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CENTRO DE FORMAÇÃO 

 

CONSIDERAÇÕES 

O anônimo que se camufla dentre os músicos, disfarçado sobre sua 

humildade, caminha solitário sob o a estrada que o leva ao destino certo. 

Respeito, liderança e amor sobre sua arte encantadora de servir, este é o 

Luthier. É Assim que vejo e sinto quem serve aos músicos e seus 

instrumentos. 

 Com grande prazer que o Centro de Formação daniel tamborin, te 

recebe para mais uma etapa de descobertas e encantos, dentro do o curso de 

manutenção em instrumentos musicais de sopros, especialidade clarinete e 

saxofone MÓDULO II. 

  Durante o curso é necessário que se faça todo tipo de anotações 

complementares, pois esta apostila visa somente citar tópicos que serão 

detalhados em sala de aula. 

  Para realização dos módulos de nível avançado, exige-se um espaço 

de tempo mínimo, pois é necessário que haja um aperfeiçoamento de toda 

matéria estudada e que o aluno esteja preparado e todas as dúvidas da 

matéria estudada sejam solucionadas antes de enfrentar os novos desafios 

dos outros níveis do curso. 

  Espero que aproveite ao máximo e que atinja seus objetivos 

durante este nosso encontro. 
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Ordem de desmontagem do clarinete 

Corpo superior 

 Chave de Chalumeau (5) 

 Chave anel polegar (9) 

 Cadencias  (1,2,3,4) 

 Chave de Lab (7) 

 Chave de La (6) 

 Chave anel de sol (10) 

 Chave correspondência de Cima 

 Chave Sib 

 Chave Sol # (11) 

Obs.; A montagem segue a ordem inversa. 

 

Corpo Inferior 

 Chave Braço de Si 

 Chave Braço de Do# 

 Chave Do 

 Chave Ré# 

 Chave  Si 

 Chave Do# 

 Chave Correspondência de baixo 

 Chave Fa# 

Obs.; A montagem segue a ordem inversa. 
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Conheça os Processos 
 

1. - Para  começar o trabalho com um instrumento  dividimos em  seis processos de preparação  que se  

sucedem; 

 1.1 - Processo de Desmontagem 

 1.2 - Processo Preparação para limpeza 

 1.3 - Processo de Limpeza 

 1.4 - Processo de Preparação para Montagem 

 1.5 - Processo de Montagem 

 1.6 - Processo de Ajustes Finos 

 

1.1 - Processo de Desmontagem 
O instrumento é desmontado seguindo os padrões estabelecidos de cuidado e respeito.  Sendo acoplados  as 

partes em recipientes adequados. Os parafusos acondicionados em seus lugares específicos no tabuleiro segurança. 

Começa então a retirada de todas as sapatilhas esquentando as chaves com o maçarico  e retirando as 

respectivas sapatilhas . Depois deste processo é limpo todo o resíduo de cola da chave. 

Retire todo  os calços de ajustes e silenciadores das chaves usando uma rasquete. 

1.2 – Processo de Limpeza 
 Começamos processo de limpeza com;  

 Hidratação da madeira 

 Limpeza dos parafusos em Ultra-Som 

 Polimento das chaves (quando acabamento for a níquel) 

 Limpeza das chaves com Twinkle ( quando for em prata ) 

Depois  de todos os passos acima descritos,  entramos na etapa de preparação para montagem 

 
 

 

1.3 - Limpeza 

1.3.1 - Limpeza do corpo do clarinete 
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  A madeira do clarinete, exterior e interior, é limpa e hidratada com óleo vegetal. Os orifícios são 

limpos com óleo de motor de carro. 

  O óleo vegetal é passado na câmara com pena e em seguida é retirado o excesso com pano seco. 

  É de suma importância que todo o óleo dos orifícios e das chaminés seja retirado sem deixar nenhum 

vestígio, pois caso contrário as sapatilhas serão afetadas. 

 

1.4 - Limpeza das chaves do clarinete 

  O procedimento de limpeza das chaves do clarinete depende do tipo de acabamento. 

  Temos dois tipos de acabamentos: Prata e Níquel 

  Acabamento Níquel: Neste acabamento quando não está muito sujo, pode ser utilizado fluído de 

isqueiro para retirar alguma sujeira leve. Quando a limpeza precisa ser mais pesada, pode ser usado o polimento 

com o “blanche” e depois levado ao ultra-som para retirada dos últimos resíduos. 

  Acabamento em Prata: Pode usar também o fluido de isqueiro quando a sujeira não esta muito 

profunda. Quando a prata esta preta usa o polidor de metal ou para uma ação mais profunda utiliza um produto 

mais forte antes deste último procedimento. 

