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TOCA DE TATU
Grupo mineiro de choro e música instrumental brasileira.

Com um som único, respeitoso à tradição e com um espírito inovador, o Toca de 
Tatu, formado por Lucas Ladeia no cavaquinho, Abel Borges na percussão, Luísa 
Mitre no piano e Lucas Telles no violão, possui interpretações que valorizam a 

coletividade, equilibrando suingue, versatilidade e delicadeza. 
 

No repertório, peças autorais e de compositores consagrados recebem o trato 
refinado dos arranjos do grupo, que transita por diversos ambientes da música 
instrumental brasileira, passeando pelo balanço e fraseado típicos do choro, a 

liberdade improvisatória do jazz e a abordagem camerística da música de 
concerto. 

 
O Toca possui três álbuns lançados: “Meu amigo Radamés” (2013), “Afinidade” (2017) 

e "Toca de Tatu" (2021), Este último, totalmente autoral, celebra os 10 anos de 
trajetória do grupo.

 
 Venceu o II Concurso Instrumental Estúdio 66 (Canal Brasil - RJ) em 2013 e foi 

premiado com o 2º lugar no Festival de Choro Jorge Assad (São João da Boa Vista - 
SP) em 2014. Realizou duas turnês pela Europa, passando por Londres (Inglaterra); 

Paris, Antony e Bordeaux (França); Rotterdam, Haia e Oosterhout (Holanda). No 
Brasil, participou de importantes festivais como "Rio Montreux Jazz Festival", 

"Festa da Música", "Festival Villa-Lobos", "Chorando sem Parar", "BH 
Instrumental", dentre muitos outros.

 
O grupo teve a honra de dividir o palco com  artistas como Juarez Moreira, Zé 

Nogueira, Nivaldo Ornelas, Sérgio Santos, Célio Balona, Caetano Brasil, 
Cristóvão Bastos e Toninho Carrasqueira.

O Toca de Tatu promove a música brasileira também em atividades didáticas, 
com oficinas e workshops preparados pelos integrantes do grupo, que 
compartilham seus conhecimentos e experiências ao redor do mundo.
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“Meu amigo Radamés” (2013)
 Uma homenagem ao maestro e 

compositor brasileiro Radamés Gnattali, 
com composições do mesmo, Paulinho da

Viola e Tom Jobim. 

 “Afinidade” (2017)
 Dedicado a compositores contemporâneos 

de Minas Gerais. Produzido por Sérgio 
Santos e participações de Nivaldo Ornelas, 
Bruno Vellozo, Natália Mitre e Kiko Mitre.

TOCA DE TATU
ÁLBUNS

 “Toca de Tatu” (2021)
 Comemorando os 10 anos do grupo, o 
disco traz faixas autorais dos quatro 

integrantes. Tem participação de Alexandre 
Andrés e Marcelo Caldi. Lançado pelo Selo 

Grão Discos.
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https://open.spotify.com/album/4ogC2Vxm350kwKde18ferR?si=StQYeXpSSnW8CidlLemyJg
https://soundcloud.com/tocadetatu/albums
https://www.youtube.com/watch?v=pRfd8cU0lVo
https://open.spotify.com/album/4ogC2Vxm350kwKde18ferR?si=StQYeXpSSnW8CidlLemyJg
https://soundcloud.com/tocadetatu/albums
https://www.youtube.com/watch?v=pRfd8cU0lVo
https://open.spotify.com/album/5clXpZiN0saR9QJaiOOOLI?si=INjw5eIaSfq1hdBptmS31Q
https://soundcloud.com/tocadetatu/albums
https://www.youtube.com/watch?v=wIuqfB1eRRA&list=OLAK5uy_kPt9ZCcBkTVl6yGTbktNUXymUQzWmjjcs


grupotocadetatu@gmail .com

(31)  9  8724-0336

(31)  9  9745-8060

Foto: Rafaella Pessoa

CONHEÇA MAIS:

www.tocadetatu.com.br

CONTATO:
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https://www.youtube.com/user/grupotocadetatu
https://web.facebook.com/tocadetatu?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/tocadetatu/


CLIPPING
SHOWS EM MINAS GERAIS:
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SHOWS EM OUTROS ESTADOS DO BRASIL:
5



SHOWS NO EXTERIOR:
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