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Resumo: 

A profusão tecnológica computacional possibilitou o processamento em tempo-real de 

sínteses sonoras capazes de criar complexas sonoridades. Diversos desses métodos, que a 

poucas décadas atrás deviam necessariamente ser processados por clusters de computadores, 

agora são facilmente realizados em laptops ou até mesmo small devices, como o iPhone. 

Muitos destes processos ocorrem atualmente em ambientes de software-livre. No entanto, a 

interação entre homem e máquina ainda ocorre, na maioria dos casos, através de interfaces 

computacionais limitadas, como o mouse e o teclado do computador – que, ainda que sejam  

suficientes para a maioria das aplicações computacionais, demonstram ser bastante limitadas 

para a performance artística. Recentemente, a industria de jogos tem investido na 

implementação de interfaces gestuais mais complexas, capazes de - com baixo custo – captar 

dinamicamente, e transmitir sem-fio, dados coletados dos gestos humanos, através da 

utilização de sensores, tais como: acelerômetros, câmeras infra-vermelho e giroscópios. 

Através dessas interfaces, modelos de sínteses sonoras podem ser dinamicamente controlados 

pelos dados gestuais dos usuários. Estes podem assim explorar intuitiva e remotamente, novas 

sonoridades de antigos métodos de síntese – inclusive, alguns dos métodos que foram 

descartados ao longo das décadas, em parte devido à sua omplexidade de seu controlabilidade. 

A utilização de controle gestual dinâmico em modelos de síntese sonora tende a viabilizar a 

interação musical à distância, através da formação de grupos onde seus integrantes estão 

remotamente localizados mas interagem (criam música) em tempo-real; a chamada “música 

ubíqua”. Este artigo apresenta o resultado de um estudo que conduzimos, utilizando um 

controle remoto de vide-game (o wiimote) como interface gestual para o controle dinâmico de 

quatro modelos de síntese sonora em tempo-real, desenvolvidos em PD (PureData). 

Acreditamos que, através deste sistema, é possível ser desenvolvido um ambiente musical 

virtual que permita a interatividade artística remota, bem como a exploração de técnicas 

musicais estendidas. 
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Abstract: 

The profusion of computational technology allowed the sound processing of syntheses able of 

creating complexes sonorities. Several of these methods, earlier computed by clusters of 

computers, are now processed by laptops or even small devices, such as iPhone, even in open-

software, real-time programming environments. However, nowadays the man-machine 

interaction still occurs mostly throughout limited gestural interfaces, such as the computer 

mouse and its keyboard, which is enough for the majority of computational applications but 

lack for the simultaneous parametric control of artistic performances. Recently, the game 

industry have been invesing in complexes gestural interfaces, able to - in a low budget - 

dynamically acquiring and wirelessly transmuting data collected from human gestures, by the 

usage of sensors, such as: accelerometers, infrared cameras and gyroscopes.  

With these interfaces, sound syntheses models can now be dynamically controlled by their 

users gestural data, so they can explore, intuitively and remotely, new sonorities from old 

computational sound syntheses methods - some of them that have been discarded, along of 

recent decades, in part due to their difficult and complex controllability. Sound syntheses 

gestural control tends to enable remote musical cooperation, through the organization of 

musical groups where the participants are remotely located but interacting (creating music) in 

real-time; which is here named as: "ubiquitous music". This article presents the results of an 

study conducted by us, using a video-game remote control (the wiimote) as the gestural 

interface to dynamically controlling four sound syntheses models programmed in PD 

(PureData). With that, a virtual musical system were built, aiming to allow remote musical 

interactivity, as well the exploration of musical extended techniques.  
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Os limites da interação musical 

 A música é uma arte fortemente atrelada ao domínio do tempo. Sua criação, através de 

cooperações artísticas, dinâmicas e interativas, são limitadas pelas dimensões do espaço e do 

tempo. Isto ocorre dada a intrínseca característica da performance musical – uma atividade 

artística primordialmente de controle perceptualmente imediato - apresentar alta sensibilidade 

aos atrasos de tempo, mesmo que em pequenas proporções, como os da ordem de centésimos 

de segundos. O som – tal como meio informacional de desenvolvimento da criação musical – 

se propaga através da matéria, em meios materiais elásticos, como o ar; e deste modo, 