Depois de finalizado o processo de limpeza do corpo e das chaves passamos para o processo de preparação para 

montagem 

 

1.5 - Processo de Preparação para Montagem 
Nesta  fase,  depois do instrumento e todas as chaves limpas e  acontece a colocação  de todas  as 

peças como; 

 Sapatilhas 

 Calços de Cortiças das chaves 

 Calço silenciador 

 Junção de cortiça 

 Molas 

1.6 - Processo de Montagem 

EXAME DO INSTRUMENTO ANTES DA MONTAGEM- SAPATILHAMENTO E 

PREPARAÇÃO DOS CORPOS E DAS CHAVES 

Corpo – Barril – Campana 
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 Controle da câmara (rachaduras e sujeiras) 

 Controle das chaminés (sujeiras, micros vazamentos) 

 Controle dos anéis (fixação) 

 Controle das colunetas (jogo,fixação) 

 Limpeza do tubo de chalumeaux 

Chaveamento 

 Limpeza das chaves e das charnières 

 Verificação das soldas  

 Verificação das calotas (Deformação, centralização e paralelismo) 

 Verificação das hastes e charnière  

 Verificação dos jogos axiais e laterais  

Parafusos 

 Limpezas das partes pequenas verificando corrosões e saliências  

 Verificação das cabeças dos parafusos de bico e dos eixos 

 Verificação das roscas 

Molas 

 Limpeza e lubrificação  

 Verificar a fixação das molas dentro das colunetas 

 Verificar o aperto dos parafusos das molas planas e seu alinhamento dentro das 

hastes e controle das tensões das molas planas e de agulhas 

2. Processo de Montagem Corpo de Baixo 

Chave de Fa# (17) 

 Sapatilha: 12 mm ou 12,5mm 

 Mola: Agulha  ø 0,75mm ou 0,80 mm (BC) 
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 Fixação da chave:  um parafuso axial ou dois parafusos  bico 

 Cortiça: 0,5 mm 

 

Regulagem  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

Chave Anel Mão direita ou Correspondência de Baixo  (15) 

 Sapatilha: 12 mm ou 12,5mm      

 Mola: Agulha  ø 0,80 mm (BC) 

 Fixação da chave:  2 parafusos  bico 

 Cortiça:  2 mm 

 

Regulagem 

 Verificar  a centralização dos anéis para evitar choques com as chaminés  

 Alinhar os anéis sobre um mesmo nível de plano horizontal 

 Os anéis devem estar ligeiramente abaixo da superfície das chaminés 

Obs.: desmontar depois da regulagem   

Chave Nível de Dó (13)  

 Sapatilha: não tem 

 Mola: Agulha ø 0,50 mm, 0,60 mm ou 0,55 mm (BC) 

 Fixação da chave: dois parafusos  bico 

 Cortiça: 0,5 mm ( modelo antigo BC) ou uma pequena cortiça redonda colada sobre o corpo 

Regulagem 

 Verificar  se a espátula não esta torta lateralmente 

Chave Do#  (19) 

 Sapatilha: 17 mm (BC) ou 17,5 mm 

 Mola: Agulha  ø 0,70 mm (BC) ou 0,80 mm   

Calço de cortiça 2 mm 

Verificar a pata de correspondência 

não está torta  e se esta paralela ao 

corpo 

Calço cortiça 0,5mm 

Lugar de fixação da mola diretamente na chave 
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  Fixações possíveis da mola em diversos clarinetes 

o Dentro da coluneta 

o Sob a  chave 

o Mola plana parafusada abaixo da espátula ( modelo muito antigo) 

 Fixação da chave:  dois parafusos  bico 

 Cortiça:  0,5 mm 

Chave Si  (18) 

 Sapatilha:  17mm (BC) 17,5 mm 

 Mola: Agulha  ø 0,80 mm 

 Fixação da chave:  dois parafusos  bico 

 Cortiça:  1,5 mm  

Pré-Regulagem 

 Centralização e paralelismo da calota 

 Jogo axial 

 Retidão da chave 

 Colar as sapatilhas, fazer o controle de vazamento, assegurar que a espessura é idêntica ao da chave 

de Do, depois remontagem da chave do e chave mib. 

Correspondência chave Do / Si 

 Regulagem correta: 

  O papel deve ter a mesma força sob as duas sapatilhas em correspondência Do/Si. 

 A chave Do não veda:  

 Isto significa que a chave de Si esta muito alta por conseqüência o plator: Travar a ponta e abaixar 

a espátula. 

 A chave de Si não veda: 

  Isto significa que a calota da chave esta muito alta e por conseqüência  sua espátula:  Travar a 

espátula e abaixar o plator. 

Obs.: Qual que seja o defeito de sincronismo dos dois platores, intervir unicamente sobre o si, o Do já está 

regulado com Do#. 
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Chave Mib(16)  

 Sapatilha:  15,5mm (BC) 16 mm 

 Mola: Agulha  ø 0,80 mm, 0,75mm – dar uma pressão forte o suficiente para a chave permanecer 

fechada 

 Fixação da chave:  um parafusos  eixo da chave Do até a chave Mib 

 Cortiça: de 0,5 à  1,5 mm  

Regulagem 

 Jogo axial  

 Charnière torta 

 Haste  torta 

 Mola muito fraca 

 Plator descentralizado ou torto 

 Paralelismo ruim 

 A espátula deve se alinhar horizontalmente com a espátula de Do 

  A cortiça não deve passar de 2/3 da espátula 

 Verificar se a chave não esta muito presa entre as colunetas 

Chave Dó(14) 

