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Aulas Online de Piano – Lista de Equipamentos e Softwares 

Por Hélio Tanomaru 

Acesse: www.heliotanomaru.com 

 

Na presente lista estão o nome do equipamento e em parênteses o 

número de equipamentos utilizados no meu estúdio. As páginas 1 a 5 são uma 

lista apenas com o nome e a foto. Da página 6 a 16 temos a mesma lista com 

uma breve explicação a respeito de cada item. Comecei a ter aulas online de 

piano há 4 anos, e há 2 anos dou aulas online e levou 4 anos para que eu 

conseguisse, com muito esforço, ter todos os itens desta lista. Nem tudo daqui 

é essencial, muita coisa você pode encontrar uma alternativa mais barata. 

Espero poder ajudar e inspirar vocês, alunos e professores. Que você tenha 

aulas fantásticas! 

 

 

Equipamentos principais: 

 

                                               

Webcam Logitech C920 (3)                                    Webcam Logitech C922 (1) 
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Microfone Blue Yeti (1)                                Pedestal de Microfone Psu0090 (2)                                          

                     

Mini tripé flexível Octopus (1)                              Tripé Universal 1,80m (2)                                   

                  

Hub USB 3.0 Tp-Link UH400 (1)                      Hub USB 3.0 Tp-Link UH700 (1) 
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Cabo De Rede Cat6 Furukawa (1)                 Notebook Acer Nitro 5 16GB (1) 

 

Adaptador Usb Fêmea X Tipo C Macho Otg (1) 

 

 

Equipamentos elementares: 

                                          

Suporte Preguiçoso Celular Flexível (1)           Extensor USB 3.0 Ugreen 2m (1) 

Extensor USB 3.0 Ugreen 3m (2) 
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Auphonix Pro Blue Yeti Shock Mount (1)                Ring Light Usb 26cm 3500k 

5500k (1) 

                                      
Luminária de Mesa Articulável (2)                 Fone de ouvido Koss Porta Pro (1) 

 

 

                                             
Cabo De Extensão P2 Ugreen 2 Metros (1)         Lâmpada Wifi Positivo 10W (2) 
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Filtro De Linha Clamper (2)                              Pedal Avança Páginas Strich (1) 

                   

Tablet Multilaser M10A (1)                          Teclado Logitech K270 sem fio (1) 

 

 

Softwares 

                                       

         OBS Studio                                                                   Zoom 
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             Kami                                                                    Google Drive 

                                        

       Google Calendar                                          Xodo PDF Reader & Annotator 

 

 

Lista com explicação 

 

Equipamentos principais: 

 

                                               

  Webcam Logitech C920 e Webcam Logitech C922: apresentam uma 

excelente qualidade de imagem em Full HD (1080p) e funcionam conectados 

diretamente em uma entrada USB do computador. 
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  Microfone Blue Yeti: excelente microfone para a captação do som do 

piano. Possui quatro ajustes de captação de som e eu particularmente costumo 

deixar no modo estéreo. Para otimizar o som durante uma aula online, é 

necessário como sempre ajustar as configurações de áudio no Zoom ou na 

plataforma de videoconferência utilizada. 

  Pedestal de Microfone Psu0090: pedestal grande, robusto e de excelente 

qualidade. Utilizo para colocar uma webcam com a vista de cima do piano, 

juntamente com um tripé flexível octopus. Utilizo também para colocar o 

microfone Blue Yeti por cima do piano, juntamente com o Ring Light para 

ajudar na iluminação. O suporte do Blue Yeti é o Auphonix Pro Shock Mount e 

o suporte do Ring Light é o Suporte Preguiçoso para celular.                                                                                                       

                     

  Mini tripé flexível Octopus: utilizado para ser enrolado na ponta de um 

pedestal de microfone para servir de suporte para a webcam que filma as teclas 

do piano por cima. 
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  Tripé Universal 1,80m: utilizado para sustentar as webcams que filmam 

as duas laterais do piano. Pode ser trocado por um pedestal de microfone, que 

fica esteticamente mais bonito e ocupa menos espaço. Porém, os tripés são 

mais leves e podem ser ajustados muito mais rapidamente e com muito mais 

facilidade, sendo uma grande vantagem para fazer ajustes rápidos durante a 

aula para mostrar ângulos específicos. É importante que seja de 1,80m mesmo 

que a gente não utilize toda essa altura, já que alguns tripés podem acabar 

ficando baixos demais. 

