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AFINAR A GUITARRA 
 

Mesmo que tenhas a melhor técnica do mundo, a guitarra não soará bem se não estiver 
afinada correctamente. A afinação correcta fornece consequentemente a melhor 
ressonância para todas as notas e acordes que podemos tocar numa peça musical. 
Quanto melhor a afinação, mais tempo as notas soam e melhor se unem entre elas. 

Não é um processo complicado, mas precisa de alguma prática, especialmente se o 
fizeres de ouvido. Nesta lição, sugiro que comeces com um afinador digital devido à sua 
simplicidade e praticidade.  

 

Afinar as cordas 

Conforme mencionado no vídeo, o Soundcorset (app gratuita: https://soundcorset.com/) 
é uma das muitas aplicações disponíveis para afinar a tua guitarra. Basicamente, esta 
app determina a frequência da nota tocada e exibe, com um ponteiro que se move para 
esquerda ou para a direita, a afinação actual da mesma corda. 

 

   
Se o ponteiro estiver situado no 
lado esquerdo, significa que a 
corda Mi (E) está baixa. Neste caso, 
temos de tensionar a corda. 

Se o ponteiro se situar no centro, é 
exibido um sinal de verificação 
verde – significa que podes seguir 
para a corda seguinte. 

Neste caso a corda está 
demasiado alta (aguda) então 
terias de ajustar a afinação ao 
aliviar a tensão da mesma. 

https://soundcorset.com/
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É bastante simples: só necessitas de repetir este processo com todas as cordas e 
garantir que estás a afinar a nota certa: 

6a corda: Mi - E 

5a corda: Lá - A 

4a corda: Ré - D 

3a corda: Sol - G 

2a corda: Si - B 

1a corda: Mi - E 

 

Atenção: 

- Pode acontecer que tu toques a corda 5, por exemplo, e o afinador mostre um G (sol). 
Neste caso a nota está demasiado baixa: 

 

A escala é: A B C D E F G A B ….  

 

Terias que subir a afinação da corda até A (Lá) e isso significa que deverias ver exibido no 
ecrã um G (sol), G# (sol #) e finalmente A (lá) à medida que vais rodando as cravelhas. 
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