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A orquestra 

 

A orquestra inteira precisa estar disposta em um arco, de 180 graus, com o maestro no centro do raio, e 
todos os músicos precisam estar direcionados para o maestro, sem obstruções de visão. 

 

Os naipes, com exceção da base, ficam dispostos em relação ao maestro com o instrumento mais agudo 
à esquerda do naipe, e o instrumento mais grave à direita do naipe, concentrando toda a parte aguda da 
orquestra à esquerda e toda a parte grave da orquestra à direita. 

 

Em seções concentradas, com as cordas próximas ao maestro devido à delicadeza sonora, seguidas 
pelas madeiras, metais e percussão, devido à potência sonora. A disposição do arco em tablados é 
recomendada para que todos os músicos possam ter uma visão clara do maestro, sem obstruções. 



 

 

Disposição com orquestra e coral 

 

Com um único regente para os dois, o coral deve permanecer atrás e acima da orquestra, para que 
ambos possam ter uma boa projeção do som. 

Disposição dos instrumentos 

 

Seguindo a ideia da disposição da sonoridade e dos naipes, os instrumentos devem: 

 Começar do mais agudo de seu naipe, à esquerda, indo para o mais grave de seu naipe, à 
direita; 

 Manter a disposição dos naipes, concentrando as cordas próximo ao maestro, e com os demais 
naipes concentrados ao meio. 



 

 

Quantidade de membros 

 

Para que a orquestra soe bem, é necessário equilibrar a quantidade de membros por naipe para cada 
situação. Com base nisso, observe que: 

 Mais da metade da orquestra deve ser composta de instrumentos de cordas; 
 A família dos metais está contemplando também os saxofones (motivo mais à frente), 

procurando equilibrar a proporção, que deve ser aproximadamente a mesma das madeiras; 
 A base possui estrutura fixa, desde que respeitando a quantia de membros: Quanto menor a 

orquestra, maior será a porcentagem de membros da base/percussão. 

Orquestra clássica 
A formação clássica de uma orquestra se preza pelo equilíbrio sonoro, dando prioridade para os 
instrumentos de cordas e instrumentos clássicos. Esta formação sempre é utilizada como referência 
quando se trata de formação de orquestras, devido aos inúmeros estudos de sonoridade que já vieram 
sendo executados ao longo dos séculos e que se provaram aplicáveis até aos dias atuais. 

Vale notar que a formação de orquestra clássica não possui saxofones, não somente por ser um 
instrumento relativamente novo, se comparado com os demais, mas também por ser considerado um 
instrumento substituto, geralmente dos instrumentos de madeiras, além de alguns metais. 



 

 

 

Note que a formação é similar à apresentada anteriormente, com a ausência dos saxofones, e com a 
presença de outros instrumentos da família das madeiras. Além disso, é comum também concentrar os 
instrumentos desta família em duas fileiras, mantendo os mais agudos à frente (Flautas e oboés) e os 
mais graves atrás (Clarinetes, cornes ingleses e fagotes). 

Além disso, devemos lembrar que o piano clássico é um instrumento originalmente de cordas, por isso 
se situa entre a família das cordas, que também geralmente está acompanhada de harpas. 

Formações de orquestras 
Utilizando-se da formação de orquestra clássica como referência, existem outras formações de 
orquestras, que devem atender a cada situação, observando a quantia de membros disponíveis. 

Existem diversas formações possíveis! Observe atentamente qual pode atender à sua realidade. As 
seguintes formações serão demonstradas aqui, da menor para a maior, sendo elas: 

 Grupo de músicos 
 Orquestra pequena 
 Orquestra básica 
 Orquestra abrangente 
 Orquestra Jazz Sinfônica completa 

Lembre-se que cada uma das formações citadas acima possui observações que devem ser seguidas. 

  



 

 

Grupo de músicos 
Esta formação é uma orquestra, porém, extremamente reduzida, com uma média de 20 componentes, 
quase ao ponto de não haver quórum suficiente. Nesta formação, é comum o próprio maestro também 
estar sentado junto aos músicos, executando as músicas junto com eles. É recomendado que o regente 
esteja em um posicionamento capaz de demonstrar comandos específicos a seu grupo, sem atrapalhar 
sua execução. 

Caso o instrumento do maestro não possibilite esta interação, seja devido a seu posicionamento ou 
devido a seu instrumento, recomenda-se que um outro músico (geralmente o spalla), que esteja em um 
posicionamento de visualização mais fácil possa realizar tais comandos. 

Naipe das cordas (1)  
Violino 1 3 membros 
Violino 2 3 membros 
Violoncelo 1 membro 
3 instrumentos 7 membros 
Naipe das madeiras  
Flauta 1 membro 
Clarinete 2 membros 
2 instrumentos 3 membros 
Naipe dos metais  
Trombone 1 membro 
Trompete 2 membros 
Tuba 1 membro 
Sax alto 2 membros 
Sax tenor 1 membro 
5 instrumentos 7 membros 
Base  
Piano/Teclado (2) 1 membro 
Baixo 1 membro 
Bateria 1 membro 
3 instrumentos 3 membros 
Naipe da percussão Não possui 

 

  



 

 

Observação 1: O papel do spalla 
O spalla é o chefe de naipe dos violinos e, devido a seu posicionamento, é comum ele estar em um local 
de fácil visualização de todos os demais componentes. O spalla deve estar ciente de que pode ser 
necessário que ele informe determinados comandos ao grupo, como por exemplo quando ditar o 
momento de iniciar ou encerrar a música. 

Observação 2: O pianista/tecladista 
Por ser um grupo extremamente reduzido, com a ausência de regência em alguns casos, a base é 
primordial para a boa execução da música, e o carro-chefe disto é o pianista/tecladista. 

Recomenda-se que este músico sempre ensaie previamente as músicas e as execute da melhor maneira 
possível pois, em uma situação de poucos músicos, é ele que será o responsável por ditar o ritmo da 
música, mantendo todos os demais componentes sincronizados. 

  



 

 

Orquestra pequena 
Esta formação abrange uma média de 30 componentes, sendo extremamente reduzida se comparada às 
demais, podendo ocasionar alguns desfalques de vozes, apesar de ser completamente funcional em 
arranjos a quatro vozes (1). 

