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Partituras acesso aberto

8notes
SOBRE: Partituras grátis para piano, guitarra, violino flauta, sax, canto, clarineta, trompete, viola, 
trombone, cello, percussão, oboé, baixo, trompa, fagote, tuba, orgão, bandolim e mais de 10 
categorias. 
URL:  http://www.8notes.com/

Cantores – Cantorion
SOBRE: Existem para baixar partituras grátis, tem obras de mais 260 compositores e mais de 10 
mil visitantes diários em todo o mundo.
URL: http://pt.cantorion.org/ 

Chromatik
SOBRE:  O chromatik apresenta as melhores partituras, tablaturas, vídeos e letras de mais de 20 
instrumentos. Todas as partituras vem com um vídeo que sincroniza automaticamente com a música
quando é dado o player.
URL:  https://www.chromatik.com/ 

CifraClub
SOBRE: É um excelente portal para pesquisa de cifras, talvez o maior do Brasil. No site você pode 
contar inclusive tablaturas e guias para aprender a tocar as mais diversas músicas. Embora seu foco 
seja em cifra e tablaturas de músicas populares, já conta com uma boa quantidade de partituras para 
download em PDF e no formato Encore.
URL:  http://www.cifraclub.com.br/partituras/ 

CPDL – Biblioteca Coral de Domínio Público
SOBRE: As partituras estão disponíveis em vários formatos: PDF, PS, TIFF e também alguns 
formatos em áudio: MIDI e MP3.  São quase 20 mil partituras, de mais de 2500 compositores 
diferentes, fornecidas por mais de 1050 editores.
URL: http://www.cpdl.org/

FreeSheetPianoMusic
SOBRE: As peças são em sua maioria Eruditas e o site tem um diferencial bem interessante: você 
pode baixar o PDF da partitura e um arquivo midi  e ainda no caso de algumas partituras pode 
assistir um vídeo tutorial ensinando a tocar a música em um andamento mais lento e um vídeo da 
obra na íntegra. 
URL:  http://www.freesheetpianomusic.com/ 
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Gregoriano
SOBRE: Com algumas centenas de partituras, pode-se ouvir a maioria delas com um áudio ou vídeo
no próprio site. A navegabilidade não é das melhores, mas é possível encontrar  e baixar partituras 
em notação antiga, o tetragrama (sistema de notação musical de 4 linhas) e notação moderna.
URL: http://gregoriano.org.br/gregoriano/partituras1.htm 

IMSLP – Petrucci Music Library
SOBRE: São mais de 88 mil obras, 300 mil partituras e 12 mil compositores e todas grátis. Todas as
obras disponíveis no site são de domínio público, desde solos à sinfonias completas. A pesquisa 
pode ser feita por compositor, período, instrumento, formação e nacionalidade.
URL:  http://imslp.org/ 

Livre-Scores
SOBRE: É uma mistura de partituras gratuitas e pagas, mas mesmo assim acumula mais de 60 mil 
partituras grátis para download.
URL:  http://www.free-scores.com/ 

Partituras-Grátis
SOBRE: Ao encontrar a música e a partitura que quer baixar o site informa para qual instrumento 
está escrita e quantas páginas contém. Todas as partituras estão no formato PDF.
URL: http://partituras-gratis.org/pt 

PartiturasEncore
SOBRE: Todas as partituras estão organizadas por duas categorias: instrumentos e compositores, 
ambas em ordem alfabética, ainda conta com a vantagem de você não precisar baixar partituras e se 
frustrar com a tonalidade, pois no próprio arquivo para download já existe a indicação dizendo qual 
o tom da música.
URL:  http://www.partiturasencore.com/ 

Samba-Choro
SOBRE: Site de música brasileira disponibiliza a acesso aberto de milhares de partituras 
(contribuições de outros usuários). Para baixar partituras ou contribuir enviando partituras para o 
acervo é necessário um cadastro que é gratuito. A buscar por: música, formato do arquivo, data, 
colaborador e compositor. As partituras estão no formato Encore e/ou gif.
URL:  http://www.samba-choro.com.br/partituras 

Sesc – Partituras
SOBRE: É uma biblioteca digital sem fins lucrativos que visa preservar e difundir o patrimônio 
musical brasileiro utilizando um eficiente sistema de busca. O site oferece um importante suporte a 
músicos, estudantes de música e pesquisadores.
URL:  http://www.sesc.com.br/SescPartituras/ 

SuperPartituras
SOBRE: As partituras estão organizadas por instrumento, gênero musical e dificuldade, o que torna 
bem fácil a pesquisa, sem contar que o site é bem intuitivo.
URL:  http://www.superpartituras.com.br/ 
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