas concepções iniciais3 Xenakis definiu a matriz de Achorripsis como 
tendo 28 colunas e 7 linhas e portanto, 196 células4. Definiu também o parâmetro 
média da distribuição de Poisson como  = 0.6 grupos de eventos (ordens de 
densidade) por célula. 
 
Xenakis calcula então a probabilidade de que exista, em uma determinada célula, 
um grupo de eventos sonoros com densidade de ordem 0, de 1°, 2°, 3°, 4° ou de 
5° ordem4. Ele despreza a possibilidade de ordens acima do 5° cardinal por elas 
terem probabilidade de ocorrência muito baixa. 
 
Para k a k-ésima ordem de densidade, pk, a probabilidade de que k ocorra, dado  
 = 0.6, é: 

 
k = 0  p0 = 0.5488 ou 54.88% 
k = 1  p1 = 0.3293 ou 32.93% 
k = 2  p2 = 0.0988 ou 09.88% 
k = 3  p3 = 0.0198 ou 01.98% 
k = 4  p4 = 0.0030 ou 00.30% 
k = 5  p5 = 0.0004 ou 00.04% 
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1 família da flauta = {flauta piccolo, clarineta, clarineta baixo}; família do oboé = {oboé, fagote, contra-
fagote}; metais = {2 trumpetes, trombone}; percussão = {xilofone, wood block, bumbo}; icordas = {3 
violinos, 3 violoncelos, 3 contrabaixos}. 
2 ela é entendida como centro de massa – gravidade; isto é, ponto de equilíbrio da variável aleatória. 
3 ver seção 4.2. 
4 28 x 7 = 196. 
5 utilizamos o termo ordem de densidade porque Xenakis, em outro momento, irá atribuir um outro 
valor de densidade a essas células, com maior variação de resultados possíveis, sem, no entanto, 
desrespeitar a hierarquia dessas ordens. 
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4.4 O Problema: da Probabilidade ao Resultado 
 
Tendo calculado as probabilidades de ocorrência dos diferentes valores de k para as 
células da matriz, como transformar essas probabilidades em resultados? 
 
A partir da década de 90 a simulação de variáveis aleatórias usando softwares 
passa a ser algo bastante acessível. Tendo o valor dos parâmetros da variável 
aleatória (no caso, o valor de ), esses softwares não apenas calculam as 
probabilidades dos diferentes valores de k, como simulam fenômenos aleatórios 
baseados nessas probabilidades.1  

 

Hoje em dia podemos simular, para as 196 células, quais seriam suas ordens de 
densidades sonoras; o resultado da simulação seria aproximadamente proporcional 
aos valores das probabilidades obtidos anteriormente (no final da seção 4.3).  
 
Mas Xenakis escreveu a peça em 1957! Assim, não podia simular um fenômeno 
aleatório, pois não existia tal tecnologia disponível na época.  
 
 
A solução encontrada foi utilizar os valores de probabilidades obtidos como se 
fossem proporções fixas. Desta maneira, o esquema macro-composicional de 
Achorripsis não seria uma simulação de um fenômeno aleatório, mas tomaria as 
proporções correspondentes. 
 
Multiplicando cada valor de probabilidade por 196 (o número total de células) 
temos, para nk o número de células com  k-ésima ordem de densidade2: 
 
n0 = 0.5488 x 196 = 107 células com densidade de ordem 0. 
n1 = 0.3293 x 196 = 65 células com densidade de 1° ordem. 
n2 = 0.0988 x 196 = 19 células com densidade de 2° ordem. 
n3 = 0.0198 x 196 = 4 células com densidade de 3° ordem. 
n4 = 0.0030 x 196 = 1 células com densidade de 4° ordem. 
n5 = 0.0004 x 196 = 0 células com densidade de 5° ordem. 
 