Naipe das cordas  
Violino 1 5 membros 
Violino 2 5 membros 
Viola 3 membros 
Violoncelo 1 membro 
4 instrumentos 14 membros 
Naipe das madeiras  
Flauta 2 membros 
Clarinete 2 membros 
2 instrumentos 4 membros 
Naipe dos metais (2)  
Trombone 2 membros 
Trompete 2 membros 
Tuba 1 membro 
Sax alto 3 membros 
Sax tenor 1 membro 
5 instrumentos 9 membros 
Base  
Piano/Teclado 1 membro 
Baixo 1 membro 
Bateria 1 membro 
3 instrumentos 3 membros 
Naipe da percussão Não possui 

 

  



 

 

Observação 1: Arranjos a quatro vozes 
Em arranjos a quatro vozes, o maestro pode realizar pequenas alterações para abranger a cada um dos 
naipes. 

Um exemplo de alteração é orientar os músicos para realizar a execução de cada estrofe com um naipe 
diferente, desde que o naipe esteja seguro o suficiente na execução para fazer tal alteração. Exemplo: 

 Na primeira estrofe, todos os naipes executam normalmente; 
 Na segunda estrofe, executa-se somente o naipe de cordas; 
 Na terceira estrofe, executa-se somente o naipe de metais; 
 Na quarta estrofe, executa-se somente o naipe de madeiras; 
 Na última estrofe, todos os naipes voltam a executar normalmente; 
 E no refrão/coro, todos os naipes executam normalmente. 

Como nos arranjos a quatro vozes, praticamente todos os naipes executam as mesmas frases, fazendo 
com que as linhas melódicas nunca se percam, realizando esta alteração não somente traz um 
diferencial na execução das músicas, mas também desenvolve a leitura e a segurança dos músicos. 

Observação 2: Naipe dos metais 
Por se tratar de uma formação pequena, geralmente composta por músicos iniciantes, não há restrição 
quanto à sonoridade, observando apenas para que a intensidade da execução não seja extremamente 
forte. O naipe dos metais pode contribuir para essa abrangência da sonoridade, desde que a intensidade 
seja controlada. 

  



 

 

Orquestra básica 
A orquestra básica é a formação ideal para execução de praticamente todos os arranjos evangélicos 
atuais, e é composta de uma média de 39 componentes (1).  

Naipe das cordas  
Violino 1 6 membros 
Violino 2 5 membros 
Viola 4 membros 
Violoncelo 2 membros 
4 instrumentos 17 membros 
Naipe das madeiras  
Flauta 3 membros 
Clarinete 3 membros 
2 instrumentos 6 membros 
Naipe dos metais (2)  
Trompa 1 membro 
Trombone 3 membros 
Trompete 3 membros 
Tuba 1 membro 
Sax alto 3 membros 
Sax tenor 2 membros 
6 instrumentos 12 membros 
Base  
Piano/Teclado 1 membro 
Baixo 1 membro 
Bateria 1 membro 
Violão/Guitarra 1 membro 
4 instrumentos 4 membros 
Naipe da percussão Não possui (3) 

 
  



 

 

Observação 1: Composição das vozes 
Como esta formação é mais reduzida no número de componentes, é comum que ocorram casos de 
desfalques de vozes. Nestes casos, é recomendado que treine os músicos quanto à execução de outras 
vozes, por exemplo: 

 Um instrumentista de “Violino 2” executar “Violino 1”; 
 Um instrumentista de “Trompete 3” executar “Trompete 2”; 
 Um instrumentista de “Trompete 2” executar “Trompete 1”. 

Para isto, deve-se lembrar aos músicos de que todas as vozes de um instrumento são importantes, pois 
todas as notas de uma música são importantes! Não há distinção entre “importância” de vozes, a única 
questão importante é executar a música de forma que a mesma fique entendível. 

Observação 2: Naipe dos metais 
É extremamente fácil, nesta formação, o naipe dos metais extrapolar a sonoridade do naipe das cordas. 
Deve-se haver extrema cautela nos ataques, para que o som das cordas não seja omitido. 

Observação 3: Não há naipe de percussão 
O naipe de percussão aqui é descartado, visando que a sonoridade da percussão traz brilho somente 
quando é acompanhando de bastante volume sonoro. 

Na transição para o próximo nível, é recomendado que a percussão se inicie com um par de tímpanos, 
para trazer mais peso e ressonância ao som geral da orquestra. 

 

  



 

 

Orquestra abrangente 
A formação de orquestra abrangente possui uma grande quantidade de instrumentistas bem variados, e 
por isso é comum haver um certo desequilíbrio em relação aos naipes de cordas e de metais, mas é 
recomendado que o maestro gerencie este desequilíbrio, prezando sempre pela qualidade sonora. 

Esta formação adota uma média de 70 componentes totais. 

Naipe das cordas  
Violino 1 8 membros 
Violino 2 6 membros 
Viola 6 membros 
Violoncelo 5 membros 
Baixo acústico 2 membros 
5 instrumentos 27 membros 
Naipe das madeiras  
Flauta 4 membros 
Clarinete 4 membros 
Oboé 1 membro 
Fagote 1 membro 
4 instrumentos 10 membros 
Naipe dos metais (1)  
Trompa 3 membros 
Trombone 4 membros 
Trompete 4 membros 
Tuba 2 membros 
Sax alto 4 membros (2) 
Sax tenor 3 membros (2) 
Sax barítono 1 membro (2) 
7 instrumentos 21 membros 
Base  
Piano/Teclado 1 membro 
Baixo 1 membro 
Bateria 1 membro 
Violão/Guitarra 2 membros 
5 instrumentos 5 membros 
Naipe da percussão  
Tímpanos 1 membro 
Bumbo sinfônico 1 membro 
Acessórios 5 membros 
3+ instrumentos 7 membros 

 

  



 

 

Observação 1: Potência sonora do naipe dos metais 
Devido a, nesta formação, haver uma grande quantidade de metais em relação à cordas, é 
recomendado que o maestro controle a intensidade do som dos metais, para que o som não ultrapasse 
o som dos metais. 

Observação 2: Quantidade de saxofones 
Ainda, dentro do naipe dos metais, há os saxofones também que podem facilmente extrapolar a 
potência sonora e omitir o naipe das cordas. É extremamente recomendado que haja um controle da 
intensidade do som nesta formação. 

  



 

 

Orquestra Jazz Sinfônica completa 
A definição de orquestra completa ideal tem sua referência nas grandes orquestras profissionais. É 
necessário um grande espaço para abranger esta orquestra, e possui mais de 100 integrantes entre 
todos os naipes. 

