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UKULELE... 
 

Um instrumento musical que vem ganhando muito destaque nos últimos tempos é 

o Ukulele. A origem do Ukulele é havaiana e o instrumento musical nasceu nos 

meados do século XIX, vindo como uma alternativa entre a Braguinha, Machete e 

o Rajão. Sendo encontrado em diversos lugares do mundo, mesmo tão popular 

entre os músicos, muitas pessoas não sabem muito a respeito do instrumento. 

Além de estar presente nas músicas tradicionais havaianas, o Ukelele ganhou 

destaque após a Segunda Guerra Mundial onde os norte-americanos introduziram 

essa sonoridade em suas melodias tradicionais também. 

Consecutivamente, por ser um instrumento portátil e barato de ser produzido, 

acabou sendo fabricado em larga escala, que o tornou ainda mais popular entre os 

jovens músicos de todo o mundo! 

 

Com sonoridade encantadora e suave, é composto por quatro cordas e 

sua estruturação é feita de madeira, mas também pode ser encontrado em plástico 

ou compensados, o que muda a característica sonora de cada material. 

Outra característica particular é sua afinação reentrante, já que a última corda 

tende a ser mais aguda a outras. O que dá o toque único que só o Ukulele 

consegue transmitir!  

 

Existem vários tamanhos diferentes do Ukulele, mudando sua sonoridade e 

execução. Entre eles temos o Ukulele Soprano (com um timbre mais agudo e com 

o braço do instrumento curto), Ukulele Concerto (mesma característica do Soprano, 

porém com o braço um pouco mais longo), Ukulele Tenor (com dezesseis trastes 

e o corpo um pouco maior, tende ter uma potência sonora) e o Ukulele Barítono 

(quarenta e oito centímetros de tamanho, dezenove trastes, com timbre e afinação 

diferente dos outros). 

 

 

 

 

 

 

 



ANATOMIA DO UKULELE 

 

 
 

                                            

É de suma importância saber analisar e diferenciar as “partes” do seu instrumento!  

 

CORPO: Conhecido também como “caixa de ressonância”, é a parte principal do 

Ukulele. É onde todo o som é processado e potencializado, tendo em vista que o 

instrumento deve ter uma construção boa para se ter um timbre fiel. 

 

BRAÇO: É responsável pela estabilidade do instrumento. Onde também fazermos 

a montagem e estrutura de acordes, riffs e solos. Na parte de cima do braço, temos 

vários trastes (são os pedacinhos de ferro colocados na madeira em uma métrica 

para se ter as notas musicais do nosso sistema tonal). 

 

MÃO: A mão do instrumento é responsável por alocar as TARRAXAS. Geralmente 

com uma curvatura entre 10 a 15 graus, é a ponta do instrumento onde se afina o 

mesmo. 



TARRAXAS: São engrenagem para apertar ou afrouxar as cordas. Assim, 

podendo afinar o seu instrumento. (Um bom jogo de tarraxas de qualidade é 

importante para manter a afinação do seu instrumento). 

 

PESTANA e CAVALHETE (ou RASTILHO): São peças fundamentais para o som 

do instrumento! De vários tipos de materiais como plástico, osso, materiais 

sintéticos, entre outros. Entre a pestana e o rastilho, há um cálculo de distância 

para se ter as “oitavas” precisas, em outras palavras, para as notas do seu 

instrumento saírem afinadas de forma precisa.   

 

CASAS: Entre o espaço de um traste e outro, se dá o nome de “casa” para a 

localização no braço do instrumento. (Exemplos: casa 1, casa 2, casa 3...). 

 

BOCA: Fica na parte de cima do corpo, responsável para que as vibrações das 

cordas entre, seja processado e saia em forma de som. 

 

PONTE: Peça que é colada em cima na parte de cima do corpo do instrumento. 

Com a função estabilidade das cordas e também captar as vibrações das cordas e 

de certa forma, “joga-las” para dentro do corpo do instrumento. 

 

CORDAS: São feitas a partir de fibras sintéticas. Ao tocar as cordas, a vibração da 

mesma passa por todo o corpo do instrumento, processada pela madeira e 

colocada para fora em forma de som. (Cordas boas e de qualidade são importantes 

para se conseguir tirar um bom som do seu Ukulele). 

 

 

Existem também formas de você “ligar” seu instrumento em alguma caixa de som. 

Para que isso aconteça o seu Ukulele precisará ter um Pré-Amplificador. Este Pré, 

é alimentado por uma bateria 9v, onde se capta o som e as vibrações em baixo do 

Rastilho, e é Pré-Amplificado antes de chegar na sua caixa de som. Também é 

comum ter afinadores digitais no Pré. Se acaso seu instrumento não houver o Pré-

Amplificador, ele é apenas acústico, ou seja, não podendo “ligar” em uma caixa de 

som. 

 
 