 Sapatilha: 17mm (BC) 17,5 mm 

 Mola: Agulha  ø 0,55 mm, 0,60mm (BC)  

 Fixação da chave:  um parafusos  eixo da chave Do até a chave Mib 

 Cortiça: de 0,5 e 0,5 mm (Rubco) 

Pré-Regulagem 

 Verificar se esta centrada e paralela – verificar a haste, a charnière, jogo axial 

 Colar sapatilha – colar sapatilha na “pata de galinha” 

 Verificar vazamento 

Nível da chave de Dó 

 Correta: deve estar com uma altura entre a chave e o corpo de 0,5mm deslizando uma espátula 

de sapatilha entre eles. 

Calço de cortiça 0,5mm em 2/3 da 

espátula e deve estar alinhada 

horizontalmente com a chave de Do 

Não pode tocar na 

coluneta 

Calço de cortiça 

0,5mm ou feltro 

Verificar se a pata esta 

bem alinhada 

horizontalmente em 

contato sobre toda a 

superfície com as 

espátulas 

Cortiça de correspondência 0,5mm rubco 
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 Incorreta: Bloquear a ponta e abaixar a espátula 

 Excessiva: Travar a “pata de galinha” e abaixar a calota 

Colagem e regulagem da cortiça de correspondência: 

 Muito Fina: induz um jogo de ataque na chave de Nível de Do 

 Muito Grossa: Induz a um jogo de ataque na chave de Do# 

 Verificar se a haste não esfrega entre as chaves de Do# e Si 

 Verificar se a “pata de galinha” está bem horizontalizada e em contato sobre toda a superfície 

com as espátulas das chaves de Si e Do# 

Montagem dos níveis – Pata de correspondência 18 A 

Primeiro sistema 
 

 Chave de Si ( pata de correspondência e espátula) 

Cortiça de 1mm 

 

 

 

 

 

A pata de correspondência furada receberá na extremidade ( taquet de metal com baudrouche ou taquet de 

teflon) do level de Si. 

 Regulagem 

 Colar uma cortiça e calibrar sua espessura de modo que a espátula vem justamente em contato com a pata 

de galinha da chave de Do sem apoiar em baixo ( supressão do jogo de ataque SI/DO) 

 Cortiça muito fina: Jogo de ataque as espátulas de Si 

 Cortiça muito grossa: Jogo de ataque da espátula de Do# 

Obs.:    Se esquecer de colar uma cortiça muito longa para suprimir o  jogo de ataque SI/DO, esta significa 

que o ângulo entre as patas e a espátula estará muito aberta. 

Calço de cortiça 1mm 
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Montagem dos níveis – Pata de correspondência 19 A 

Primeiro sistema 

 Chave de Do# ( pata de correspondência e espátula) 

 A pata de correspondência furada receberá na extremidade ( taquet de metal com baudrouche ou taquet de 

teflon) do level de Si. 

OBs.:  Nunca colar cortiça na pata de correspondência de Do# e esta não devera tocar em nenhum caso o corpo da 

clarineta.  

Verificar que as duas patas de correspondência Do# e SI não se esfregam uma contra a outra. 

 

 

 

 

Montagem dos níveis – Pata de correspondência  

Level Do#19 B 

 Verificar o jogo axial e verificar se a espátula não está torta e nem baixa e nem torta lateral 

 Sem cortiça abaixo da chave 

Remontar a chave Mib e dos Anéis da Mão direita 

 

 

 

 

 

 

 

Espátula 

ø 2,40 

Taquet metal ou teflon 

Passagem da charnière do nível de Si 
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Montagem dos níveis – Pata de correspondência  

Level Do#19 C 

Segundo sistema 
Chave de Do# ( pata de correspondência e espátula) 

 Cortiça de correspondência: 1 ou 1,5mm 

Obs.: Si o ângulo entre a espátula e a pata esta muito aberta, tem a necessidade colas as cortiças 

exageradamente forte sobre a pata de correspondência ou sobre o level a qual neste caso não será mais 

paralelo ao corpo ( então a spatula do level  estará muito baixa) 

 

Para resolver este problema, é necessário  fechar ligeiramente o ângulo da espátula permitindo assim de 

trazer de volta a cortiça de correspondência e a cortiça do level para uma espessura correta. 

Verificar igualmente que as patas de correspondência Do# e Si não se tocam uma contra a outra. 

 

 

 

 

Montagem dos níveis – Pata de correspondência  

Level Do#19 D 

Segundo sistema 
 Verificar se o jogo axial e verificar se a  espátula não está  torta nem baixo e nem torta lateralmente 

 Cortiça de em toda a chave  1 mm ou 1,5mm 

Espátula 

Cortiça de correspondência 1 mm 

ou 1,5mm 
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Regulagem 

 Colar uma cortiça sobre o level e calibrar sua espessura de modo ficar muito leve o jogo de ataque sobre a 

pata de correspondência de Do#. 