                                         

                  

  Hub USB 3.0 TpLink UH400: o meu notebook possui 3 entradas de USB 

tipo A (o USB mais comum) e 1 entrada de USB tipo C e eu utilizo pelo menos 

7 equipamentos que necessitam de conexão USB. Hub serve como uma 

extensão para que se possa ligar mais equipamentos com conexão USB. Sendo 

assim, este é um item essencial para mim e para muitos que trabalham com 

equipamentos eletrônicos. Vale lembrar que não adianta conectar duas 

webcams em Full HD através de um Hub USB, mesmo que seja de alta qualidade 

como essa da Tp-Link. Por uma questão de limitação da controladora USB do 

computador, idealmente as webcams devem ser conectadas em diferentes 

entradas USB do computador ou ter a sua resolução reduzida. Você pode 

reduzir a resolução direto no software da sua webcam ou no OBS Studio. 

  Hub USB 3.0 Tp-Link UH700: um Hub com 7 entradas e com um 

diferencial de possuir uma fonte conectada na tomada. Sendo assim, é possível 

não só ligar mais equipamentos, mas também pode ser utilizado para carregar 

os seus dispositivos eletrônicos. Eu particularmente deixo sempre conectado 

um cabo do meu celular e meu tablet para carregar esses dispositivos a 

qualquer momento. Não adianta também conectar duas webcams em Full HD 
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por aqui, já testei e deu problema (pode ser que no seu computador dê certo, 

mas no meu notebook uma das câmeras ficava com a imagem piscando). Eu 

utilizo para conectar uma webcam em Full HD e o microfone Blue Yeti, e deixo 

as outras entradas para cabos de carregamento de celular, tablet, relógio 

digital e fone sem fio.  

   

  Cabo De Rede Cat6 Furukawa: O meu notebook fica a menos de 2 metros 

do roteador Wi-Fi. Mas mesmo assim algumas oscilações de sinal ocorriam, o 

que foi resolvido utilizando um cabo de internet direto do roteador para o 

notebook. Mesmo que pareça ser algo ultrapassado utilizar internet a cabo, é 

algo que vai deixar a conexão mais estável e com menos interrupções. 

  Notebook Acer Nitro 5 16GB: Para a utilização de múltiplas câmeras em 

alta resolução, é mandatória a utilização de um computador potente. O que 

pode ser feito no lugar é pegar o computador que você já tenha, trocar o HD 

por SSD e colocar mais memória RAM. Dessa forma, você vai aumentar a 

potência do seu computador consideravelmente e deve conseguir aumentar o 

número de câmeras e a sua resolução. Vale lembrar que o Zoom não permite 

resolução acima de HD (720p), ao menos até outubro de 2020. Sendo assim, 

para a finalidade de aula online, não é necessário utilizar nem câmeras Full HD 

como as da Logitech C920 e nem a utilização de um computador superpotente. 

A razão de eu utilizar equipamentos para alta resolução é para gravação de 

conteúdos de curso e conteúdo para YouTube. Para aulas online, ao menos por 

enquanto, não há real necessidade. 
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  Adaptador Usb Femea X Tipo C Macho Otg: No meu caso em específico, 

é um item necessário. Pois sem utilizar esse adaptador, fico sem uma das 

entradas de USB. E mesmo utilizando extensões de USB (Hub) de alta qualidade, 

sempre dava algum pequeno problema em uma das câmeras. A única solução 

que encontrei foi utilizar um adaptador desse para que eu tivesse 4 entradas 

USB no notebook.  

 

 

 

 

 

 

Equipamentos elementares: 

                                          

  Suporte Preguiçoso Celular Flexível: utilizo através de uma gambiarra 

feita para segurar uma Ring Light acima do piano. Ficando apoiado entre o 

pedestal de microfone Psu0090 e o Auphonix Pro Blue Yeti Shock Mount. Dá 

para ter o mesmo efeito colocando uma luminária de mesa em cima do piano. 

  Extensor USB 3.0 Ugreen 2m e 3m: utilizo para esconder cabos USB para 

que o visual fique mais limpo. É um cabo de alta qualidade. Cabos de baixa 
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qualidade servem também, mas tendem a ter uma vida útil bem reduzida. Eu 

já perdi pelo menos 5 cabos USB de baixa qualidade que pararam de funcionar 

sem aparente motivo. Esses da Ugreen nenhum me deu problema até o 

momento. 

                        
  Auphonix Pro Blue Yeti Shock Mount: utilizado para segurar o microfone 

Blue Yeti no pedestal de microfone Psu0090. Dessa forma, o microfone fica 

acima do piano, sem pegar as vibrações indesejadas do instrumento. Além 

disso, consigo deixar numa posição que capte bem a voz. Não é absolutamente 

necessário, mas ajuda a deixar o som mais limpo. 