As porcentagens aqui relacionadas são referentes à porcentagem convencional das grandes orquestras. 

Naipe das cordas   
Violino 1 16 membros 26% do naipe 
Violino 2 14 membros 23% do naipe 
Viola 12 membros 19% do naipe 
Violoncelo 12 membros 19% do naipe 
Baixo acústico 8 membros 13% do naipe 
5 instrumentos 62 membros 55% da orquestra 
Naipe das madeiras   
Flauta 3 membros 17% do naipe 
Clarinete 3 membros 17% do naipe 
Oboé 3 membros 17% do naipe 
Fagote 3 membros 17% do naipe 
Corne inglês 3 membros 17% do naipe 
Flautim 1 membro (1) 6% do naipe 
Contra-fagote 1 membro (1) 6% do naipe 
Clarone 1 membro (1) 6% do naipe 
8 instrumentos 18 membros 16% da orquestra 
Naipe dos metais   
Trompa 6 membros 30% do naipe 
Trombone 4 membros 20% do naipe 
Trompete 4 membros 20% do naipe 
Tuba 1 membro 5% do naipe 
Sax alto 2 membros (2) 10% do naipe 
Sax tenor 2 membros (2) 10% do naipe 
Sax barítono 1 membro (2) 5% do naipe 
7 instrumentos 20 membros 18% da orquestra 
Base   
Piano/Teclado 1 membro 20% do naipe 
Baixo 1 membro 20% do naipe 
Bateria 1 membro 20% do naipe 
Violão/Guitarra 2 membros 40% do naipe 
5 instrumentos 5 membros 5% da orquestra (3) 
Naipe da percussão   
Tímpanos 1 membro 14% do naipe 
Bumbo sinfônico 1 membro 14% do naipe 
Acessórios (4) 5 membros (4) 71% do naipe (4) 
3+ instrumentos (4) 7 membros 6% da orquestra (4) 

 

  



 

 

Observação 1: Execução de instrumentos do naipe das madeiras 
O uso de flautim, contra-fagote e clarone pode ser realizado reutilizando os membros do próprio naipe 
em questão, observando a família do instrumento: 

 Um flautista pode se especializar para executar o flautim; 
 Um fagotista pode se especializar para executar o contra-fagote; 
 Um clarinetista pode se especializar para executar o clarone. 

Observação 2: Quantidade de saxofones 
Devido à potência sonora dos saxofones, não é recomendado o uso de muitos saxofones no caso da 
formação de orquestra completa, pois já haverá uma quantidade grande de trompetes, trombones e 
trompas, e deve-se observar o equilíbrio sonoro com os demais naipes, principalmente com as cordas. 

Observação 3: Base 
A porcentagem da base pode variar devido ao tamanho da orquestra e isso se deve ao fato de que a 
quantidade de membros na base é fixa. Porém, para se obter uma boa sonoridade, é recomendado 
observar a seguinte regra para execução no caso da ausência de instrumentos: 

1. Se não houver piano/teclado, não é recomendada a execução do baixo; 
2. Se não houver baixo, não é recomendada a execução da bateria; 
3. Se não houver bateria, não é recomendada a execução de violão/guitarra. 

Observação 4: Acessórios de percussão 
A questão dos acessórios de percussão (triângulo, reco-reco, carrilhão, pratos suspensos, gongos, etc) 
torna o naipe da percussão extremamente flexível, preferindo até mesmo que haja um integrante 
compondo cada um dos acessórios ou, que haja um rodízio entre os membros para que a execução 
possa ser respeitada sem falhas. 

Observe também que nem todos os arranjos possuirão partituras para cada um dos acessórios 
disponíveis na orquestra, o que traz mais embasamento à flexibilidade do naipe de percussão quanto 
aos acessórios. 

 

  



 

 

 

Instrumentos solistas 
Existem instrumentos que não são recomendados para execução junto às orquestras devido à textura 
de seu som e/ou devido à sua tessitura. Contudo, há a possibilidade do uso destes instrumentos para 
solos específicos, em músicas específicas. No caso de solista, este se posiciona de pé, à esquerda e atrás 
do maestro. Alguns destes instrumentos são: 

 Saxofone soprano 
 Saxofone sopranino 
 Trompete pocket 
 Bombardino 
 Sax horn 
 Trompa em Eb (Chiquinha) 
 Requinta 
 Trombonito 
 Clarinete em C (13 chaves) 
 Flauta doce 
 Trombone de pisto 

Limitações de vagas 
É recomendado que as orquestras possuam um limite de vagas para cada naipe: O alto número de 
instrumentos presentes em uma orquestra pode prejudicar a qualidade sonora e causar dificuldades 
quanto à sincronia dos músicos com o maestro, parte devido à grande quantidade de pessoas, parte 
devido a possíveis problemas de visualização dos músicos com o maestro. 

  



 

 

Captação do som 
Antes de realizar a captação do som, o maestro necessita mixar a orquestra. É recomendado seguir a 
orientação do maestro para realizar a mixagem da orquestra com base no posicionamento dos 
microfones. Abaixo estão alguns exemplos de posicionamento que podem ser realizados na orquestra. 

Captação over 
Microfone posicionado acima de um naipe, abrangendo mais de um instrumento. Pode ser pendurado 
do teto da sala ou suspenso com pedestais altos. 

 

Neste tipo de captação, é imprescindível o uso de microfones cardioides, que sejam especializados para 
captação direta, sem sobras laterais. 

Modelos de referência: 

 Microfone condensador Samson C 02 
 Microfone condensador AKG Perception 170 
 Microfone Shure Instrumento SM81 

  



 

 

Captação direta (individual) 
Microfone posicionado diretamente na saída de som do instrumento. É mais recomendado para 
instrumentos dos naipes dos metais, por seu som sair diretamente da campana do instrumento, e 
também para captação individual. 

 

Este tipo de captação é recomendado também para captação de percussão média e aguda, como a caixa 
da bateria. 

Captação grave 
Microfone posicionado diretamente em instrumentos graves, como por exemplo violoncelos, contra-
baixos e também os de percussão que possuem timbres graves como tímpanos e bumbos. 

 

 Por ser necessário um foco maior nas frequências graves, é recomendado que se procure 
microfones que possuam uma sensibilidade maior nessas frequências, para se obter tudo que o 
instrumento tem a oferecer.  