 



demanda um dado intervalo de tempo para cumprir uma dada distância física. Isto 

necessariamente limita a ocorrência de atividades de performance musical, nas dimensões do 

espaço e do tempo, que somente podem ocorrer entre indivíduos situados no mesmo 

momento, em um mesmo, e limitado, ambiente físico. A velocidade do som no ar – em 

condições normais de temperatura e pressão – é da ordem de 343m/s. A percepção auditiva 

humana é capaz de identificar atrasos, tais como os efeitos de reverberação e eco, ocasionado 

pelas repetições do som de uma mesma fonte sonora; ou identificar sua localização espacial 

horizontal, pelo atraso de sua percepção binaural (entre ambos os ouvidos) – o que é 

conhecido como: a diferença interaural de tempo, ou ITD (interaural time difference). O eco é 

similarmente percebido quando existe um atraso entre o som direto e sua reflexão audível, 

superior a 0.1s [Gelfand, 2004], o que equivale ao som percorrer no ar uma distância de 34,3 

metros. Este é chamado aqui de “limite de interação simultânea”, ou LIS. Dois músicos 

distanciados entre si, acima do LIS, possivelmente terão dificuldades de interagir 

musicalmente, uma vez que ambos perceberiam o atraso temporal do som gerado pelo 

instrumento musical de seu parceiro.  

 A orquestra clássica é um bom exemplo da evolução de um agrupamento musical que, 

ao longo de sua história, expandiu até o LIS; a distância máxima da distribuição física dos 

seus músicos participantes. Os palcos das salas de concerto costumam não exceder a 

dimensão máxima que viabiliza a interação musical simultânea dos músicos. Como exemplo; 

observemos as dimensões do palco da sala São Paulo1. Este tem área de 320m2, com largura 

de 20,50m e profundidade de 11,12m, o que permite manter os músicos da orquestra 

agrupados numa distância inferior aos aproximados 34 metros, ditados pelo LIS.  

 

A transcendência tecnológica da interatividade 

No entanto, a tecnologia atual passou a oferecer recursos e estratégias para expandir o limite 

máximo de distância de interatividade musical, de modo a viabilizar que músicos e artistas 

interajam remotamente, através da internet. Desse modo, é possível constituir grupos musicais 

remotos nos quais os seus membros podem interagir em tempo real, mesmo estando 

localizados a grandes distâncias físicas.  

 Atualmente o som pode ser digitalizado e transmitido. No entanto, mesmo compactado 

(como no padrão MP3) o sinal de áudio ainda assim é muito extenso para ser transmitido sem 
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atrasos perceptíveis, especialmente quando se trata da transmissão pelo cyberspace da 

internet. O som de instrumentos musicais pode também ser modelado computacionalmente, 

por algoritmos de síntese sonora, em tempo real. Diversos métodos de síntese permitem 

reproduzir as características acústicas da geração sonora dos instrumentos reais; com  

vantagens, tais como o baixo consumo de memória (pois não utiliza amostras digitais do som 

de instrumentos musicais emulados) e permitem uma controlabilidade do processo físico da 

geração sonora muito acima daquela oferecida pelo próprio instrumento real, inclusive com a 

possibilidade de modelar computacionalmente instrumentos musicais virtuais impossíveis de 

serem construídos na prática. Isto permite a exploração de técnicas estendidas musicais, muito 

acimas daquelas exploradas até o momento.  