  Ring Light Usb 26cm 3500k 5500k: utilizo apoiado no suporte 

preguiçoso no pedestal de microfone Psu0090. Ajuda a iluminar as teclas e o 

meu rosto. A intensidade e a cor podem ser controladas e com isso consigo 

ajustar para a melhor iluminação. Pode ser substituída por alguma outra fonte 

de luz como luminária de mesa. 

                                      
  Luminária de Mesa Articulável: Utilizo uma para ajudar a iluminar as 

teclas, tirando aquela sombra da cabeça nas teclas. Utilizo também para ajudar 

a iluminar o meu rosto. Utilizo uma em cima do piano, do lado esquerdo. O 
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meu lado direito fica iluminado pela Ring Light. A outra luminária fica no chão 

para iluminar o pé no pedal. 

Fone de ouvido Koss Porta Pro: É um fone de ouvido de excelente 

qualidade. Para mim ele possui duas grandes vantagens. Uma delas é que ela 

não isola o som. Sendo assim, eu consigo manter o fone de ouvido e escutar 

relativamente bem o que toco. Outra vantagem é que ele pode ser facilmente 

deslocado para a frente, o que é bom quando o som que estamos ouvindo é 

alto demais ou quando queremos nos escutar melhor numa demonstração. É 

um ajuste rápido e útil em algumas aulas. É claro que podemos ajustar o 

volume no computador, mas o ajuste do fone tende a ser mais imediato. Você 

pode também utilizar caixa de som como o JBL Flip 4. Mas eu particularmente 

ainda prefiro o fone. 

                                             
  Cabo De Extensão P2 Ugreen 2 Metros: utilizo para esconder o fio do 

fone de ouvido. Passo a extensão por volta do piano, saindo por baixo dele. 

Por muito tempo o fio do fone me atrapalhou a tocar para fazer explicações e 

demonstrações, pois o fio ficava batendo nas mãos. Há opções mais baratas, 

mas gosto da Ugreen por ter produtos mais robustos e difíceis de quebrar. 

Lâmpada Wi-Fi Positivo 10W: utilizo nas luminárias para fazer ajuste de 

intensidade e de cor. Testei inúmeras lâmpadas de Led, mas nenhuma me 

satisfez completamente. Ou ficava escura ou ficava clara demais. E sim, testei 

todas as intensidades existentes no mercado para só depois optar por essa 

lâmpada inteligente. Ela é controlada a partir de um aplicativo diretamente do 

celular. 
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Filtro De Linha Clamper: uma forma de proteger os seus equipamentos 

contra raios e curtos. É uma marca de alta qualidade e oferece 5 anos de 

garantia. Se houver um pico de tensão de energia, quem queima é um 

componente do filtro de linha, o fusível, que pode ser facilmente trocado. Item 

possivelmente dispensável, e depende muito da qualidade da instalação 

elétrica da sua residência. 

Pedal Avança Páginas Strich: É um pedal que pode ser conectado em um 

Ipad ou um tablet Android para virar páginas com os seus pés. Pode ir e voltar 

facilmente e eu particularmente utilizo o aplicativo Xodo PDF, que é um app 

gratuito para Android e funciona muito bem com esse pedal. 

                   

Tablet Multilaser M10A: um tablet barato, relativamente grande e 

funcional. Não espere muita coisa dele, mas para ler partituras é excelente. Eu 

particularmente não imprimo mais partituras, só leio por meio deste tablet. 

Possuo uma biblioteca de partituras em PDF, e você pode ter o acesso a partir 

do meu site. O endereço web está na primeira página. Você pode também 

utilizar o IMSLP, que possui o maior acervo digital de partituras do mundo e 

possui os seus aplicativos para tablet também. 

Teclado Logitech K270 sem fio: este é um item que talvez não seja mais 

elementar para mim. Eu comprei inicialmente para digitar textos, já que o 

notebook fica sempre acima do piano com muitos cabos conectados. 



14 

 

Atualmente utilizo muito para deixar acima da tampa do piano para mudar as 

cenas das câmeras através de teclas de atalho. No tutorial sobre OBS Studio 

(disponível em meu site em Tutoriais de Aulas Online) eu explico sobre como 

utilizar as teclas de atalho. Mas basicamente eu tenho diversas combinações 

de múltiplas câmeras que podem ser instantaneamente trocadas através de um 

único botão que eu defini no teclado. Você pode alternativamente utilizar um 

aplicativo de celular como Stream Deck ou comprar um dispositivo feito para 

isso, como o Stream Deck da Elgatto. Porém, você provavelmente não vai 

querer deixar ligado o seu celular durante a aula inteira ou ficar ligando ele 

toda vez que for mudar de cena, especialmente se você tem várias cenas 

interessantes para ir trocando ao longo da aula. E comprar um Stream Deck 

físico também não parece ser uma boa ideia pelo seu preço elevado. 

