
Notas Melódicas ( NM)

Revisão



Notas melódicas

   São notas que não são membros do 
acorde. Dessa forma, para identificá-las, é 
necessário antes analizar os acordes.



As notas melódicas podem ser 
classificadas de acordo com a sua 

duração:
 Submétricas: quando duram uma fração 

de um tempo e ocorrem em porções 
acentuadas ou não acentuadas do tempo.

 Métricas: quando duram um tempo e 
ocorrem em tempos acentuados ou não 
acentuados;

 Supermétricas: quando duram mais de um 
tempo.



Exemplo:



As notas melodicas são 
identificadas pela maneira que 
são alcançadas.e.deixadas.
Vamos ver os nove tipos de notas 
melódicas e as respectivas 
abreviaturas:

 Nota de passagem(p)

 Bordadura (b)

 Ritardo (r)

 Ritardo ascendente (ra)



 Apojatura (ap)
 Escapada (e)
 Bordadura dupla (bd)
 Antecipação (a)
 Pedal (p)

A partir de agora falaremos de 
cada uma: 



Nota de Passagem

 A Nota de Passagem (p) é alcançada por 
grau conjunto e deixada por grau conjunto 
também, na mesma direção. 



 É importante saber que pode existir mais 
de uma nota de passagem lingando notas 
do acorde.



Bordaduras (b)

 A Bordadura (b) é alcançada por grau 
conjunto e deixada por grau conjunto, em 
direções opostas.



 Ela serve para embelezar uma única nota e 
 pode ser superior (exemplo acima) ou 
inferior exemplo seguinte.



Ritardo (r)

 Os ritardos mantêm uma nota de 
acorde após as outras partes terem 
ido para o próximo acorde. 



 Uma terminologia especial foi desenvolvida 
com respeito ao ritardo. A preparação é a 
nota que precede ao ritardo, e é  a mesma 
nota do ritardo. O ritardo propriamente dito, 
pode ou não, ser ligado com sua 
preparação. A resolução é a nota que segue 
ao ritardo, uma 2º abaixo dele. A 
preparação e a resolução são geralmente 
notas de acorde.



 A terminologia do ritardo fornece 
também meios de categorizar ritardos 
de acordo com os intervalos verticais 
criados pela nota ritardada e pela 
resolução.



Ritardo ascendente (ra)

 O Ritardo ascendente (ra) é alcançado com 
a mesma nota e deixado por grau conjunto 
ascendente.



Apojatura (a)
 A apojatura (a) é precedida por salto e 

deixada por grau conjunto. Em geral 
as Apojaturas são acentuadas, 
abordadas por salto ascendente e 
deixadas por grau conjunto 
descendente.



Escapada (e)

 A Escapada (e) é alcançada por grau 
conjunto e deixada por salto para uma 
consonância. É o contrário da Apojatura.



Bordadura dupla (bd)

 é a combinação de duas Notas Melódicas 
em sucessão ornamentando uma nota 
mantida, como se fosse uma Escapada 
seguida de uma Apojatura.



Antecipação

 A antecipação, como o nome já indica, 
antecipa um acorde que ainda não foi 
alcançado.



Nota pedal

 É uma nota sustentada que começa como 
uma nota do acorde, torna-se uma Nota 
Melódica conforme a harmonia muda e, 
finalmente, termina como uma nota do 
acorde quando a harmonia fica em 
conformidade com ela. Os acordes sobre o 
Ponto Pedal são analisados sem levar em 
consideração a nota sustentada.



 A origem do Ponto Pedal está na música 
escrita para orgão. Em geral no final de 
uma peça, o compositor indica ao organista 
para manter uma nota tocada no pedal 
enquanto continua a tocar nos manuais 
(teclados).                                               fimfim
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