
www.magooaulasdebatera.com.br                                                                                     (11) 99711 3231    

                                              

ELEMENTOS DE UMA PARTITURA

Conheça alguns dos principais elementos que compõe uma partitura para bateria. 

Lembrando que podem aparecer variações na maneira de escrevê-la, dependendo 

do seu autor e dos seus propósitos. 

 

Posicionamento das peças da bateria no pentagrama: 

1. Bumbo, 2. Caixa, 3. Aro da caixa, 4. Tom 1, 5. Tom 2, 6. Surdo, 

7. Chimbal com baqueta, 8. Chimbal com pedal, 9. Prato de 

condução, 10. Chimbal aberto, 11. Chimbal fechado 
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Na partitura em geral:

1. Indicação do andamento - Colocado no início da música ou exercício, este sinal 

mostra qual será o seu andamento (velocidade). Neste caso, temos 100 semínimas 

por minuto. 

2. Pausas múltiplas - Usamos este sinal quando queremos representar vários 

compassos de pausa. No exemplo, temos 11 compassos de pausa. 

3. Texto guia - Indica que a introdução será feita com o violão. 

4. Barra de compasso - Divide os compassos. 
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9. Barras na diagonal – indica que devemos tocar o ritmo com liberdade para 

variações (mantendo sempre as características do gênero musical que estamos 

tocando). 

10. Repetição de compassos – Indica quantas vezes devemos repetir o compasso. 

Neste caso, 7 vezes. 

11. Fill – Virada de livre escolha. No exemplo, a virada completa os tempos 3 e 4 do 

compasso. 

12. Fórmula de compasso – Define quantos tempos teremos no compasso e qual 

sua unidade de tempo. 

13. Texto guia – Indica que temos 4 compassos de guitarra. 

14. Barra dupla – Divide a música em seções. Neste caso, ela destacou a mudança 

de fórmula de compasso. 

15. Barra final – Indica o final da música ou exercício. 

5. Fermata - É um símbolo usado acima de uma figura ou pausa para prolongar a 

sua duração por tempo indeterminado. 

6. Chimbal aberto - Indica chimbal aberto no trecho todo. 

7. Crash - Indica prato de ataque. 

8. Sinal de repetição - Repetir os dois compassos anteriores. 
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16ª e 16B. Ritornelo – Indicam o trecho que deve ser repetido. 

17. Casas de 1ª e 2ª vez – São utilizadas quando um trecho se repete, porém com 

finais diferentes. Também pode ocorrer casa 3, 4 e assim por diante. 

18. Spl. – Indica o prato splash 

19. C.T. – Indica o prato china type 

20. Senho (segno) – Indica o local de onde será efetuada uma repetição. 

21. Texto guia – Neste caso, está indicando o refrão da música. 

22. Ao Segno – Indica que devemos repetir um trecho da música. 
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23. Texto guia – Está indicando que o saxofone toca nesse trecho. 

24. Guia rítmico – Indicam as partes (melodias) tocadas pela banda. 

25. Sinal de dinâmica – Tocar esse trecho com intensidade forte. 

26. Fill – Executar uma virada nos tempos 1 e 2 do compasso, preparando as 

acentuações nos tempos 3 e 4. 

27. Fade out - Repetir o trecho várias vezes, diminuindo a intensidade até 

desaparecer. 


