
Dicas sobre afinação: 
Prof. Juninho Abrão  

 
 

Desde já é aconselhável que o estudante de música passe a afinar o seu 

instrumento na afinação Standart (convencional), pois com o passar do tempo 

o seu ouvido se familiarizará com esta afinação e não será necessário usar o 

afinador eletrônico em situações desnecessárias.  

 

Para afinar o seu instrumento na afinação standart seria necessário usar uma 

dessas dicas:  

1- Adquirir um diapasão.  

2- Ter um teclado ou um tecladista ao lado para que o mesmo toque as cordas 

que você deseja afinar. 

3- Possuir um afinador eletrônico. 

4- Ou basear-se numa música (ouvindo-a) que você tenha certeza da 

tonalidade.  

 

Para afinar a guitarra sem usar o afinador eletrônico, faça o seguinte: 

 

1- Aperte a casa cinco da corda mi (grave) para afinar a corda lá solta.  

2- Aperte a casa cinco da corda lá para afinar a corda re solta.  

3- Aperte a casa cinco da corda re para afinar a corda sol solta.  

4- Aperte a casa quatro da corda sol para afinar a corda si solta.  

5- Aperte a casa cinco da corda si para afinar a corda mi (aguda) solta.  

 

Repare que o som emite uma vibração (onda) e ao tocar as duas cordas de 

forma simultânea, fica muito claro que quando a corda de baixo está afinada, 

as ondas se encontram e o som fica agradável. (Vide exemplo prático). 

 

 

Observe que quando o violão está afinado, a corda de baixo vibra ao 

apertamos a casa cinco da corda superior.  

Infelizmente esta dica não funciona na guitarra.  

 

Existem outras maneiras de afinar o seu instrumento, por exemplo, a afinação 

com harmônicos naturais. Vide exemplo prático.  

 

 

Adquira um afinador eletrônico. Lembre-se que ao gravar ou tocar 

profissionalmente será extremamente necessário que você possua um afinador 

eletrônico, pois mesmo os melhores ouvidos (com anos de experiência) 

falham em algumas situações.  

 

 
Musixe 


