
Se você começar a escrever
escalas maiores e prestar

atenção ao acidentes que
oco�em, você vai começar
a perceber um padrão...

Por exemplo: olhe as tonalidades com
bemol, começando com a tonalidade

que po�ui um bemol até a
tonalidade com sete bemóis: os

bemóis aparecem em uma ordem
específica. A�im como as

tonalidades com sustenido!

Então, se você procurar uma
tonalidade que tenha apenas o

Ré bemol, você não encontrará:
se uma tonalidade tem o Ré bemol,

ela também terá o Si bemol,
o Mi bemol e o Lá bemol!

Armaduras de Clave
dó b si mi lá ré sol dó fá b

dó n

lá fá dó sol #

si fá dó sol ré lá #

dó # fá dó sol ré lá mi si #

ré fá dó #

mi fá dó sol ré #

fá # fá dó sol ré lá mi #

sol fá #

lá b si mi lá ré b

si b si mi b

ré b si mi lá ré sol b

mi b si mi lá b

fá si b

sol b si mi lá ré sol dó b

Como escrever uma peça inteira em
Dó sustenido maior seria uma
maneira infalível para se desenvolver
a síndrome do túnel carpal
com todos e�es sustenidos
envolvidos, os compositores
rapidamente vieram com um jeito
de simplificar as coisas:
a armadura de clave.

Uma Armadura de Clave é um grupo
de acidentes colocado no início de
cada sistema do pentagrama, logo após
a clave, que orienta o intérprete a
utilizar aqueles acidentes em todas
as notas co�espondentes na
peça, a menos que seja especificado
o contrário.

Ah, e outra coisa: os acidentes
devem ser colocados na ordem
co�eta, e eles precisam seguir
um padrão específico de posição
que varia um pouco dependendo da
clave utilizada! Se você não seguir
i�o, como um compositor, você será
ridicularizado!

Por exemplo, esta armadura
de clave indica que todo
Fá, Dó e Sol da peça
deverá ser sustenido,
independente da oitava!

Sustenidos da Clave de
Tenor! Qual o seu problema?

Você precisa seguir o padrão! ha ha... nunca!
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