 

Da virtualização do instrumento à transmissão do gesto 

Ao invés de transmitir os dados do áudio coletado do som dos instrumentos musicais, pode-se 

atualmente transmitir apenas os dados do gesto musical, coletados em tempo real por sensores 

de movimentos, que constituem as chamadas “interfaces gestuais”. Nessa abordagem, os 

instrumentos musicais são dados por modelos computacionais que emulam os processos 

acústicos de geração sonora de instrumentos musicais tradicionais, e são controlados pelos 

dados de gesto artístico. Tais modelos computacionais de síntese sonora, controlados por 

dados gestuais, possibilitam a criação de instrumentos musicais virtuais, cuja sonoridade pode 

ser processada localmente (por um computador) mas controlada remotamente, por dados 

gestuais, coletados dinamicamente e transmitidos em tempo real. O processo de aquisição e 

transmissão remota de movimentos dos músicos, através de interfaces gestuais, a virtualização 

de instrumentos musicais e o seu controle em tempo real, pelo gesto remoto, é o foco deste 

trabalho. 

 

Técnicas estendidas e expandidas 

Como mencionado, a possibilidade mais inovadora destes instrumentos virtuais, controlados 

por dados gestuais, é a exploração intuitiva de técnicas estendidas de música contemporânea. 

O processo em tempo-real do controle gestual de modelos computacionais de síntese sonora 

permite que um grupo de interatividade artística explore novas sonoridades dos instrumentos 

virtuais, uma vez que seus modelos de síntese sonora podem ser controlados por parâmetros 

gestuais extremos, impossíveis de serem replicados em instrumentos acústicos (por exemplo, 

 



um sino virtual com controle independente de cada harmônico, ou um berimbau virtual, com 

uma corda com extensão de dezenas de metros, etc.). 

Deste modo, pode-se fomentar a exploração da modelagem ecológica musical [Barreiro, 

2010]; a aplicação em síntese sonora dos processos de interação entre agentes e objetos 

musicais, no meio ambiente. Na modelagem ecológica, cada interação gera um evento sonoro, 

localizado no tempo e no espaço. O intercâmbio entre agentes e objetos muda continuamente 

de estado, adaptando as características dos objetos sonoros às necessidades estéticas dos 

agentes e assim guiando a adaptação destes agentes em relação à força condicionante de seu 

nicho ecológico. O som é um dos meios possíveis da interação dinâmica da modelagem 

ecológica, que é primordialmente de natureza multimodal. No entanto, neste trabalho, o som 

seria o único meio de interação para da modelagem ecológica, o que viria a propiciar a 

exploração acusmática da composição e performance musical. 

 

Modelos de Síntese Sonora 

Existem diversos métodos de síntese sonora que podem ser controlados por dados gestuais. 

Em termos gerias, os modelos de síntese sonora são divididos em: Métodos lineares, que 

podem ser representados matematicamente por um sistema de equações lineares; e os 

Métodos não-lineares, que não podem ser descritos por equações lineares independentes. 

Métodos lineares, como a síntese aditiva, permitem um maior controle dos aspectos sonoros, 

mas possuem uma grande quantidade de parâmetros. Métodos não-lineares, por outro lado, 

como a síntese FM, apresentam parâmetros em realimentação e não são controlados 

intuitivamente. Em ambos os casos, o controle gestual pode ser utilizado. Em métodos 

lineares, o controle gestual permite o gerenciamento simultâneo de muitos parâmetros. Em 

métodos não-lineares, o controle gestual permite o aprendizado intuitivo (gestual) de 

parametrização da geração sonora. Experimentamos com diversos métodos de síntese, tais 

como as sínteses: Aditiva, Subtrativa, FM (frequency modulation) e PM (physical modeling). 

Estas foram usadas afim de emular computacionalmente o processo físico de geração acústica 

do instrumento musical real, ao invés de utilizar amostras digitais de áudio de instrumentos 

reais, como é o caso da síntese WT (wavetable). Todos os modelos computacionais foram 

desenvolvidos em PD (PureData), uma linguagem visual de código-livre e multi-plataforma, 

para o desenvolvimento de sistemas de controle e processamento de dados puros (áudio, texto, 

imagem, vídeo, MIDI, etc.) - consequentemente, dados de multimídia - com ação em tempo 

 



real (www.puredata.info).  