 
O passo seguinte seria dispor estes valores na matriz de modo assimétrico. Para 
isso Xenakis cria seu próprio modo de aproximar seus resultados do 
comportamento de um fenômeno aleatório. Ele reutiliza a variável aleatória com 
distribuição de Poisson, determinando a proporção de células com k-ésima ordem 
de densidade para as colunas e fazendo o mesmo para as linhas. 
 
Deste modo fica garantido que a proporção de células com determinada ordem de 
densidade entre as colunas, assim como entre as linhas, sigam as proporções de 
valores obtidos usando a distribuição de Poisson. 
 
Se existem 28 colunas e mjk células com k-ésima ordem de densidade, então a 
média ( jk) de células com densidade k por coluna é igual a jk  = mjk 28. 
 

j1 = 65 28 = 2.32. Para a 1° ordem de densidade temos um total de 65 células, 
então teremos, em média, 2.32 eventos de 1° ordem de densidade por coluna. 
 

j0 = 107 28 = 3.82. 
j2 = 019 28 = 0.68. 
j3 = 004 28 = 0.14. 
j4 = 001 28 = 0.04. 
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Com esses parâmetros, calcula-se a probabilidade de uma coluna conter x células 
com uma k-ésima ordem de densidade. Para k = 1, com qx a probabilidade de que 
uma coluna contenha x células com densidade de 1° ordem, temos: 
 
q0 = 0.098 
q1 = 0.228 
q2 = 0.264 
q3 = 0.205 
q4 = 0.119 
q5 = 0.055 
q6 = 0.021 
 
Multiplicando essas probabilidades pelo número de colunas, e arredondando-os 
conforme Xenakis3, temos que: 
 
2.75  3 colunas não contém densidades de 1° ordem. 
6.38  6 colunas contém 1 células com densidade de 1° ordem. 
7.39  8 colunas contém 2 células com densidade de 1° ordem. 
5.74  5 colunas contém 3 células com densidade de 1° ordem. 
3.33  3 colunas contém 4 células com densidade de 1° ordem. 
1.54  2 colunas contém 5 células com densidade de 1° ordem. 
0.59  1 coluna contém 6 células com densidade de 1° ordem. 
 
Faz-se o mesmo para todas as ordens de densidade e semelhantemente, para as 
linhas. 
 
Se existem 7 linhas e mik células com k-ésima ordem de densidade, então a média 
( ik) de células com densidade k por linha é igual a ik  = mik 7. 
 

i1 = 65 7 = 9.29. Para a 1° ordem de densidade temos um total de 65 células, 
então teremos, em média, 9.29 eventos de 1° ordem de densidade por coluna. 
 

i0 = 107 7 = 15.29. 
i2 = 019 7 = 02.71. 
i3 = 004 7 = 00.57. 
i4 = 001 7 = 00.14. 

 
Similarmente, calcula-se a probabilidade de uma linha conter y células com uma k-
ésima ordem de densidade. Para k = 1, com fy a probabilidade de que uma coluna 
contenha y células com densidade de 1° ordem, já multiplicando os valores pelo 
número de linhas, temos que: 
 
(f6 = 0.082) x 7 = 0.57  1 linha contém 6 células com densidade de 1° ordem. 
(f7 = 0.109) x 7 = 0.76  1 linha contém 7 células com densidade de 1° ordem. 
f8 x 7 = 0.127 x 7 = 0.89  1 linha contém 8 células com densidade de 1° ordem. 
f9 x 7 = 0.131 x 7 = 0.92  1 linha contém 9 células com densidade de 1° ordem. 
(f10 = 0.122) x 7 = 0.85  1 linha contém 10 células com densidade de 1° ordem. 
(f11 = 0.103) x 7 = 0.72  nenhuma linha contém 11 células com densidade de 1° 
ordem. 
(f12 = 0.080) x 7 = 0.56  nenhuma linha contém 12 células com densidade de 1° 
ordem. 
(f13 = 0.057) x 7 = 0.40  1 linha contém 13 células com densidade de 1° ordem. 
(f14 = 0.038) x 7 = 0.27  1 linha contém 14 células com densidade de 1° ordem. 
 
