
Batidas  

    

Nas cifras e tablaturas que serão aqui publicadas, vamos dar uma grande importancia as 
batidas e dedilhados executados pela mão direita, para indicar estas batidas usaremos um 
sistema muito simples veja: 

B /\ || /\ B... 

  || \/ || 

 

Esta batida é um acompanhamento muito comun em musicas populares. 

Observe abaixo alguns dos simbolos usados e seus significados: 

B - Baixo 

Representa um toque com o polegar no baixo do acorde formado 

 
  /\ - Marcação curta para cima 

  || 

 

Representa o toque para cima nas cordas inferiores  

do acorde formado (1º para 3º cordas) usando o dedo indicador 

 

  || - Marcação curta para baixo 

  \/ 

 

Representa o toque para baixo nas cordas inferiores  

do acorde formado (3º para 1º cordas) usando o dedo indicador 

 

  || - Marcação prolongada para baixo 

  || 

  \/   Representa o toque para baixo em toadas as cordas 

       do acorde formado, usando o dedo indicador 

 

 

  || - Marcação prolongada para baixo com abafamento 

  || 

  \/   Representa o toque para baixo em toadas 

  ~~   as cordas do acorde formado, usando o  

       dedo indicador adicionado um abafamento  

       coma a palma da mão direita 

 

O abafamento consiste em dar um tapa com a palma da mão sobre as 

cordas, com a finalidade de parar sua vibração. 

Representação da mão direira nos gráficos dos acordes 

 

 

C                              G 



     |-----|-----|-----|:E        b |--2--|-----|-----|:E 

   b |--3--|-----|-----|:A          |-----|--1--|-----|:A 

     |-----|--2--|-----|:D          |-----|-----|-----|:D 

   . |-----|-----|-----|:G        . |-----|-----|-----|:G 

   . |-----|-----|--1--|:B        . |-----|-----|-----|:B 

   . |-----|-----|-----|:e        . |--3--|-----|-----|:e 

 

Lembrando dos gráficos de acorde, note que são indicados com a letra b do baixo e os 

três pontos nas cordas inferiores, que representam as marcações da mão direita. Os 

pontos indicam as cordas que devem ser batidas. 

Agora veja abaixo alguns exemplos de batidas: 

B /\ || /\ B... 

  || \/ || 

 

 

 

B /\ || /\ || /\ || /\ B... 

  || \/ || || || \/ || 

           \/ 

           ~~ 

 

B /\ || B... 

  || || 

     \/ 

     ~~ 

 

 

B || B /\ || B... 

  ||   || || 

  \/      \/ 

    

 

B || B... 

  || 

  \/ 

  ~~ 

 

 

B /\ || /\ ||  /\ B... 

  || \/ || ||  || 

           \/ 

           ~~ 

 

B /\ || /\ B /\ || /\ || /\ B... 

  || || ||   || \/ || || || 

     \/               \/  

     ~~               ~~ 

       

B /\ || /\ B... 

  || || ||  

     \/ 

     ~~ 

 

Número de Batidas 



Algumas das cifras publicadas neste site indicam atráves de números mostrados acima 

do acorde a quantidade de vezes que deve ser usada a batida completa na presente 

posição. Isto facilita a percepção e o acompanahamento para os inicantes.  

 