 

 

Softwares 

                                       

         OBS Studio: software gratuito que permite dividir a tela em múltiplas 

câmeras. Você pode encontrar um tutorial sobre OBS no meu site, em Tutoriais 

de Aulas Online. 

 Zoom: programa gratuito para videoconferências. Possui versões pagas, 

e se você vai dar aula online profissionalmente, talvez seja uma boa ter uma 

versão paga. Assim você pode fazer chamada em que o aluno liga a câmera do 

computador e liga um celular também. Isso pode ser feito de outras formas 

como utilizar o celular como webcam através do aplicativo DroidCam. Mas essa 

alternativa de chamada em que o aluno liga o computador e o celular é muito 

interessante porque o aluno não precisa comprar uma webcam e é uma forma 

bem básica e fácil de fazer. O plano profissional é de 15 dólares por mês. É de 

fundamental importância que o professor e o aluno ajuste as suas configurações 

de áudio do Zoom. 
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Kami: você pode abrir uma partitura em pdf direto do Google Drive e fazer 

edições nela. A minha sugestão é que cada aluno tenha uma pasta no Google 

Drive e, dessa forma, você deixa lá a partitura em pdf. Edita durante a aula, 

anotando e fazendo marcações, de forma que o aluno tenha acesso aos detalhes 

mais importantes. Ele possui a versão paga, mas eu particularmente utilizo a 

versão gratuita. 

 

Google Drive: aplicativo que ajuda muito a organizar as aulas. Cada aluno 

possui uma pasta, e nela contém diversas outras pastas como de documentos, 

repertório, leitura à primeira vista, técnica e exercícios, teoria musical, vídeos, 

etc.. Na pasta de documentos há pelo menos 4 arquivos fundamentais. O 

primeiro é de anotações sobre o que foi feito na aula. O segundo é uma anotação 

sobre o que deve ser trabalhado de leitura à primeira vista. O terceiro é um 

formulário que cada aluno preenche semestralmente junto com o professor para 

definir as metas e o repertório do semestre (no site você encontra o modelo do 

formulário na seção de aula experimental). O quarto é um documento ou 

contrato dizendo sobre as regras das aulas. Se quiser saber mais sobre as regras 

e o contrato, acesse a seção de como funcionam as aulas no meu site. Fique à 

vontade para utilizá-lo e fazer o seu contrato e suas regras. Durante a aula edito 

os documentos direto pelo celular e as edições de partituras faço pelo 

computador durante ou ao final da aula. Geralmente dou o Screen Share no 

Zoom para que o aluno veja o que estou anotando na partitura. Ao final de cada 

aula eu sempre atribuo tarefas da semana, que são devidamente anotadas no 

Google Drive. 
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Google Calendar: anoto todos os meus compromissos aqui. Tenho rápido 

acesso pelo computador e por todos os dispositivos que utilizo. Pelo 

computador é interessante por ter mais recursos e facilitar coisas como marcar 

cada tipo de tarefa por cores diferentes. Nele também fica anotado todas as 

aulas e reposições, e geralmente deixo uma notificação para 30 minutos antes 

de cada aula. 

Xodo PDF Reader: aplicativo gratuito de leitura de PDF que utilizo 

especialmente no Tablet. Ele permite que você mude a página de forma muito 

mais fácil, seja dando um toque para um dos lados, seja arrastando a partitura 

de um lado ao outro. Além disso, ele funciona muito bem o pedal avança páginas 

Strich. Ele pode ser utilizado também como ferramenta de anotação em PDF, que 

funciona muito bem em Android, mas eu particularmente não gosto da sua 

versão para computador. 

 

 

 

Espero que tenha ajudado com ideias para melhorar as aulas! 

Coisas para melhorar sempre existirão, e é importante tentar tirar o 

máximo proveito com o que você já tenha e de não esperar que você só vá se 

sentir satisfeito e feliz quando tiver todos os equipamentos.  

Eu considero que o importante é você ter uma boa conexão de internet e 

ter uma organização com relação às aulas, como o que foi explicado na seção 

do Google Drive. Isso dará um profissionalismo bastante interessante e você 

pode começar a partir daí. Penso que o segredo é sempre melhorar. Mas como 

melhorar é um processo sem fim, é necessário melhorar sem surtar. Então o 

segredo é melhorar sempre e sem surtar. Qualquer dúvida, comentário ou 

sugestão, ficarei feliz em poder responder e ajudar. Um grande abraço! 