 Cortiça Muito Fina : Jogo de ataque 

 Cortiça Muito Grossa: Vazamento na sapatilha de Do# 

 A regulagem de ataque está correta mais a cortiça esta muito fina ( o inicio do level não está mais paralelo 

ao corpo) 

CAUSAS: 

1. Ângulo  patta/espátula esta muito aberta ( ver folha precedente 19C) 

2. A cortiça de correspondência está muito fina 

Obs.: Verificar que os dois level não esbarrem uma com a outra. 

Remontagem  das chaves de Mib e dos anéis da mão direita. 

 

 

 

Processo de Montagem Corpo de Cima 

Chave de Sol# (11) 

 Sapatilha:  10mm (BC)  

 Mola: Agulha  ø 0,60 mm ou plana ( clarinete antigos),parafusados na parte de baixo da chave 

também nos modelos muito antigos, o orifício da chaminé de sol# não é fresado,  este que faz uma 

vedação aleatória. 

 Fixação da chave:  Haste  

 Cortiça:  0,5 mm  

Verificação 

 Centralização e paralelismo das calotas 

 Jogo axial 

 Tensão da mola 

Calço de cortiça 1 mm ou 1,5mm 

Calço de cortiça 0,5mm 
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Chave de Sib (8) 

 Sapatilha:  10mm (BC)  

 Mola: Agulha: 0,60 mm (BC)  ø 0,50 mm a 0,70 mm 

 Fixação da chave:  Haste  

 Cortiça:  0,5 mm  

Verificação 

 Centralização e paralelismo das calotas 

 Jogo axial 

 Tensão da mola ( chave fechada) 

 Jogo Axial 

 Fixação das colunetas 

Chave de Correspondência de cima (12) 

 Sapatilha: 10 mm (BC)  

 Mola: Agulha: 0,60 mm (BC)   

 Fixação da chave:  Haste com ponta da chave anel de sol + um parafuso de ponta  

 Cortiça:  0,5 mm   

Verificação  

 Jogo axial 

 Retitude  lateral e vertical da pata de correspondência  

 Centralização e paralelismo das calotas 

 Centralização e paralelismo  dos anéis  

 Fixação das colunetas 

 Altura dos anéis em relação as calotas 

Regulagem 

 Os Anéis descem muito em relação a chaminé. 

 Sapatilha muito fina ou anel muito baixo em relação as calotas. 

 Os Anéis estão muito altos 

 Sapatilha muito grossa  ou anel muito alto em relação as calotas, má regulagem – calota/anel 

Calço cortiça 0,5 mm 

Calço de cortiça 0,5mm 
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Chave  de La (6) 

 Sapatilha: 10 mm (BC)  

 Mola: Plana espessura de 0,30 mm  

 Fixação da chave:  Haste  

 Cortiça:  3 mm  ( para melhor ajustes 2,5mm)  

Verificação  

 Centralização e paralelismo da calota 

 Boa tensão nas molas 

 Jogo axial 

 Fixação correta do parafuso da mola e alinhamento dela com a haste da chave 

 Limpar e lubrificar as extremidades da mola 

Regulagem 

 Escolher um pedaço de cortiça sem nodos ( indicado cortiça sintética) 

 Não colar muito grande ( pode atingir o anel de sol) 

 Chanfrar a parte interna  e limpar corretamente 

 A cortiça deve tocar por o corpo do instrumento  com toda sua superfície 

 

Chave de Lab (7) 

 Sapatilha:  10mm (BC)  

 Mola: Agulha  ø 0,55  

 Fixação da chave:  Haste  

 Cortiça:  0,5 mm  

Verificação 

 Centralização e paralelismo da calota 

Regulagem  

 Se o calço de  cortiça for muito fino ( modelos antigos) trocar por um calço mais grosso e sem 

nodo 

 

Calço de cortiça 

2,5mm ou 3mm 

Desenho da mola 

Buffet Crampon 

Calço de  cortiça 0,5mm 



 

 
 

16 

Regulagem da correspondência La/Lab 

 Deixar a cortiça com um leve jogo de ataque na chave de la( se o parafuso de regulagem 

estiver muito apertado terá um vazamento na chave de Lab) 

 

 

Três sistemas de calços de cortiça para a chave de Lab 

 Um calço de cortiça suficientemente fina em forma arredonda sob a espátula 

  Quando a tem a mola aparafusada abaixo da espátula usa uma cortiça suficientemente fina 

por toda a espátula 

 Quando abaixo da espátula não tem limitador utilizar uma cortiça um pouco mais espessa 

colada de forma “biseauté” de 3 a 4 mm 

 

Chave de Primeira cadência (1) 

 Sapatilha:  10mm (BC)  

 Mola: Plana espessura de 0,30 mm  

 Fixação da chave:  Haste  

 Cortiça:  2,2 mm /2,5mm 

Verificação 

 Centralização e paralelismo da calota 

 Retidão da chave 

 Parafuso da mola bem fixado e alinhamento correto da mola com a haste da chave 

 Verificar se as chaves de: primeira e segunda cadencias não estão em contato 

 Jogo axial 

 Limpar e lubrificar as extremidades da  mola 

Regulagem 

 Abertura muito grande entre a chave e a chaminé: 