 

 

Compêndio de instrumentos 
As orquestras possuem não somente um posicionamento diferenciado em relação aos demais 
conjuntos, mas também há algumas diferenças quanto aos instrumentos que são utilizados. 

Por haver vários instrumentos em diferentes texturas, e devido à necessidade da diversidade de 
timbres, alguns instrumentos que outros conjuntos utilizam não são recomendados no uso de 
orquestras, além de haver pequenas alterações quanto à escrita. 

Neste compêndio você encontrará uma gama de instrumentos comumente utilizados em orquestras, 
com detalhes de cada um deles. Com as informações aqui presentes, você conseguirá identificar cada 
um dos instrumentos utilizados nas orquestras, e adotar as melhores práticas para cada um deles. 
Dividimos este compêndio em três seções: 

1. Instrumentos essenciais 
2. Instrumentos adicionais 
3. Outros instrumentos 

  



 

 

Instrumentos essenciais 
Estes são os instrumentos que compõem as orquestras básicas: 

 Violino 
 Viola 
 Violoncelo 
 Flauta 
 Clarinete 
 Trompa 
 Trombone 
 Trompete 
 Tuba 
 Sax alto 
 Sax tenor 
 Piano/Teclado 
 Baixo 
 Bateria 
 Violão/Guitarra  



 

 

Violino 

Nome original: Violin 

 

Outros nomes: - 
Conjuntos: Orquestra, camerata 

Naipe: Cordas 
Execução: Cordas friccionadas por arco 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Ambiente “over” (para cada 
8 componentes) 

Extensão: Sol 3 (G3)  Dó 8 (C8) 

Acessórios: 4 cordas (Lá, Ré, Sol e Mi) Técnicas:  Pizzicato  Vibrato 
 Arco de crina de cavalo   Corda dupla  Harmônico 
 Espaleira   Glissando  Sul ponticello 
 Cavalete   Sul tasto  Col legno 
 Breu   Staccato  Tremolo 
 Cravelhas   Detaché  Portato 
    Martelle  

O violino é um cordofone, inventado por volta do século XVII, e é o instrumento mais agudo da família 
das cordas. É considerado por muitos como “a alma da orquestra”, e é o instrumento utilizado pelo 
spalla, que é o responsável por manter toda a sincronia e afinação do naipe de cordas, além de se 
posicionar na primeira estante, à esquerda do maestro. 

O conjunto de violinos é sempre dividido em duas vozes, e sempre são os instrumentos mais próximos 
do maestro. 



 

 

Viola 

Nome original: Viola 

 

Outros nomes: Viola de arco 
Conjuntos: Orquestra, camerata 

Naipe: Cordas 
Execução: Cordas friccionadas por arco 

Clave: 

  
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Ambiente “over” (para cada 
4 componentes) 

Extensão: Dó 3 (C3)  Sol 7 (G7) 

Acessórios: 4 cordas (Lá, Ré, Sol e Dó) Técnicas:  Pizzicato  Vibrato 
 Arco de crina de cavalo   Corda dupla  Harmônico 
 Espaleira   Glissando  Sul ponticello 
 Cavalete   Sul tasto  Col legno 
 Breu   Staccato  Tremolo 
 Cravelhas   Detaché  Portato 
    Martelle  

A viola é um cordofone, criada entre os séculos XIV e XV, e é possivelmente oriunda da “Viola D’amore”, 
um dos mais de dez tipos de instrumentos que antigamente levavam o nome de viola. 

Geralmente a viola permanece nos registros médios, entre os violinos e os violoncelos, e é o 
instrumento que mais se assemelha com a voz humana, com um poder expressivo de acento mais 
suave, recolhido e melancólico. 

Em dimensões, a viola é um pouco maior que o violino. 



 

 

Violoncelo 

Nome original: Violoncello 

 

Outros nomes: Cello 
Conjuntos: Orquestra, camerata 

Naipe: Cordas 
Execução: Cordas friccionadas por arco 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Ambiente “over” (para cada 
2 componentes) 

Extensão: Dó 2 (C2)  Lá 7 (A7) 

Acessórios: 4 cordas (Lá, Ré, Sol e Dó) Técnicas:  Pizzicato  Vibrato 
 Arco de crina de cavalo   Corda dupla  Harmônico 
 Cavalete   Glissando  Sul ponticello 
 Breu   Sul tasto  Col legno 
 Cravelhas   Staccato  Tremolo 
 Espigão   Detaché  Portato 
    Martelle  

O violoncelo é um cordofone, que também faz parte da subfamília dos violinos. Sua diferença visual está 
não somente em seu tamanho, mas também no fato de que possui um espigão, para fixação no chão, 
possibilitando seu executor tocar o instrumento enquanto sentado, apoiando-o em seu colo. 

Mantendo-se nos registros graves, o violoncelo permite não somente trazer base para a harmonia, mas 
também traz uma sonoridade única quando executado nos registros agudos, que podem causar também 
uma mudança de clave durante a execução, para melhor observação do músico na partitura. 



 

 

Flauta transversal 

Nome original: Flute 

 

Outros nomes: Flauta, flauta transversa 
Conjuntos: Orquestra, camerata, 

quinteto de madeiras, big 
band 

Naipe: Madeiras 
Execução: Sopro (vento) 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Ambiente “over” 
Extensão: Dó 4 (C4)  Dó 7 (C7) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
    Harmônicos  Beatboxing 
    Multifonia  Frullato 
    Polifonia  Trinado 
    Tremolo  Mordente 
    Staccato  Legato 

Originalmente feita de madeira, a flauta transversal permite trazer um som mais adocicado à 
sonoridade da orquestra. Sua digitação e seu timbre trazem partituras para este instrumento repletas 
de glissandos, trinados e várias outras técnicas que abrilhantam ainda mais a sonoridade geral da 
orquestra. 

  



 

 

Clarinete 

Nome original: Clarinet 

 

Outros nomes: Clarineta 
Conjuntos: Orquestra, camerata, 

quinteto de madeiras, big 
band, banda marcial 

Naipe: Madeiras 
Execução: Sopro (palheta simples) 

Clave: 

 
Transposição: Si bemol – Bb 

Captação: Ambiente “over” 
Extensão: Mi 3 (E3)  Dó 7 (C7) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
 Palheta simples   Harmônicos  Beatboxing 
    Multifonia  Frullato 
    Polifonia  Trinado 
    Tremolo  Mordente 
    Staccato  Legato 

Instrumento de som adocicado, que geralmente dobra suas frases melódicas com as flautas 
transversais. O clarinete, apesar de haver inúmeras versões, a mais comum e amplamente utilizada no 
mundo inteiro é o clarinete com transposição em Si bemol, no sistema Boehm. Na numeração de sua 
palheta, quanto maior a numeração, apesar de trazer um som mais aveludado e escuro, a sua execução 
se torna mais pesada e difícil.  

