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Acordes de Sétima Diatônicos
O que são eles?

Lembre-se, diatônico
significa "da tonalidade".

Então um acorde diatônico
é um que utiliza apenas notas

da armadura de clave.
Sem acidentes!
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Acordes de sétima diatônicos são
acordes com sétima que você pode criar usando
apenas as notas de uma determinada tonalidade.
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Há oito po�íveis tipos de acordes com
sétima em harmonia de terças, mas os
compositores do período da prática comum
usavam apenas cinco.
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Aqui estão eles
em tom maior

e menor.

Lembre-se,
nós somente
aumentamos

o sétimo grau
em harmonia
de função 
dominante!
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Nós usamos “07” para
acordes meio-diminutos com
sétima e “07” para acordes

com sétima diminuta.

Em cadências harmônicas, sétimas diatônicas podem ser
usadas em qualquer lugar em que você fizer uso de uma tríade
diatônica com a mesma tônica.
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Na verdade,
e�es acordes podem ser

aproximados e resolvidos usando-se
quaisquer dos mesmos três

movimentos por fundamental
usados pelas tríades.
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Em acordes de sétima diatônicos, adicionamos um
quarto movimento de fundamental: a fundamental
em comum. Porém, e�e movimento de fundamental
pode somente ser usado para aumentar a tensão,
evitando-se mover de um acorde com sétima para
uma tríade.
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Respeitar a sétima!Respeitar a sétima!

Ao utilizar e�es acordes em escritas a quatro vozes- na verdade,
sempre que usar qualquer acorde com sétima em escrita a quatro vozes  –
você deve sempre, sempre se lembrar de...

O acorde com sétima
geralmente é aproximado
pela nota em comum.

Entretanto, não tem problema
em aproximar a sétima de um
tom ou salto abaixo ou de um
tom acima.

Você nunca deve aproximar
a sétima por um salto cima!

A sétima do acorde sempre
é resolvida, de forma
descendente, por
um tom. Sempre!

Sim, eu falo sério. Nunca
resolva a sétima de um acorde
com sétima de nenhuma outra
maneira.

Fazer i�o pode lhe
causar danos fatais!

Acordes com sétima têm quatro notas, então o dobramento em
harmonia a quatro vozes não é um problema... mas se você precisar usar

dobramento i�egular, dobre a tônica e omita a quinta.
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