
Dissonâncias Ornamentais
da subdivisão fraca do ritmo harmónico. 

Nota de Passagem 

Deve ser preparada por grau conjunto, partindo de uma consonância, e resolvida por grau conjunto 
noutra consonância, ou numa dissonância integral. A nota 
de passagem pode ser ascendente ou descendente, como 
no exemplo abaixo. 

notas: Não é possível realizar uma 
nota de passagem entre a 3ª do V 
(sensível) e a 5ª do I, sempre que 
se trata de uma Cadência Perfeita, 
esta deve sempre ir para a tónica. 

Ornato 

Prepara-se e resolve-se sempre por grau conjunto, partindo de uma consonância e voltando à mesma 
nota, sendo que esta deve ser também uma consonância, 
ou por vezes uma dissonância integral. O ornato pode 
ser superior ou inferior. Caso seja inferior, é mais 
comum que seja de 2ª menor, caso seja superior, tanto 
pode ser de 2ª menor como de 2ª Maior. 

notas: Não se deve efectuar 
um ornato diatónico inferior 
na fundamental de V, devido 
ao facto de o ornato formar 
um acorde de V7 
momentaneamente, obrigando assim a 7ª do V a resolver para a 3ª do I. 
Passaria a ser portanto uma nota de passagem. 

bibliografia : A Linguagem Harmónica do Tonalismo - Christopher Bochmann - Juventude Musical Portuguesa | pg.1



Dissonâncias Ornamentais
da subdivisão forte do ritmo harmónico. 

Nota de Passagem 

Esta pode também ser utilizada na subdivisão forte, e respeita as 
mesmas condições anteriormente apresentadas. notas: também 
chamada de apogiatura preparada como nota de passagem. 

Ornato 

Também pode ser utilizado na subdivisão forte, e respeita as 
mesmas condições anteriormente apresentadas. notas: 
também chamada de apogiatura preparada como ornato. 

Apogiatura 

A diferença principal entre esta e a nota de passagem e o 
ornato é que embora deva ser resolvida por grau conjunto 
(numa consonância ou dissonância integral) não necessita de 
preparação, sendo assim atingida por salto. Como no ornato a 
apogiatura pode ser superior ou inferior. Caso seja inferior, é 
mais comum que seja de 2ª menor, caso seja superior, tanto 
pode ser de 2ª menor como de 2ª Maior. 

                                                                     ✗ 
notas: 
Com as dissonâncias ornamentais da subdivisão forte, a nota de resolução do 
ornamento não deve estar presente noutra voz, 
a não ser que seja no baixo.                                ✓ 

Retardo 

O retardo é diferente dos outros ornamentos porque ocorre 
principalmente à pulsação do ritmo harmónico. O retardo é uma 
nota que, sendo parte integrante do acorde num tempo fraco, se 
prolonga (com ou sem ligadura) até ao tempo forte seguinte, onde 
forma uma dissonância, resolvendo-se depois por grau conjunto 
(descendentemente), no tempo fraco seguinte. Torna-se mais claro 
dividindo o processo em três passos. Preparação (tempo fraco), 
Dissonância (tempo forte), Resolução (tempo fraco). 
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Dissonâncias Ornamentais
Ornamentos menos comuns da subdivisão fraca do ritmo harmónico. 

Existem mais três ornamentos da subdivisão fraca que se utilizam mais frequentemente no soprano, 
do que nas outras vozes, (quase nunca no baixo) por causa da sua natureza mais complexa e mais 
melódica. 

Escapada 

A escapada funciona como se fosse um ornato sem resolução, é 
preparada mas não é resolvida. Pode ser inferior ou superior. 

notas: Depois de uma escapada é mais 
natural compensar o salto com movimento 
contrário, mas é perfeitamente possível 
continuar no mesmo sentido 

Apogiatura 

A apogiatura na subdivisão fraca também não precisa de preparação, mas é 
sempre resolvida por grau conjunto. 

Antecipação 

A antecipação é um ornamento que, atingido por grau conjunto, ou mais 
raramente por um salto, se resolve por manter a mesma nota (com ou sem 
ligadura) no tempo seguinte, formando uma nota integrante do acorde. 

Por vezes a antecipação transforma-se num 
retardo. 

Nota Pedal 

Nota que permanece enquanto soam outros acordes, podendo ser dissonante com eles, devendo no 
entanto ser consonante no início e novamente consonante, antes de voltar a movimentar-se.
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