O clarinete ainda é amplamente utilizado nas orquestras e também em outros tipos de conjuntos, como 
bandas marciais e também Big Bands – conjunto este onde o clarinete é capaz de apresentar uma 
característica mais alegre/sarcástica, devido não somente à natureza do conjunto, mas ao seu timbre 
nas notas mais agudas. 

  



 

 

Trompa 

Nome original: Horn 

 

Outros nomes: French Horn (“Trompa 
francesa”) 

Conjuntos: Orquestra, camerata, 
quinteto de metais 

Naipe: Metais 
Execução: Sopro (vibração, bocal 

fundo) 
Clave: 

 
Transposição: Fá – F 

Captação: Individual 
Extensão: Dó 1 (C1)  Dó 6 (C6) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
 Óleo de rotor   Harmônicos  Beatboxing 
    Multifonia  Frullato 
    Polifonia  Trinado 
    Tremolo  Mordente 
    Staccato  Legato 

A trompa é um aerofone feito de metal, que é remanescente dos instrumentos antigos feitos com 
chifres de animais. 

O vento e a vibração dos lábios passam por todo o seu corpo em espiral, que possui quase 4 metros de 
extensão, antes de sair na campana, o que faz seu som ser brilhante e aveludado, apesar de ser de difícil 
execução. 

Atualmente, a “trompa francesa” de duas afinações (Fá e Si bemol) e com rotores ao invés de pistos se 
tornou o padrão das orquestras, que procuram trazer mais músicos à trompa do que aos demais 
instrumentos de metais, devido à sua textura sonora bem preenchida e suave, o que faz a trompa 
também ser uma inclusão às cameratas. 



 

 

Trombone de vara 

Nome original: Trombone 

 

Outros nomes: Trombone, “Sacabuxa” 
Conjuntos: Orquestra, big band, banda 

marcial, quinteto de metais 
Naipe: Metais 

Execução: Sopro (vibração, bocal 
grande) 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Individual 
Extensão: Dó 1 (C1)  Dó 5 (C5) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
 Óleo de rotor   Harmônicos  Staccato 
 Graxa deslizante   Legato  Frullato 
 Surdinas    

O trombone de vara é facilmente identificado devido ao seu formato, onde a sua parte conhecida por 
“vara” se move para frente e para trás, para realizar a mudança das notas. É também realizando este 
mesmo movimento que o instrumento torna extremamente fácil a execução da técnica “glissando”. 

Por ter uma grande extensão, nas notas mais agudas é normal a pauta ser alterada para a clave de dó. 

Há outras versões do trombone, que possuem rotores, permitindo alcançar notas mais graves que o 
normal, mas não se confunda: o “trombone de pisto” se trata de outro tipo de trombone, que é mais 
utilizado nas bandas marciais! 

Além disso, apesar de serem bem parecidos, o trombone de vara não é o mesmo “sacabuxa”, que possui 
uma campana menor e é maior em seu tamanho projetado para trás. 



 

 

Trompete 

Nome original: Trumpet 

 

Outros nomes: Pistão, Pistom 
Conjuntos: Orquestra, big band, banda 

marcial, quinteto de metais 
Naipe: Metais 

Execução: Sopro (vibração, bocal 
pequeno) 

Clave: 

 
Transposição: Si bemol – Bb 

Captação: Individual 
Extensão: Sol 3 (G3)  Dó 7 (C7) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
 Óleo de pisto   Harmônicos  Staccato 
 Surdinas   Legato  Frullato 

O trompete é o instrumento que produz o som mais agudo e cítrico da família dos metais, sendo 
amplamente utilizado em bandas marciais, big bands, e também na música clássica. É um dos 
instrumentos mais antigos, pois é derivado das trombetas que se usavam nas guerras histórias e 
bíblicas. 

Por isso, é um dos instrumentos que mais projetam som na orquestra devido a seu formato, que sempre 
foi feito para ser ouvido por multidões. 

Há também a versão do trompete com rotores no lugar dos pistos, que é mais utilizada nas composições 
clássicas. 

  



 

 

Tuba 

Nome original: Tuba 

 

Outros nomes: Bombardão 
Conjuntos: Orquestra, banda marcial, 

quinteto de metais 
Naipe: Metais 

Execução: Sopro (vibração, bocal 
grosso) 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Ambiente “over” 
Extensão: Dó 1 (C1)  Fá 3 (F3) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Staccato 
 Óleo de pisto   Legato  
 Óleo de rotor    

A tuba é o instrumento mais grave da família dos metais, e tem o papel fundamental de suporte 
harmônico. 

Por ter sido introduzida às orquestras com forte influência das bandas marciais, muitos executam a tuba 
na clave de Sol, com transposição em Si bemol, mas a tuba não é um instrumento transpositor! Tais 
afinações da tuba se dão devido a diferenças na tessitura dos instrumentos, mas não devem ser 
executados com a transposição em si bemol, na clave de sol. 

As tubas mais comuns são as tubas 4/4 e 3/4, com afinação em Si bemol. 

  



 

 

Saxofone alto 

Nome original: Alto saxophone 

 

Outros nomes: Sax alto 
Conjuntos: Orquestra, banda marcial, big 

band, quinteto de metais 
Naipe: Madeiras 

Execução: Sopro (palheta simples) 
Clave: 

 
Transposição: Mi bemol – Eb 

Captação: Individual 
Extensão: Si bemol 3 (Bb3)  Fá 6 (F6) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
 Palheta simples   Harmônicos  Beatboxing 
    Multifonia  Frullato 
    Polifonia  Trinado 
    Tremolo  Mordente 
    Staccato  Legato 
    Slap  Half-tongue 

Um dos tipos mais comuns de saxofone, com uma tessitura próxima à viola. Teve sua ideia em 1841 por 
Adolph Sax, que adaptou uma boquilha de clarinete a um oficleide, surgindo assim o que viria a ser 
posteriormente o saxofone como conhecemos. 

Os saxofones pertencem originalmente à família das madeiras, apesar de ter seu corpo de metal, devido 
ao fato de seu som sair de seus orifícios através da palheta, e não de um bocal para sua campana, que é 
uma característica principal dos instrumentos de metais. 

Atualmente é um instrumento muito utilizado no processo de musicalização, além de ser bastante 
utilizado em vários grupos musicais, principalmente bandas marciais e big bands. Normalmente não é 
utilizado na formação de orquestra clássica por ser um instrumento novo, e por ser um substituto de 
outros instrumentos que já possuem nestas orquestras.  



 

 

Saxofone tenor 

Nome original: Tenor saxophone 

 

Outros nomes: Sax tenor 
Conjuntos: Orquestra, banda marcial, big 

band, quinteto de metais 
Naipe: Madeiras 

Execução: Sopro (palheta simples) 
Clave: 

 
Transposição: Si bemol – Bb 

Captação: Individual 
Extensão: Lá bemol 2 (Ab2)  Mi 5 (E5) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
 Palheta simples   Harmônicos  Beatboxing 
    Multifonia  Frullato 
    Polifonia  Trinado 
    Tremolo  Mordente 
    Staccato  Legato 
    Slap  Half-tongue 

O segundo tipo de saxofone mais comum, que soa mais grave do que o saxofone alto. Por ter seu som 
mais grave, é também necessária uma numeração de palheta maior. 

Sua transposição também é diferente, devido ao formato e tamanho do instrumento – que é maior que 
o saxofone alto. Isto é necessário para se alcançar as notas mais graves. 

 

  



 

 

Piano/Teclado 

 
Nome original: Piano/Keyboard 

 

Outros nomes: “Rhythm”, “base” 
Conjuntos: Orquestra, big band, camerata, 

banda 
Naipe: Base 

Execução: Teclas 
Clave: 

 e  
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Individual 
Extensão: Lá -1 (A-1)  Dó 8 (C8) 

Acessórios: Pedal Técnicas:  Acordes  Staccato 
 Suporte   Harmônicos  Arpeggio 
 Capo P10      

Considerado o pai de todos os instrumentos, o piano/teclado é o principal responsável por manter a 
base de todos os arranjos. O teclado, apesar de haver todos os seus devidos recursos eletrônicos, requer 
um método de execução igual ao de um piano quando se trata de execução junto à orquestra, por isso 
aqui estamos sempre o tratando como “piano/teclado”. 

Nas partituras, o piano/teclado possui dois tipos: 

 Notação de piano, que irá expor cada uma das teclas que deve ser pressionada em 
quais momentos, incluindo até mesmo a utilização do pedal ou não. Normalmente é 
utilizada uma partitura com duas claves: Sol e Fá, onde a primeira é a responsável pela 
mão direita e a outra é a responsável pela mão esquerda. 

 Notação rítmica (“Rhythm” ou “Base”), que além de exibir dicas rítmicas, permite a 
leitura de cifras para executar os acordes completos ao invés das notas, permitindo 
liberdade rítmica para o instrumentista, de acordo com a música.  



 

 

Baixo 

 
Nome original: Bass guitar, Bass 
Outros nomes: “Contrabaixo” 

Conjuntos: Orquestra, big band, banda 
Naipe: Base 

Execução: Cordas dedilhadas 
Clave: 

 e  
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Individual 
Extensão: Mi 1 (E1)  Sol 4 (G4) 

Acessórios: 4 cordas (Sol, Ré, Lá e Mi) Técnicas:  Acordes  Staccato 
 Alça   Harmônicos  Arpeggio 
 Cabo P10   Tapping  Slap 
    Pizzicato  Palheta 
    Pull Off  Hammer On 

O baixo é o segundo instrumento que compõe a base, com seu foco somente nas notas mais graves, que 
definem o que chamamos de “baixo dos acordes”. 

É bastante comum o baixo executar somente partituras rítmicas com cifras, onde se deve ter uma 
atenção maior para a execução das “inversões do baixo”, que é a nota à extrema direita da cifra, após a 
barra. Exemplo: “Cmaj7/G” é um “Dó maior com sétima maior com baixo em Sol”. 

É possível também que o baixo necessite executar frases específicas, estas com notação em uma 
partitura na clave de fá. Há também a possibilidade de o baixista precisar ler tablaturas, com a 
quantidade de linhas de acordo com a quantidade de cordas necessárias para a partitura. 

O baixo também possui outras duas versões: Com 5 cordas e com 6 cordas. Não há diferença na 
execução destas, que apenas fazem o instrumento alcançar uma extensão maior do que a convencional, 
de 4 cordas. Para as cordas adicionais, apenas segue-se o ciclo das quartas.  



 

 

Bateria 

 
Nome original: Drum set, Drums 

 

Outros nomes: “Percussão” 
Conjuntos: Orquestra, big band, banda 

Naipe: Base 
Execução: Percussão, com baquetas 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma 

Captação: Individual 
Extensão: Nenhuma 

Acessórios: Baquetas Técnicas:     
 Chave de afinação      
       

A bateria é o terceiro instrumento que compõe a base, e é o principal responsável por definir o ritmo da 
música. 

Apesar de amplamente se utilizar a partitura rítmica para definir a maneira de execução, é possível 
utilizar partituras com clave de percussão para definir certos ritmos e preenchimentos específicos. 

  



 

 

Violão/Guitarra 

 
Nome original: Guitar 

 

Outros nomes: Guitarra clássica (Violão) 
Conjuntos: Orquestra, big band, camerata, 

banda 
Naipe: Base 

Execução: Cordas dedilhadas 
Clave: 

 e  
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Individual 
Extensão: Mi 2 (E2)  Dó 8 (C8) 

Acessórios: 6 cordas (2 Mi, Lá, Ré, Sol e Si) Técnicas:  Acordes  Staccato 
 Alça   Harmônicos  Arpeggio 
 Cabo P10   Tapping  Slap 
    Dedilhado  Bend 

O violão/guitarra completa a base, trazendo o papel de também trazer ritmo e dinamismo, assim como 
o piano/teclado. É claro que, dependendo da música, o violão/guitarra pode agregar a mais com um 
solo dedilhado ou, no caso da guitarra, com distorção para trazer um som mais metalizado à obra. 
Também é possível o uso de tablaturas para indicar a execução de solos.  



