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INTRODUÇÃO 
 

 O canto sertanejo tem raízes na música caipira.No 

passado remetido ao público rural, conservava tradições 

instrumentais e rítmicas. Com o passar das décadas, a 

música sertaneja passa por transformações, com 

instrumentos eletrônicos que vieram substituir a tradicional 

viola.  Cantoras sertanejas surgiram trazendo mudanças de 

estilos vocais.    

OBJETIVO 
Avaliar amostras de vozes de cantoras da atualidade no 

estilo musical sertanejo estabelecendo-se comparações. 

MÉTODO 
 

 Analisadas as vozes de sete cantoras sertanejas, as 

quais foram selecionadas pelos seguintes critérios: 

cantoras no estilo sertanejo, de sucesso atual, solos ou 

duplas, com exibições publicadas na plataforma YouTube. 

Na seleção das canções considerou-se aquela de maior 

número de visualizações (Youtube), a partir das contas de 

cada cantora. As amostras das canções foram editadas por 

meio do programa A-tube catcher; a avaliação das vozes foi 

realizada por meio de um protocolo para análise perceptivo-

auditiva, englobando sistema de ressonância, extensão 

vocal, ataque vocal, articulação, registro vocal, projeção, 

escala GRBAS para julgamento da qualidade vocal, 

presença de belting, drive vibrato, dentre outros aspectos 

vocais. Três juízes, experientes profissionais em voz 

cantada, professores de canto e fonoaudiólogo, realizaram 

as avaliações. 

 

RESULTADOS  
 

As características vocais comuns à amostra foram drive, vibrato e belting, 

sendo a maioria com vibrato presente e loudness considerado forte. Quanto 

ao registro vocal houve predomínio do tipo modal peito, com extensão vocal 

tendendo a ser reduzida. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

CONCLUSÃO 
 

  A análise perceptivo-auditiva de uma amostra de cantoras 

sertanejas apresenta como caraterísticas comuns presença de vibrato, 

extensão vocal reduzida, loudness forte e vozes consideráveis 

agradáveis.  
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