
Harpejos- Um harpejo (português europeu) ou arpejo (português brasileiro) (do italiano arpeggio, isto é, à maneira de 

harpa) é a execução sucessiva das notas de um acorde. Enquanto que num acorde as notas são tocadas 

simultaneamente, no arpejo essas mesmas notas são tocadas uma a uma. 

O Harpejo pode ser simples ou composto: 

Simples: Tocam-se apenas as três últimas notas do acorde 

Composto: Tocam-se todas as notas do acorde. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_europeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Italiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Harpa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nota
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acorde


Aula 3 



 Execução simultânea de sons diferentes, ou seja,  a junção de duas, três, quatro, cinco, 

seis, sete  notas da escala - fundamental mais a terça e a quinta, é a manifestação da 

harmonia básica.  

 Os acordes podem ser maiores e menores.  

 Se alteramos a 3ª descendentemente a maior fica menor. 

  Se alterarmos a 5ª descendentemente, fica diminuta e a 5ª ascendentemente fica 

aumentada. 

   

 Acordes 
BICORDE 
2 notas 
Fundamental e 
quinta 
 
Do-sol 
5ª justa 

TRIADE 
3 notas 
Fundamental, 
terça e quinta 
 
Dó-mi-sol 
 Dó maior 

TETRAFONIA 
4 notas 
Fundamental, 
terça, quinta e 
sétima.  
 
Dó-mi-sol-si 
Dó com 7ª 
maior. 

PENTAFONIA 
5 notas 
Fundamental, 
terça, quinta, 
sétima e nona 
 
Dó-mi-sol-si-
ré 
Dó maior com a 
9ª maior. 

HEXAFONIA 
6 notas 
Fundamental, 
terça, quinta, 
sétima, nona e 
décima 
primeira. 
 
Dó-mi-sol-si-
ré-fá 
Dó maior com 
11ª maior. 

HEPTAFONIA 
7 notas 
Fundamental, 
terça, quinta, 
sétima, nona, 
décima primeira 
e décima 
terceira. 
 
Dó-mi-sol-si-
ré-fá-la. 
Dó maior com a 
13ª maior. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acorde


A construção das tríades obedece a uma regra que pode ser exposta de duas maneiras: 

 

•terças sobrepostas: 

 

  

•um intervalo de terça e um intervalo de quinta: 

 

De acordo com os intervalos decorrentes da formação das tríades, podemos classificá-las em quatro tipos: 

 

 

•Tríade Maior (M): 3ª Maior e 5ª Justa 

 

 

 

   

•Tríade menor (m): 3ª menor e 5ª Justa 

 

 

   

 

 

•Tríade aumentada (A): 3ª Maior e 5ª aumentada 

 

 

   

 

•Tríade diminuta (d): 3ª menor e 5ª diminuta 

   



De acordo com os intervalos decorrentes da formação das tétrades, podemos 

classificá-las da sequintes formas: 

1) Maior com 7ª menor: 3ª Maior, 5ª Justa e 7ª menor 

 

 

2) Maior com 7ª Maior: 3ª Maior, 5ª Justa e 7ª Maior 

3) menor com 7ª menor: 3ª menor, 5ª Justa e 7ª menor 

4) menor com 7ª Maior: 3ª menor, 5ª Justa e 7ª Maior 

5) diminuto com 7ª menor: 3ª menor, 5ª diminuta e 7ª menor 





 Inversão - Recurso musical por meio do qual 
se muda à posição das notas de um acorde. 

 

 
1ª INVERSÃO  2ª INVERSÃO  3ª INVERSÃO 

Terça, quinta e 
fundamental. 
 
Mi-sol-dó 

Quinta, 
fundamental e 
terça 
 
Sol-dó-mi 

Sétima, 
fundamental, teça 
e quinta. 
 
Si-dó-mi-sol 



 Inversão - Recurso musical por meio do qual 
se muda à posição das notas de um acorde. 

 

 
1ª INVERSÃO  2ª INVERSÃO  3ª INVERSÃO 

Terça, quinta e 
fundamental. 
 
Mi-sol-dó 

Quinta, 
fundamental e 
terça 
 
Sol-dó-mi 

Sétima, 
fundamental, teça 
e quinta. 
 
Si-dó-mi-sol 



 CIFRAS- São símbolos criados para representar 
para representar os acordes: 

 
A  B C D E F G 

Lá maior Si maior Dó 
maior 

Ré maior Mi maior Fá maior Sol 
maior 

Am 
Lá 
menor 

Bm 
Si menor 

Cm 
Dó 
menor 

Dm 
Ré 
menor 

Em 
Mi 
menor 

Fm 
Fá 
menor 

Gm 
Sol 
menor 

http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=6ymE7TCfTbc
http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=6ymE7TCfTbc
http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=6ymE7TCfTbc
http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=6ymE7TCfTbc
http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=6ymE7TCfTbc
http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=6ymE7TCfTbc
http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=6ymE7TCfTbc


I II III IV V VI VII 

Tonica Supertonica Mediante Subdomi 
nante 

Domi 
nante 

Superdo
minante 

Sensível 



Encadeamento dos acordes I – V e V – I, I – IV e IV – I 



Encadeamento dos acordes IV – V e V – IV 

Forma mais simples: ambos os acordes com a fundamental duplicada. 



Regras para a condução de vozes: 

 

a) Nenhuma voz deve realizar saltos de intervalos aumentados ou 

diminutos 

 

b) Evitar saltos maiores que uma quinta nas três vozes superiores. 



Exercícios: baixo com e sem indicação de graus 

a) completar o primeiro acorde 

b) conduzir as vozes, observando as regras 

c) observe a realização do encadeamento dos acordes V – IV obedecendo à 

recomendação de movimentar as vozes superiores em direção contrária à do 

baixo. 
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