 

 

Instrumentos adicionais 
Além dos instrumentos que normalmente estão presentes em uma orquestra Jazz-Sinfônica, existem 
outros instrumentos que podem ser adicionados para ampliar as texturas sonoras da orquestra, sendo 
eles: 

 Contrabaixo 
 Flautim 
 Clarone 
 Oboé 
 Corne inglês 
 Fagote 
 Contra-fagote 
 Saxofone barítono 
 Tímpanos 
 Bumbo sinfônico 
 Glockenspiel 
 Marimba 
 Percussão: Triângulo 
 Percussão: Carrilhão 
 Percussão: Prato suspenso 
 Percussão: Gongo 

É recomendada a inserção destes instrumentos após a orquestra possuir uma formação completa de 
instrumentos essenciais. 

  



 

 

Contrabaixo 

 
Nome original: Acoustic bass, double bass, 

contrabass 

 

Outros nomes: Baixo acústico 
Conjuntos: Orquestra, big band, camerata 

Naipe: Cordas 
Execução: Cordas friccionadas por arco, 

cordas dedilhadas 
Clave: 

 e  
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Individual 
Extensão: Mi 2 (E2)  Sol 4 (G4) 

Acessórios: 4 cordas (Lá, Ré, Sol e Mi) Técnicas:  Pizzicato  Vibrato 
 Arco de crina de cavalo   Corda dupla  Harmônico 
 Cavalete   Glissando  Sul ponticello 
 Breu   Sul tasto  Col legno 
 Cravelhas   Staccato  Tremolo 
 Espigão   Detaché  Portato 
    Martelle  

Completando a família das cordas, temos o baixo acústico, que traz sonoridades bem graves e que 
amplificam toda a sonoridade proporcionada pela família das cordas. 

É o único instrumento da família das cordas a qual o músico instrumentista toca enquanto está em pé, 
dado ao tamanho do instrumento e a necessidade de se alcançar o braço e as cordas, acima do cavalete. 

Ainda, é comum também o uso do baixo acústico em big bands, onde se assume o papel de baixo, 
dedilhando-se as notas, em reflexo às formações musicais de big bands da década de 20 e 30, 
contribuindo para a sonoridade desta formação.   



 

 

Flautim 

Nome original: Piccolo 

 

Outros nomes: Flauta pícolo 
Conjuntos: Orquestra, banda marcial 

Naipe: Madeiras 
Execução: Sopro (vento) 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Ambiente “over” 
Extensão: Ré 4 (D4)  Dó 6 (C6) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
    Harmônicos  Beatboxing 
    Multifonia  Frullato 
    Polifonia  Trinado 
    Tremolo  Mordente 
    Staccato  Legato 

O flautim é um instrumento que amplia a sonoridade da flauta transversal, por sua sonoridade soar 
sempre uma oitava acima, se tornando o instrumento com o som mais agudo de toda a orquestra. 

Também, por seu pequeno tamanho, é um instrumento de difícil execução, envolvendo uma 
embocadura precisa e digitação habilidosa pois, apesar de possuir a mesma digitação da flauta 
transversal, suas chaves são bem próximas umas às outras.  



 

 

Clarone 

Nome original: Bass clarinet 

 

Outros nomes: Clarinete baixo 
Conjuntos: Orquestra, quinteto de 

madeiras, big band, banda 
marcial 

Naipe: Madeiras 
Execução: Sopro (palheta simples) 

Clave: 

 
Transposição: Si bemol – Bb 

Captação: Ambiente “over” 
Extensão: Mi 3 (E3)  Dó 7 (C7) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
 Palheta simples   Harmônicos  Beatboxing 
    Multifonia  Frullato 
    Polifonia  Trinado 
    Tremolo  Mordente 
    Staccato  Legato 

Ampliando a sonoridade dos clarinetes para uma oitava abaixo, o clarone é um forte aliado com os 
demais instrumentos de sonoridades graves, apesar de trazer a mesma textura adocicada dos clarinetes. 

É bastante comum o seu uso em bandas marciais mas, devido à sua sonoridade, é também possível de 
ser usado em um quinteto de madeiras ou em big bands – neste último, fazendo praticamente o mesmo 
papel do Sax Barítono.  



 

 

Oboé 

Nome original: Oboe 

 

Outros nomes: - 
Conjuntos: Orquestra, quinteto de madeiras 

Naipe: Madeiras 
Execução: Sopro (palheta dupla) 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Ambiente “over” 
Extensão: Si bemol 3 (Bb3)  Sol 6 (G6) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
 Palheta dupla   Harmônicos  Beatboxing 
 Kit para manufaturar palhetas   Multifonia  Frullato 
    Polifonia  Trinado 
    Tremolo  Mordente 
    Staccato  Legato 

De textura sonora bem distinta dos demais instrumentos, o oboé integra a família das madeiras. Não 
somente devido a seu som ser extremamente penetrante, mas a construção do oboé o torna um dos 
instrumentos mais precisos em sua afinação, sendo o responsável por afinar a orquestra inteira, a 
pedido do spalla, executando a nota LÁ (A). 

Sendo um instrumento bem distinto – principalmente por ser um dos poucos que utilizam palheta dupla 
-, o oboé também é um instrumento de difícil execução, tanto devido à sua digitação, mas também 
devido ao controle de respiração necessário para execução do instrumento. Além disso, o próprio 
oboísta também é responsável pela construção de suas próprias palhetas duplas, utilizando as 
ferramentas disponíveis para tal, bem como a matéria prima – as palhetas – para elaboração de todo o 
corpo das palhetas duplas.  



 

 

Corne inglês 

Nome original: English horn 

 

Outros nomes: Cor anglais, “oboé tenor” 
Conjuntos: Orquestra, quinteto de madeiras 

Naipe: Madeiras 
Execução: Sopro (palheta dupla) 

Clave: 

 
Transposição: Fá – F 

Captação: Ambiente “over” 
Extensão: Si bemol 3 (Bb3)  Sol 6 (G6) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
 Palheta dupla   Harmônicos  Beatboxing 
 Kit para manufaturar palhetas   Multifonia  Frullato 
    Polifonia  Trinado 
    Tremolo  Mordente 
    Staccato  Legato 

O corne inglês é um instrumento sonoramente potente, com uma textura grave brilhante, enquanto 
seus registros agudos costumam ser mais escuros e abafados. 

Mesmo não sendo um instrumento rigorosamente análogo ao oboé, pode ser considerado como um 
“oboé tenor” por apresentar a mesma sonoridade penetrante do oboé, porém em registros mais graves. 



