
 

RESOLUÇÃO N° 02, 01 DE DEZEMBRO DE 2018 
 
 

O PRESIDENTE DA ANNEBAF, no uso de suas atribuições legais da ASSOCIAÇÃO NORDESTE 

NORTE DE BANDAS E FANFARRAS, 

RESOLVE: 

 

ARTIGO 8º - Nas categorias corporações Musical, Marcial, e Fanfarra, a quantidade 
de instrumentistas de percussão não poderá ultrapassar a 50% (cinquenta por 
cento) do total de integrantes do corpo musical.  

 

Penalidade: o não cumprimento deste artigo, a corporação perderá 01 (ponto) 

 por jurado. CATEGORIAS TÉCNICAS E ETÁRIAS  

  

A- Fanfarra Simples (tradicional) com ou sem gatilho– - Livre  

A instrumentação da Corporação estilo fanfarra consiste em instrumentos de 
percussão junto com os instrumentos de metal todos lisos com ou sem recurso 
(bombos, pratos, tambores, cornetas, cornetões, bombardinos e sousafones e 
etc.  

 

B- Fanfarra com Válvula com ou sem gatilho – Livre 

A instrumentação da banda estilo fanfarra consiste SOMENTE em instrumentos               
de percussão junto com os instrumentos de metal com válvula (pistão), com ou 
sem recurso (bombos, pratos, tambores e cornetas, cornetões, bombardinos, 
liras com sete teclas, sousafones, todos com um pisto ou válvula) 

 
C - Banda de Percussão Juvenil - Até 18 anos e 5% até 20 anos  

A banda é constituída de instrumentos de percutir, com ou sem som definido 
(bombos, surdos, atabaques, pratos, caixa, tarol, repique, tímpanos, liras, 
marimbas, Campanário, e outros instrumentos de percutir). 
 

D- Banda de Percussão Master – livre  
A banda é constituída de instrumentos de percutir, com ou sem som definido 
(bombos, surdos, atabaques, pratos, caixa, tarol, repique, tímpanos, liras, 
arimbas, Campanário, e outros instrumentos de  percutir), 
 
E- Banda Marcial Mirim - Até 14 anos e 5% até 16 anos  
A banda é constituída de  instrumentos de metais e percussão. Os metais e os 

 instrumentos de percussão utilizados podem ou não tocar a escala completa em 
 todos os instrumentos disponíveis dos metais e percussão (trompetes, trombones,
 bombardinos,  sousafones e  etc.) 

 
F- Banda Marcial Infantil- Até 15 anos e 5% até 17 anos  
A banda é constituída de  instrumentos de metais e percussão. Os metais e os 
 instrumentos de percussão utilizados podem ou não tocar a escala completa em 

 todos os instrumentos   disponíveis dos metais e percussão (trompetes,
 trombones, bombardinos,  sousafones e etc.) 

 
G- Banda Marcial Infanto Juvenil- Até 18 anos e 5% até 20 anos  
A banda é  constituída de instrumentos de metais e percussão. Os metais e os  
instrumentos  de percussão utilizados podem ou não tocar a escala  
completa em todos os  instrumentos disponíveis dos metais e 
 percussão (trompetes, trombones,   bombardinos, sousafones e  
etc.) 
 
 



 
H - Banda Marcial Juvenil- Até 21 anos e 5% até 23 anos  
A banda é constituída de instrumentos de metais e percussão. Os metais e os 

instrumentos de percussão utilizados podem ou não tocar a escala em todos os 
instrumentos disponíveis dos metais e percussão (trompetes, trombones, bombardinos, 
sousafones e etc) 

 
I- Banda Marcial Máster – Livre  
A banda é constituída de instrumentos de metais e percussão. Os metais e os 

instrumentos de percussão utilizados podem ou não tocar a escala completa em todos 
os instrumentos disponíveis dos metais e percussão (trompetes, trombones, 
bombardinos, sousafones e etc.) 

 
J - Banda Musical Juvenil – Até 21 anos e 5% até 23 anos  
A instrumentação da banda musical deve incluir os três tipos básicos de 

instrumentos: madeiras (especificamente clarinete, flauta transversal e clarone), metais e 
percussão. Os instrumentos usados em uma banda musical devem extrair todos os sons 
da escala. Pode haver instrumentos acessórios de percussão usados em uma orquestra 
(saxofone alto e tenor, flauta universal, trombone, bombardino e sousafone). 

 
 Penalidade: o não cumprimento deste artigo, a corporação perderá 01 (ponto) por 
jurado. 

 
 
 

 

ARMANDO NOBRE   
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