 
1 ver glossário, simulações computacionais. 
2 valores devidamente arredondados por xenakis. 
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3 para um estudo mais aprofundado desses arredondamentos e dos cálculos envolvidos, ver 
[ARSENAULT, 2002]. 
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4.5 Preenchendo a Matriz: As Regras do Jogo 
 
Tendo calculado o número de células com uma k-ésima ordem de densidade para 
todos os valores de k nas colunas e nas linhas, o último passo é preencher os 196 
espaços da matriz com diferentes valores de k, obedecendo às condições descritas 
nas duas tabelas a seguir, onde Nck é o número de colunas contendo x células com 
o valor k e Nlk, o número de linhas contendo x células com o valor k: 
 
x Nc0 Nc1 Nc2 Nc3 Nc4

0 0 3 14 24 27 
1 2 6 10 4 1 
2 6 8 3   
3 5 5 1   
4 5 3    
5 4 2    
6 4 1    
7 2     
 
Exemplo: apenas quatro colunas (das 28) deverão ter células com densidade de 3° 
ordem; além disso, cada uma delas deverão ter apenas uma célula deste tipo.  
 
x Nl0 Nl1 Nl2 Nl3 Nl4
0   1 4 6 
1   0 2 1 
2   2 1  
3   2   
4   1   
5   1   
6  1    
7  1    
8  1    
9  1    
10  1    
11 1 1    
12 0 0    
13 1 0    
14 0 1    
15 1     
16 2     
17 1     
18 0     
19 1     
 
Exemplo: duas linhas (das sete) deverão ter 3 células com densidade de 2° ordem. 
 
Xenakis criou seu próprio jogo - rede de proporções... Deve-se preencher a matriz 
de modo a respeitar as proporções de Poisson para as colunas e para as linhas. 
Pode-se escolher onde colocar determinada ordem de densidade, mas deve-se 
seguir as regras...  
 
Mas o quanto isso é distante dos resultados obtidos através de uma simulação 
computacional? 
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4.6 Jogo e Simulação 
 
Os gráficos no hiperlink abaixo comparam os resultados obtidos por duas 
simulações computacionais de um fenômeno aleatório de 196 eventos, modelado 
através de uma distribuição de Poisson com média  = 0.6, com a matriz 
preenchida por Xenakis.  
 
A cor azul escuro indica célula com densidade de ordem zero. 
A cor azul claro indica célula com densidade de 1º ordem. 
A cor verde indica célula com densidade de 2º ordem 
A cor vermelho indica célula com densidade de 3º ordem 
A cor marrom indica célula com densidade de 4º ordem 
 

Matrizes
 
Xenakis alude ao fato de que, para uma matriz com um número cada vez maior de 
células (mais linhas e colunas), são necessários menos arredondamentos nos 
cálculos, além de tornar o jogo mais complexo, fatos estes que tornariam os 
resultados mais rigorosos e livres de intervenção humana. 
 

“Os valores colocados na matriz não são sempre rigorosamente definidos. 
Dada uma média , eles dependem do número de linhas e colunas da 
matriz. Quanto maior o número de linhas e colunas, mais rigorosa será a 
definição. Essa é a Lei dos Grandes Números1” [XENAKIS, 2002, p.31] 

 
Xenakis utiliza os valores de probabilidade calculados e os transforma em 
proporções. Em um fenômeno aleatório, quanto maior for a amostra de uma 
variável aleatória (no caso, o número de células – valores na matriz), mais seu 
comportamento se estabilizará e se aproximará de um comportamento descrito por 
proporções fixas. Se fosse possível jogar uma moeda balanceada infinitas vezes, 
teríamos a certeza de que metade dos resultados seria cara e a outra metade 
coroa. Não obstante, em todo experimento real só podemos observar finitos valores 
assumidos por uma variável aleatória. Quanto maior o número de observações, 
mais saberemos de sua natureza e menos desvios (valores estranhos) ao nosso 
modelo probabilístico (uma distribuição de probabilidade) teremos. 
 