  Cortiça muito fina 

 Abertura muito pequena entre a chave e a chaminé: 

 Cortiça muito grossa, sapatilha muito grossa, espátula da chave torta sobre a base 

Parafuso de correspondência 

La/Lab de aço ou teflon 

Calço de ajustes  2,2 mm  ou 2,5 mm 
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Chave de Segunda cadência (2) 

 Sapatilha:  10mm (BC)  

 Mola: Plana espessura de 0,30 mm  

 Fixação da chave:  Haste  

 Cortiça:  1,5mm 

Verificação 

 Centralização e paralelismo da calota 

 Retidão da chave 

 Parafuso da mola bem fixado e alinhamento correto da mola com a haste da chave 

 Verificar se as chaves: de primeira e segunda cadencias não estão em contato  

 Jogo axial 

Desgaste da charnière 

 Pegar o ø exterior exato da charnière da primeira cadencia  

 Tornear uma haste para este diâmetro 

 Colocar a haste em posição dentro da charniere da segunda cadencia  

 Reduzir o jogo com alicate para charnière ( por compressão e esticamento) 

Regulagem 

 Abertura muito grande entre a chave e a chaminé: 

  Cortiça muito fina 

 Abertura muito pequena entre a chave e a chaminé: 

 Cortiça muito grossa, sapatilha muito espessa, espátula torta sobre a base 

Chave de Terceira cadência (3) 

 Sapatilha:  10mm (BC)  

 Mola: Plana espessura de 0,30 mm  

 Fixação da chave:  Haste  

 Cortiça:  1,5mm 

 

 

Calço de cortiça 1,5 

mm 

Calço cortiça 1,5 mm 
Desenho mola Buffet Crampon 
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Verificação 

 Centralização e paralelismo da calota 

 Parafuso da mola bem fixado  

 Alinhamento correto da mola com a haste da chave 

 Jogo axial 

 Limpar e lubrificar a extremidade da mola 

 Com a chave desmontada comprimir a mola, sua extremidade não deve tocar no calço de 

cortiça 

 

Chave de Quarta cadência (4) 

 Sapatilha:  10mm (BC)  

 Mola: Plana espessura de 0,30 mm  

 Fixação da chave:  Haste  

 Cortiça:  1,5mm 

Verificação 

 Centralização e paralelismo da calota 

 Parafuso da mola bem fixado  

 Retidão da chave 

 Alinhamento correto da mola com a haste da chave 

 Jogo axial 

 Limpar e lubrificar as extremidades das molas 

Regulagem 

 Colagem e retirada de vazamento 

 Montagem do corpo de baixo ( a espátula para no limitador que é a coluneta de baixo) 

 Determinar a espessura do calço de  cortiça  

 

 

 

Calço de ajuste 1,5 

mm 

Desenho mola Buffet Crampon 
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Chave de Anel de Polegar (9) 

 Sapatilha:  Não tem  

 Mola: Não  tem 

 Fixação da chave:  Haste  

 Cortiça: 0,5mm 

Verificação 

 Centralização do anel 

 Jogo axial 

 O anel deve parar ligeiramente um pouco abaixo do tudo do polegar 

Regulagem 

 A regulagem anel de polegar é estritamente ligada ao anel de sol 

Defeitos Regulagem ( depois da montagem do anel de sol) 

 O anel para um pouco abaixo do anel de polegar 

 Nível excessivo do anel de sol 

 Cortiça de correspondência do anel de sol muito fina 

 Ângulo da chave de anel de polegar muito  fechada 

 O anel para um pouco acima do anel de polegar 

 Falta o nível do anel de sol ( ângulo da chave muito fechada ou a cortiça de 

correspondência muito grossa) 

 Ângulo da chave de anel de polegar muito  aberta 

Chave de Anel de Chalumeau  (5) 

 Sapatilha:  10 mm ( cortiça chanfrada) 

 Mola: plana  espessura  0,30 mm 

 Fixação da chave:  Haste  

 Cortiça: 0,5mm 

Verificação 

 Centralização  e paralelismo da chave 

 Jogo axial 

 O  calço de cortiça acaba na ponta da mola da chave 

Calço de ajuste 0,5 

mm 

Verificar se está centralizado 

Á  

Calço de ajuste 0,5 

mm 
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REGULAGEM DE CORRESPONDÊNCIA 

(CORRESPONDÊNCIA DE CIMA E CORRESPONDENCIA DE BAIXO) 

Regulagem 

 Espessura idêntica das sapatilhas para as duas chaves 

 Patas de correspondência bem alinhada lateralmente e bem paralelas no corpo do clarinete 

 Espessura correta do calço de cortiça da chave de correspondência de cima é de 0,5mm  

 Altura dos anéis definitivamente regulada para as duas chaves previamente 

 O calço de cortiça da correspondência de baixo regula a altura das duas chaves 

 Ângulos das chaves são idênticos 

Defeitos na Regulagem 

 A sapatilha da correspondência de cima não veda em correspondência. 

 Sapatilha de cima muito fina ( ou sapatilha de baixo muito grossa) 

 Cortiça de correspondência descolada 

 Pata de correspondência de cima torta em relação a de baixo ( ângulo da 

chave muito fechada) 

 A sapatilha da correspondência de baixo não veda em correspondência. 

 Sapatilha de baixo muito fina ( ou sapatilha de cima muito grossa) 

 Cortiça de correspondência descolada 

 Pata de correspondência de cima torta em relação à de baixo ( ângulo da 

chave muito fechada) 

 Pata de correspondência de baixo torta em relação a de baixo ( ângulo da 

chave muito aberta) 
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Conheça os Processos - Saxofone 
 Para  começar o trabalho com o instrumento  dividimos em  seis processos de preparação  que se  sucedem; 

 1. Processo de Desmontagem 

 2. Processo Preparação para limpeza 

 3. Processo de Limpeza 

 4. Processo de Preparação para Montagem 

 5. Processo de Montagem 

 6. Processo de Ajustes Finos 

 Processo de Desmontagem 

O instrumento é desmontado seguindo os padrões estabelecidos de cuidado e respeito, sendo acopladas as 

partes em recipientes adequados. Os parafusos  são acondicionados em potes de segurança. 

 Neste início de processo, retiram-se todas as sapatilhas e limpe a cola antiga da chave.  

Ordem de desmontagem do saxofone 
 Retirar todas as aranhas e proteção das chaves e seus respectivos parafusos 

 Complexo mesa Mão Esquerda  ME( chaves de:  Sib, Si, C# e Sol #) 

 Chave de Dó 

 Chave de Ré# 

 Complexo Mão Direita ( adj, Fa,Mi e Ré) 

 Complexo Chaves Laterais (Fa# bis, Sib, Dó bis, Fá Agudo) 

 Chave de Fá# Agudo (Quando houver) 

 Complexo  Chave de Registro 

 Complexo  Agudo Chaves laterais Mão Esquerda (Ré,Ré# e Mi) 

 Complexo  Chaves Mão Esquerda (Adj,Si, Sib, La, Sol) 

 Desmontagem da Campana, somente em revisão e sapatilhamento ( quando o modelo permitir) 

 Tudel 

1. Processo de Preparação de Limpeza 
 Entrando no processo de preparação de limpeza começamos retirando todas as sapatilhas, seguindo a 

respectiva ordem; 

 Esquentar a chaves com maçarico e retirar a sapatilha 
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 Retirar os calços de ajustes e silenciador, raspando-os  com rasquete. 

2. Processo de Limpeza 

 Limpeza no corpo  

 Limpeza dos parafusos em Ultra-Som 

 Polimento das chaves (quando acabamento for a níquel) 

 Limpeza das chaves com Twinkle ( quando for em prata ) 

Depois  de todos os passos acima descritos,  entramos na etapa de preparação para montagem 

 

Limpeza 

Limpeza do corpo do saxofone 

  O metal  do saxofone, exterior e interior, é limpa e higienizada com processo especifico. Os orifícios 

são limpos e analisados. 

  É de suma importância que todo superfície esteja seca, não deixando umidade ou sujeira. 

Limpeza das chaves do saxofone 

  O procedimento de limpeza das chaves do saxofone depende como do clarinete, qual tipo de 

acabamento. 

  Temos dois tipos de acabamentos: Prata e Níquel 

  Acabamento Níquel: Neste acabamento quando não está muito sujo, pode ser utilizado fluído de 

isqueiro para retirar alguma sujeira leve. Quando a limpeza precisa ser mais pesada, pode ser usado o polimento 

com o “blanche” e depois levado ao ultra-som para retirada dos últimos resíduos. 

  Acabamento em Prata: Pode usar também o fluido de isqueiro quando a sujeira não esta muito 

profunda. Quando a prata esta preta usa o polidor de metal ou para uma ação mais profunda utiliza um produto 

mais forte antes deste último procedimento. 

Depois de finalizado o processo de limpeza do corpo e das chaves, passamos para o processo: Preparação para 

Montagem. 
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3. 
Processo de Preparação para montagem 

Depois de efetuado a troca de todas as peças, tais como; 

 Todas as Sapatilhas 

 Todos os Calços de Cortiças das chaves (Silenciadores e de ajustes) 

 Troca da Cortiça do Tudel 

 Molas (as que precisarem em ambos os casos – sapatilhamento ou revisão ) 
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Controle 

EXAME DO INSTRUMENTO ANTES DA MONTAGEM- SAPATILHAMENTO E 

PREPARAÇÃO DO CORPO E DAS CHAVES 

Corpo  

 Controle da câmara (se esta bem limpa e lisa livre de sujeiras ou obstáculos) 

 Controle das chaminés (sujeiras, micros rachaduras e alinhadas) 

 Controle do anel (fixação da campana quando é desmontável) 

 Controle das colunetas (jogo, alinhamento de parafuso dentro das colunetas, fixação 

de soldas) 

 Limpeza do tubo de registro do corpo e tudel 

Chaveamento 

 Limpeza das chaves e das charnières (polimento ou químico) 

 Verificação das soldas (se existe soldas soltas) 

 Verificação das calotas (Deformação, centralizado, paralelismo) 

 Verificação das hastes e charnière  

 Verificação dos jogos axiais e laterais  

Parafusos 

 Limpezas das roscas, controle de corrosões e saliências no corpo do parafuso. 