 

 

Fagote 

Nome original: Bassoon 

 

Outros nomes: Basson, fagott, fagotto 
Conjuntos: Orquestra, quinteto de madeiras 

Naipe: Madeiras 
Execução: Sopro (palheta dupla) 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Ambiente “over” 
Extensão: Si bemol 2 (Bb2)  Mi 5 (E5) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
 Palheta dupla   Harmônicos  Beatboxing 
 Kit para manufaturar palhetas   Multifonia  Frullato 
    Polifonia  Trinado 
    Tremolo  Mordente 
    Staccato  Legato 

  



 

 

Contra-fagote 

Nome original: Contrabassoon, Double bassoon 

 

Outros nomes: - 
Conjuntos: Orquestra, quinteto de madeiras 

Naipe: Madeiras 
Execução: Sopro (palheta dupla) 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Ambiente “over” 
Extensão: Si bemol 1 (Bb1)  Lá 4 (A4) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
 Palheta dupla   Harmônicos  Beatboxing 
 Kit para manufaturar palhetas   Multifonia  Frullato 
    Polifonia  Trinado 
    Tremolo  Mordente 
    Staccato  Legato 

  



 

 

Saxofone barítono 

Nome original: Baritone saxophone 

 

Outros nomes: Sax barítono 
Conjuntos: Orquestra, banda marcial, big 

band, quinteto de metais 
Naipe: Madeiras 

Execução: Sopro (palheta simples) 
Clave: 

 
Transposição: Mi bemol – Eb 

Captação: Individual 
Extensão: Si bemol 3 (Bb3)  Fá 6 (F6) 

Acessórios: Graxa Técnicas:  Vibrato  Glissando 
 Palheta simples   Harmônicos  Beatboxing 
    Multifonia  Frullato 
    Polifonia  Trinado 
    Tremolo  Mordente 
    Staccato  Legato 
    Slap  Half-tongue 

  



 

 

Tímpanos 

 
Nome original: Timpani 

 

Outros nomes: - 
Conjuntos: Orquestra, camerata 

Naipe: Percussão 
Execução: Percussão, com baquetas 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Individual 
Extensão:  Dó 2 (C2)  Lá 2 (A2) 

 Fá 2 (F2)  Dó 3 (C3) 
 Si bemol 2(Bb2)  Fá 3 (F3) 
 Ré 3 (D3)  Lá 3 (A3) 
 Fá 3 (F3)  Ré bemol 4 (Db4) 

Acessórios: Baquetas Técnicas:  Tremolo  Glissando 
 Chave de afinação      
       

  



 

 

Bumbo sinfônico 

 
Nome original: Bass drum 

 

Outros nomes: Bombo 
Conjuntos: Orquestra, banda marcial 

Naipe: Percussão 
Execução: Percussão, com baquetas 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma 

Captação: Individual 
Extensão: Nenhuma 

Acessórios: Baquetas Técnicas:     
 Chave de afinação      
       

  



 

 

Vibrafone 

 
Nome original: Vibraphone 

 

Outros nomes: “Xilofone” 
Conjuntos: Orquestra 

Naipe: Percussão 
Execução: Percussão, com baquetas 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Individual 
Extensão: Fá 3 (F3)  Fá 6 (F6) 

Acessórios: Baquetas Técnicas:     
 Suporte      
       

  



 

 

Glockenspiel 

 
Nome original: Glockenspiel 

 

Outros nomes: Glocken 
Conjuntos: Orquestra 

Naipe: Percussão 
Execução: Percussão, com baquetas 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma (Dó – C) 

Captação: Individual 
Extensão: Fá 3 (F3)  Dó 6 (C6) 

Acessórios: Baquetas Técnicas:     
 Suporte      
       

  



 

 

Percussão: Triângulo 

 
Nome original: Triangle 

 

Outros nomes: - 
Conjuntos: Orquestra, banda, camerata 

Naipe: Percussão 
Execução: Percussão, com vara de metal 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma 

Captação: Individual 
Extensão: Nenhuma 

Acessórios: Vara de metal Técnicas:  Roll   
 Corda de sustentação      
       

  



 

 

Percussão: Carrilhão 

 
Nome original: Mark tree 

 

Outros nomes: “sininhos” 
Conjuntos: Orquestra, banda, camerata 

Naipe: Percussão 
Execução: Mão, varetas 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma 

Captação: Individual 
Extensão: Nenhuma 

Acessórios: Pedestal Técnicas:     
 Vareta de metal      
 Vareta de madeira      

  



 

 

Percussão: Pratos orquestrais 

 
Nome original: Cymbals 

 

Outros nomes: Címbalos 
Conjuntos: Orquestra, banda, banda 

marcial 
Naipe: Percussão 

Execução: Mão, baquetas 
Clave: 

 
Transposição: Nenhuma 

Captação: Individual 
Extensão: Nenhuma 

Acessórios: Pedestal Técnicas:     
 Alças para mãos      
 Baquetas      

  



 

 

Percussão: Tantã 

 
Nome original: Tamtam 

 

Outros nomes: “Gongo”, Tam-Tam 
Conjuntos: Orquestra 

Naipe: Percussão 
Execução: Baquetas, macetas, martelos 

Clave: 

 
Transposição: Nenhuma 

Captação: Individual 
Extensão: Nenhuma 

Acessórios: Pedestal Técnicas:     
 Macetas      
 Baquetas      
 Martelos      

  



 

 

Outros instrumentos 
Existem alguns instrumentos em que, apesar de serem executados e encontrarmos diversos exemplos 
de execução destes em orquestras, a sua inserção fixa na formação da orquestra traz alguns problemas: 

 É difícil encontrar partituras para orquestras comuns destes instrumentos; 
 As texturas de som são diferentes, podendo trazer brilhos sonoros indevidos em 

momentos indevidos; 
 Em caso de instrumentos com a mesma textura sonora de outros, suas partituras 

apresentam técnicas que podem não ser possíveis de executar; 
 As partituras comuns de suas contrapartes que estão na orquestra podem trazer até 

claves diferentes e transposições diferentes das que são comumente encontradas; 

Por estes e vários outros  

Saxofone soprano 
Trombone de pisto 
Flauta doce 
Melofone 
Flugelhorn 
Trompa em Eb 
 

 

 

 

 

 

                  “Ora, pois, trazei-me um MÚSICO. E sucedeu que, 
tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor.’’  
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