É uma decisão estética optar por estratégias que gerem mais ou menos desvios dos 
valores em relação aos valores esperados (proporções fixas correspondentes ao 
modelo). 
 
Simulações computacionais geram muitos desvios, por exemplo, quando usadas 
para determinar poucos valores de nosso material (musical ou não). 
 
 
1 Xenakis apenas alude, de maneira elíptica, à Lei dos Grandes Números. Para uma explicação sucinta 
ver glossário. 
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4.7 O Desenho de Xenakis da Matriz de Achorripsis 
 
Abaixo é apresentado uma reprodução do desenho de Xenakis do esquema macro-
composicional de Achorripsis [XENAKIS, 1992, p.28]. Nas linhas estão as sete 
famílias de timbres utilizados. Cada coluna equivale a 6.5 compassos, cada um 
deles com 4 tempos, totalizando 26 tempos por coluna. Os números dentro das 
células (não muito visíveis) são especificações mais sutis dos valores de densidade 
de cada célula. A legenda diz: no events = evento com densidade de ordem 0; 
single event = evento com densidade de 1° ordem; double event = evento com 
densidade de 2° ordem; triple event = evento com densidade de 3° ordem; 
quadruple event = evento com densidade de 4° ordem.  
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5. Projetos Futuros  
   
Durante a pesquisa que resultou nessa página, surgiram assuntos cuja abordagem 
não seria possível fazer, por exigirem maior dedicação, tempo disponível e 
investimento. Estes, listados abaixo, compõe projetos futuros.  
   
1. Pesquisa sobre unidades de medida variáveis, em que a unidade de medida u é 
função de uma variável t, isto é, u = f(t).  
   
2. Elaboração de métodos de transformações nos crivos, diferentes da 
transposição, como, por exemplo, a soma, multiplicação e subtração de dois crivos.  
   
3. A programação de um algoritmo para construção de crivos a partir de pontos 
dados (ver seção 1.7.3), que, ao invés de produzir um crivo maximamente simples 
(classes residuais sob a operação de união), produza um crivo com o mínimo de 
classes residuais possíveis, sob as quatro possíveis operações (união, intersecção, 
diferença simétrica e complementação).  
  
4. Elaboração de estudo relacionando materiais musicais gerados por simulação 
computacional de distribuições de probabilidade e materiais musicais que utilizam 
proporções correspondentes a probabilidades advindas das mesmas distribuições. 
Esse estudo deverá estabelecer comparações entre as duas operações, mostrando 
as diferentes estratégias a serem adotadas, principalmente no que concerne 
diferentes quantidades de material a serem gerados (e que, para um tamanho cada 
vez maior, a simulação gera um resultado cada vez mais próximo das proporções 
esperadas). 
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6. Elos 
 
Abaixo há diversos links relacionados à pesquisa cujo resultado é a elaboração 
desta página. 
 
1. AthenaCL, um software que tem implementado o Método dos Crivos de Xenakis.  
2. Creative Commons Brasil, onde existem as licenças livres usadas para as 
músicas da seção 3. 
3. Mozila Firefox. Como cada navegador segue a seu modo a especificação padrão 
para navegadores na Internet, fica aqui especificado o navegador utilizado para a 
visualização desta página. 
4. NICS, Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora da UNICAMP, onde a 
pesquisa foi feita. 
5. Scala, software utilizado para modificar a afinação dos sintetizadores, de modo a 
poder utilizar unidades de medida não usuais. 
6. SciLab, software utilizado na simulação da distribuição de Poisson, seção 4. 
7. Sussurro, biblioteca musical digital do laboratório de música e tecnologia da 
escola de música da UFRJ, onde há inúmeras obras, incluindo algumas de Henrique 
Iwao, autor desta página. 
8. Wikipedia, enciclopédia digital livre. 
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