
Análise dos Riffs modais: 

 

 

Identificando a escala: Esse é um riff baseado no acorde de D, que aparece em pequenos fragmentos. 

No primeiro compasso temos as notas D e sua terça maior, o F#, com um baixo em D. O mesmo padrão 

se mantém nos compassos seguintes apenas com a alteração da nota mais aguda da melodia. No 

segundo compasso o F# é trocado por G# e nos últimos 2 compassos muda para A que é a quinta do 

acorde de D. A única nota que não pertence a essa tríade é o G#, que faz um intervalo de 3 tons (trítono) 

com a nota D. 

D   F#   G#   A 

Como vimos no riff anterior o trítono só acontece entre a quarta e sétima notas da escala maior, então 

deduzimos diretamente que a escala é A maior. 

A   B   C#   D   E   F#   G# 

Encontrando a tônica do modo: Como tudo gira em torno da tríade de D e a nota pedal do baixo 

também é D, podemos afirmar que a tônica é D. 

Lídio→ Será a escala de A maior enfatizando as notas C#, D, F# e G# tendo D como tônica. A construção 

desse riff é bem direta e entrega claramente a intenção Lídio pois temos a tonacidade da nota D que 

aparece quase de forma exclusiva (observe as notas em vermelho no desenho abaixo), a afirmação do 

Lídio como escala maior no primeiro compasso (D e F#) e a quarta aumentada (G#) definindo através do 

trítono a escala de A maior. 

 

 

Amanhã no Twitter a análise do Riff em Mixolídio. 

 

Qualquer dúvida sobre esse texto por favor visite: 

Grupo “Dúvidas de Guitarra e Violão” no Facebook. 

Sessão de perguntas do meu site. 

Ou envie um email para denisguitar@gmail.com 

 

Não esqueça de visitar o meu site: www.deniswarren.com  
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