
FÁ

LÁ

MI

SI

RÉ

SOL
DÓ

Teóricos acharam conveniente
organizar todas as po�íveis armaduras
de clave em um esquema que mostra

as relações entre elas.

Movendo-se no sentido horário do círculo,
você adiciona sustenidos à armadura.

Movendo-se no sentido anti-horário do
círculo, você adiciona bemóis

à armadura.

Percebe como o padrão
Si Mi Lá Ré Sol Dó Fá

aparece por todo
o ciclo das quintas?

Que estranho!
N�aão!

Para determinar a
armadura de clave de uma

tonalidade, procure seu "ponto" no
círculo para saber quantos bemóis
ou sustenidos ela tem, e adicione

os acidentes à armadura de
clave da maneira apropriada.

As tonalidades abaixo aparecem
enarmonicamente... por exemplo,

a tonalidade de Ré bemol maior irá soar
a�im como a tonalidade de
Dó sustenido maior.
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O Ciclo das Quintas

Por exemplo,
Mi bemol maior

tem três bemóis,
então ele deve aparecer
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Quando acrescentar
bemóis à uma armadura de

clave, inclua-os nesta ordem:

Quando acrescentar
sustenidos, use o

inverso da
ordem acima.

si mi lÁ rÉ sol dÓ fÁ
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Este esquema, chamado Círculo das
Quintas, mostra cada tonalidade com um

ponto no círculo, começando pelo Dó Maior
em cima e acrescentando acidentes,

um de cada vez, às armaduras
em volta do círculo.

Nós voltaremos a este esquema
quando continuarmos aprendendo

sobre como os compositores
usam as tonalidades.

Então você pode
continuar
de maneira

enarmônica e
ter a tonalidade de

Fá bemol maior?
Sim, se você quiser

um dobrado
bemol na sua
armadura de

clave:


