


• Chama-se ORQUESTRA a um conjunto de 
instrumentistas que tocam em conjunto e se 
podem organizar de diferentes maneiras. 

 

• Vamos conhecer alguns instrumentos que fazem 
parte das três grandes famílias da orquestra – 
CORDAS, SOPROS e PERCUSSÃO. 

 





 Esta família é constituída por instrumentos 
cujo som é produzido através das vibração das 
cordas. 

 As cordas podem ser friccionadas por um arco 
(violino, viola d’arco, violoncelo e 
contrabaixo), dedilhadas (harpa) ou 
percutidas (piano). 

 O arco é constituído por uma vara de madeira 
e um conjunto de cerdas (crinas de cavalo). 

 Quanto maior é o instrumento friccionado, 
mais grave é o seu som e mais curto, robusto e 
pesado é o seu arco. 



 O violino é um instrumento cujo 
som é provocado pela fricção de um 
arco nas suas cordas (quatro). 

 Para ser tocado é, encaixado na 
zona da clavícula e abaixo do 
queixo do executante. Enquanto os 
dedos da mão esquerda calcam as 
cordas, o arco, na outra mão, 
fricciona-as. 



 Tem uma configuração em 
tudo semelhante à do violino, 
sendo apenas ligeiramente 
maior. 

 Toca-se como o violino, 
apoiada no ombro, com um 
arco, e tem quatro cordas. É 
usada quase exclusivamente 
como instrumento de conjunto 
na orquestra ou em música de 
câmara. 



 O violoncelo é maior que o violino e a 
viola d’arco. Toca-se com a ajuda de 
um arco e colocado entre as pernas do 
executante que está sentado. Além 
disso, assenta sobre um espigão (de 
altura regulável) e tem quatro cordas. 

 É um instrumento com uma 
sonoridade calorosa, vibrante e muito 
expressivo, sendo muito utilizado na 
orquestra de câmara. 



 É o maior dos instrumentos de corda 
friccionada. Toca-se em pé, assente 
num espigão; o arco é o mais curto e 
pesado desta família de instrumentos. 

 Pode ter quatro ou cinco cordas e é 
muito importante na orquestra pelo 
apoio grave que lhe dá. 

 O seu pizzicato é muito sonoro e 
emprega-se com frequência em jazz. 



 O piano de cauda é um instrumento 
de corda percutida que surge com o 
aperfeiçoamento do clavicórdio e que 
depois se tornou totalmente original. 

 O piano dá-nos efeitos de grande 
intimidade, pois possui qualidades 
expressivas, inigualáveis por qualquer 
outro instrumento. É usado nas salas 
de concerto, como solista dentro da 
orquestra. É também muito utilizado 
na música pop e no jazz. 



 A harpa, descendente da lira, é um dos 
instrumentos mais antigos que existem. 
Os Egípcios, Gregos e Persas desfrutaram 
do seu som celestial. Na actualidade a 
harpa tem 47 cordas: as 11 mais graves são 
revestidas de metal e as outras de tripa ou 
nylon. 

 A harpa pode fazer solos e 
acompanhamentos ao mesmo tempo, 
mas na orquestra sinfónica utiliza-se para 
fazer acordes que, pela forma de serem 
dedilhados, podem chamar-se harpejos. 



 Se agruparmos estes instrumentos podemos obter 
formações características. 









 O som produz-se pela vibração do ar dentro de um 
tubo. 

 Segundo o material de que são feitos, podemos 
dividi-los em madeiras (flauta transversal, oboé, 
clarinete, fagote) e  metais(trompete, trompa, 
trombone, tuba). 



 A flauta transversal ou transversa é 
um instrumento de sopro que 
permite ao executante uma grande 
expressividade. 

 Pode ser feita de madeira ou de 
metal. Quando incluída na 
orquestra é classificada como 
pertencente à secção das madeiras. 



 O oboé é um instrumento 
e sopro, de palheta dupla, 
da família das madeiras. 

 Teve desde sempre uma 
grande aceitação entre os 
compositores, pois presta-
se às mais variadas 
expressões, tanto em 
melodias alegres como 
tristes. 



 O clarinete é u instrumento de 
sopro, da família das madeiras. É 
feito de madeira (ébano) e tem uma 
boquilha com uma palheta simples. 

 O clarinete utiliza-se na orquestra 
sinfónica, nas orquestras ligeiras, de 
jazz, nas bandas de música... 



 O fagote é um instrumento de madeira 
com palheta dupla. 

 A sua incorporação na orquestra deu-se 
no século XVII devido ao seu som doce e 
quente. O fagote aparece como solista 
em algumas passagens de obras 
orquestrais de Mozart, Vivaldi e 
Beethoven, entre muitas outras. 



 O trompete é o mais antigo dos 
instrumentos de sopro da secção dos metais, 
sendo utilizado já no antigo Egipto. A partir 
do século XIX foi munido com um sistema 
de três pistões. 