 Verificação das cabeças dos parafusos de bico e dos eixos 

 Verificação das roscas 

Molas 

 Limpas e lubrificadas 

 Controle da fixação das molas nas colunetas 

 Controle dos parafusos das molas planas e seu alinhamento com as chaves 

 Controle das tensões das molas planas e de agulhas 
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4. Montagem (início) 

1 - Complexo Mão Direita (sapatilha de Sol#, Chaves de: Ajuste Fá, Fá,Mi e Ré) 

1.1  Chave de ajuste de Sol#  

 Sapatilha: 30mm 

 Mola: Agulha  ø 0,80  mm  

 Fixação da chave:  um parafuso axial  

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

1.1. Chave de ajuste de Fá  

 Sapatilha: 28 mm 

 Mola: Agulha  ø 1,0  mm 

 Fixação da chave:  um parafuso axial  

 Cortiça:  1,5 mm calço silenciador 

1,0 mm calço de ajuste 

1,5 mm  calço circular de controle (2 unidades) 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

1.2. Chave de Fá  

 Sapatilha: 32 mm 

 Mola: Agulha  ø  1,0  mm 
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 Fixação da chave:  um parafuso axial  

 Cortiça:  1,5 mm calço silenciador 

1,0 mm calço de ajuste 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

1.3. Chave de ajuste de Mi  

 Sapatilha: 35 mm 

 Mola: Agulha  ø  1,0  mm 

 Fixação da chave:  um parafuso axial  

 Cortiça:  1,5 mm calço silenciador 

1,0 mm calço de ajuste 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

 

1.4. Chave de ajuste de Ré  

 Sapatilha:  45mm 

 Mola: Agulha  ø 1,0  mm 

 Fixação da chave:  um parafuso axial  

 Cortiça:  1,5 mm calço silenciador 

1,0 mm calço de ajuste 
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Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

Obs.; OS AJUSTES DO COMPLEXO “MD” SE FAZEM AJUSTANDO AS SEGUINTES SAPATILHAS; 

I. Ajuste individual de todas as sapatilhas do complexo MD 

II. Ajuste individual da chave de Sol# 

III. Ajuste de correspondência da chave Adj Fá com Sol# 

IV. Ajuste de correspondência da chave Adj Fá com Fá  

V. Ajuste de correspondência da chave Adj Fá com Mi 

VI. Ajuste de correspondência da chave Adj Fá com Ré 

2. Complexo Lateral (Fá#bis, Sib, Dó e Fá agudo) 

 

2.1  Chave de Fá# bis  

 Sapatilha:  28 mm 

 Mola: Agulha  ø  1,3 mm 

 Fixação da chave:  um parafuso axial (Eixo)  

 Cortiça: 1,5 mm calço silenciador 

 

 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 
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 Fixação da chave:  parafuso axial (eixo) 

2.2  Chave de Sib bis  

 Sapatilha: 26 mm 

 Mola: Agulha  ø  1,1 mm  

 Fixação da chave:  um parafuso axial (Eixo)  

 Cortiça: 1,5 mm calço silenciador 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

 Fixação da chave:  parafuso axial (eixo) 

2.3  Chave de Dó Bis  

 Sapatilha: 26mm 

 Mola: Agulha  ø  1,1 mm  

 Fixação da chave:  um parafuso axial (Eixo) 

 Cortiça: 1,5 mm calço silenciador 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

2.4  Chave de Fá agudo   

 Sapatilha: 18 mm 

 Mola: Agulha  ø 1,2  mm 

 Fixação da chave:  um parafuso axial (Eixo)  



 

 
 

29 

 Cortiça: 1,5 mm calço silenciador 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

3. Complexo Mão Esquerda (Adj Si, Sib,La) 

3.1 Chave de Adj Si   

 Sapatilha: 15 mm 

 Mola: Agulha  ø  0,70 mm  

 Fixação da chave:  um parafuso axial (Eixo)  

 Cortiça:  1,5 mm calço silenciador 

1,0 mm calço de ajuste 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

 

3.3  Chave de Sib   

 Sapatilha: 20 mm 

 Mola: Agulha  ø 0,70 mm  

 Fixação da chave:  dois parafusos de bico 

 Cortiça:  1,5 mm calço silenciador 

1,0 mm calço de ajuste 

Regulagem  
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 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

3.3  Chave de Lá   

 Sapatilha:26 mm 

 Mola: Agulha  ø  1,0  mm  

 Fixação da chave:  um parafuso axial (Eixo)  

 Cortiça:  1,5 mm calço silenciador 

1,0 mm calço de ajuste 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

 Fixação da chave:  parafuso axial (eixo) 

4. Complexo do Registro 

 Sapatilha: 8mm 

 Mola: Agulha  ø  0,70 mm  

 Fixação da chave:  um parafuso axial (Eixo) / parafuso de bico 

 Cortiça:  1,0 mm calço silenciador 

0,5  mm calço de ajuste 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          
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 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

 Fixação da chave:  parafuso axial (eixo) 

 Funcionamento com o tudel e a chave de Sol. Fazer controle com papel em ambos os registros 

5. Chave de Sol 

 Sapatilha:28  mm 

 Mola: Agulha  ø 1,10  mm  

 Fixação da chave:  um parafuso axial (Eixo)  

 Cortiça: 1,0 mm calço de ajuste 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

6. Complexo Agudo Mão Direita  

6.1 - Chave de Ré 

 Sapatilha:  18 mm 

 Mola: Plana  (30 microns) 

 Fixação da chave:  um parafuso axial (Eixo)  

 Cortiça:  1,5 mm calço silenciador 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

6.2 - Chave de Ré# 
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 Sapatilha:18 mm 

 Mola: Plana (30 microns) 

 Fixação da chave:  um parafuso axial (Eixo)  

 Cortiça:  1,5 mm calço silenciador 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

6.3 - Chave de Mi 

 Sapatilha: 18mm 

 Mola: Plana (30 microns) 

 Fixação da chave:  um parafuso axial (Eixo)  

 Cortiça:  1,5 mm calço silenciador 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

 

7. Complexo da Mesa ME – Somente fixação das chaves 

7.1 - Chave de Dó# 

7.2  - Chave de Si 

7.3  - Chave de Sib 

8  -  Chave de Ré# 
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 Sapatilha: 39mm 

 Mola:  Agulha  ø 1,0 mm 

 Fixação da chave:  Parafuso eixo 

 Cortiça:  silenciador de feltro 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

9  -  Chave de Dó 

 Sapatilha: 39 mm 

 Mola:  Agulha ø 1,0 mm 

 Fixação da chave:  Parafuso eixo 

 Cortiça:  silenciador de feltro 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

10. Instalação da Campana (quando modelo permitir) 

Fixação da campana acontece no processo final de montagem, depois de todas as chaves estarem em 

seus respectivos lugares, com funcionamento perfeito, sem vazamento e sem nenhum tipo de barulho. 

Observe o encaixe, colocando antes a abraçadeira de fixação  e com muito cuidado  une a campana ao 

corpo. Usa Goma-laca para fixação ou  borracha. Depois da junção da campana ao corpo, aperte a abraçadeira  

para não haver nenhum tipo de vazamento. 
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11. Complexo da Mesa ME 

11.7.1 - Chave de Dó# 

 Sapatilha: 40 mm 

 Mola:  Agulha ø 0,80 ( ou plana, modelo Selmer) 

 Fixação da chave: Parafuso de bico 

 Cortiça:  1,5/1 mm calço silenciador 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

11.7.2  - Chave de Si 

 Sapatilha:  47 mm 

 Mola: Agulha ø 1,0 

 Fixação da chave: Parafuso de bico 

 Cortiça:  1,5 mm calço silenciador/ feltro 1mm 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

11.7.3  - Chave de Sib 

 Sapatilha: 47mm 

 Mola: Agulha ø 1,10 mm  
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 Fixação da chave: Parafuso de bico 

 Cortiça:  1,5 mm calço silenciador/ feltro 1 mm 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral 

I. Verifique o funcionamento da chave de Do# individualmente 

II. Verifique o funcionamento e a vedação da chave de Si 

III.  Verifique o funcionamento e a vedação em correspondência das chaves de Si e Sib, o fechamento deve ser 

simultâneo. 

12. Chave de Sol# 

 Sapatilha: 30 mm 

 Mola: Agulha ø 0,80 mm 

 Fixação da chave: Parafuso de bico 

 Cortiça:  1,5 mm / 1,0 mm calço ajuste  

2,0 mm calço silenciador 

Regulagem  

 Vazamento  

 Paralelismo 

 Centralização da calota                          

 Ângulo correto da chave 

 Controle de jogo axial e lateral. É importante que o calço silenciador, que funciona como limitador, 

não limite o fechamento das chaves de Si e Sib do COMPLEXO DA ME. Faça os testes verificando se 

há  vazamento observando os sons das chaves. 
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PLACA PARA PARAFUSO - CLARINETE 

 

PLACA PARA PARAFUSO - SAXOFONE 
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PARTES DO SAXOFONE 
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OBOÉ 
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Nota: 

1. Regulagem chave de A com a chave C 

2. Regulagem chave de Bb com C 

3. Regulagem com a chaves de G com Bb 

4. Regulagem chave de Bb e C 

5. Correspondência de junção inferior – Ativar as chaves de C e Bb 

 

 

Note:  

1. Regulagem da chave de C com chaves  platores de E e Fa. O parafuso de regulagem existe  em alguns modelos 

2.  Regulagem do plator E com a chave B 
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FLAUTA 
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