 É um instrumento muito sonoro e brilhante 
que aparece como solista quer no jazz quer 
na orquestra sinfónica. É também muito 
utilizado nas bandas de música. 



 A trompa é um instrumento de 
sopro, da família dos metais. É 
muito antigo (tempo dos 
Egípcios), mas a sua evolução 
data do século XVI. 

 A trompa moderna tem três 
pistões e, ao contrário de todos 
os outros instrumentos que têm 
pistões, é tocada com a mão 
esquerda, enquanto que a mão 
direita se introduz na 
campânula. 



 O trombone é um instrumento de 
sopro da família dos metais que 
possui uma estrutura muito 
simples. É constituído por dois 
tubos em forma de ‘U’ deslizando 
um dentro do outro. 

 É um instrumento muito utilizado 
nas bandas filarmónicas, 
orquestras ligeiras e de jazz. 



 A tuba é o maior dos 
instrumentos de sopro, da família 
dos metais, e pode ter dois a seis 
pistões e diferentes formas. 

 Apareceu em meados do século 
XIX e é muito utilizada na 
orquestra sinfónica, onde, para 
além de reforçar a linha do baixo, 
pode executar também melodias. 
É também um instrumento muito 
usado nas bandas de música. 



 Se agruparmos estes instrumentos podemos obter 
formações características. 









 A família da percussão é a que comporta maior 
variedade de instrumentos. 

 Estes instrumentos, feitos de pele, metal ou 
madeira, podem ser tocados de diversas maneiras: 
percutidos, agitados, raspados, entrechocados,... 
(triângulo, pratos, pandeireta, timbale, bombo, 
xilofone, sinos,…) 



 O xilofone é um instrumento de 
percussão de altura determinada. 
Tem lâminas de madeira que nos 
dão um som brilhante e penetrante 
quando percutidas com baquetas 
duras e um som mais doce e 
aveludado, com baquetas macias. 

 O timbre do xilofone permite um 
maior colorido para a secção de 
percussão de uma orquestra. 



 O vibrafone é em tudo 
semelhante ao xilofone, 
apenas as suas lâminas 
em vez de serem em 
madeira são em metal. 



 O triângulo é um instrumento 
de metal e muito usado no 
folclore com a designação de 
“ferrinhos”. 

 O seu som é obtido pela 
percussão de um pequeno bastão 
de metal. Se a mão que o segura 
não estiver em contacto com o 
metal o som é mais longo. Em 
contacto como instrumento 
podemos obter sons curtos. 



 O gongo é originário da China. É 
constituído por  uma chapa de bronze 
em formato circular. 

 É tocado com uma baqueta de metal 
com a extremidade coberta e macia. 

 O seu som, muito longo, pode ser 
produzida por uma batida isolada; o 
efeito de rufo é muito usado para 
produzir efeitos especiais nas 
orquestras. 



 O timbale é um instrumento de 
percussão de altura determinada. 

 Incorporado à orquestra no 
século XVII, é também utilizado 
nas bandas filarmónicas, 
ensembles de percussão e em 
grupos de música 
contemporânea. 

 É um instrumento que é 
percutido com uma ou duas 
baquetas, permitindo uma 
grande variação dinâmica que vai 
do pianíssimo ao fortíssimo. 



 A caixa é um instrumento de percussão 
com pele dos dois lados. A pele inferior 
está em contacto com várias cordas que 
vibram e que são de metal ou de nylon. 

 Teve a sua origem na Europa, no século 
XV, onde surgiu fundamentalmente para 
a marcação de ritmos em marchas 
militares. Actualmente, o seu uso 
estende-se a praticamente todos os 
estilos musicais: rock, pop, jazz,… 

 O percussionista toca a caixa munido de 
duas baquetas, geralmente de madeira. 



 A pandeireta é um instrumento de 
percussão muito usado na música 
tradicional (folclore), estando 
também associado às tunas 
académicas, pois permite uma 
grande mobilidade para acrobacias 
nos solos de pandeiretas. 

 É constituída por um aro circular 
(geralmente de madeira) que pode 
ser coberto ou não por uma pele. 
Tem ainda um conjunto de soalhas 
metálicas, associadas aos pares. 



 Os sinos é um instrumento 
de percussão feito de tubos 
metálicos pendurados num 
suporte feito para esse 
efeito. 

 Os sinos tocam-se batendo 
com um martelo no tubo. 

 O som é muito semelhante 
ao som dos sinos de uma 
igreja. 



 O bombo toca-se com uma ou 
duas baquetas. Se se usar só uma 
baqueta, bate-se num dos lados. 
Se se utilizar as duas, bate-se, 
alternadamente, em cada um dos 
lados. 



 Os pratos são um instrumento 
de percussão (metal) que 
produzem um som forte e 
estridente. 

 Utilizam-se em determinadas 
orquestras e bandas de música. 

 Podem ser tocados com as 
mãos, em pares, ou suspensos 
num suporte para pratos e 
percutidos com baquetas. 