 

Do Local ao Ubíquo Musical 

 Considerando que a interatividade musical sempre esteve fisicamente limitada no 

tempo e no espaço, o objetivo de nosso trabalho é propor uma abordagem tecnológica que 

viabilize a interatividade musical. Extrapolando o limite da localidade, sem exceder o limite 

temporal – o perceptual imediato, ou seja, do gesto físico ao sonoro sem mediação - podemos 

assim expandir as fronteiras dimensionais da interatividade musical, de modo que esta ocorra 

dinamicamente e em tempo-real; entre artistas localizados remotamente, de modo a 

proporcionar um ambiente ubíquo, de cooperação artística, através do uso de sistemas 

computacionais distribuídos, para a captura e a transmissão de dados gestuais; utilizando 

como meio o cyberspace da internet. Para que isto ocorra, é necessário desenvolver modelos 

computacionais de síntese sonora em tempo-real, controladas pelo gesto artístico, de modo a 

permitir a exploração lúdica e intuitiva de novas sonoridades e manipulações sonoras, através 

de técnicas estendidas de interatividade artística e modelamento ecológico, através de um 

ambiente acusmático de interatividade remota.  

 Para tanto, a metodologia de desenvolvimento deste sistema ubíquo, deve organizar-se 

na seguinte ordem: 1) o desenvolvimento de modelos computacionais para a aquisição do 

gesto artístico e sua transmissão remota; 2) o desenvolvimento dos modelos computacionais 

de síntese sonora em tempo-real, que compõem o cerne dos instrumentos musicais virtuais; 3) 

a integração entre os modelos de síntese sonora e os de aquisição gestual; 4) a interatividade 

em tempo-real e a exploração intuitiva do mesmo material sonoro; 5) a experimentação 

acusmática de técnicas estendidas musicais; 6) o modelamento ecológico. 

 

Métodos e Técnicas 

 O trabalho aqui apresentado propõe a utilização de sensores dinâmicos, tais como: 

acelerômetros e giroscópios tridimensionais, câmeras sensíveis a luz visível e também à 

reflexão de luz infra-vermelha, microfones, entre outros, para coletar dinamicamente os dados 

gestuais dos artistas. Tais dados são utilizados para o controle em tempo-real de modelos 

computacionais de síntese sonora, que emulam as propriedades físicas de instrumentos 

musicais reais. Para isso, a informação gestual deve ser representada sob a forma de dados 

discretos amostrados aproximadamente na taxa de amostragem de 100 Hz, ou seja; a cada 
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10ms, que é aqui considerado suficiente para capturar importantes nuances do gesto artístico, 

com precisão suficiente para a parametrização dos modelos de síntese, mas que representa 

uma quantidade suficientemente baixa de dados, o que permita a sua fácil transmissão em 

tempo-real pela internet. Comparativamente, a transmissão de dados (streaming) de áudio 

digital, no padrão WAV PCM (16 bits, 44.1KHz, 2 canais) equivaleria à transmissão de dados 

(palavras binárias, ou pontos, de 16 bits) na taxa de 88244 Hz (ou, amostras por segundo). 

Utilizando o padrão de compactação de áudio MP3, o streaming de áudio equivaleria a 17135 

Hz (para o áudio compactado a 128kbps). A transmissão de dados gestuais, coletados por um 

acelerômetro, simultaneamente para os três eixos do espaço (profundidade, largura e 

extensão)  equivaleria a, tão somente, 300 Hz. Em comparação à transmissão de um canal de 

áudio, já compactado  em MP3 (a 128 kbps), os dados gestuais equivaleriam a 1,7% do 

volume de dados deste padrão de compactação MP3.  

 Os modelos computacionais dos instrumentos virtuais podem ser desenvolvidos 

utilizando técnicas de modelamento físico de instrumentos musicais acústicos. Neste trabalho, 

estes modelos são programados em PD (PureData); um ambiente de programação visual, para 

o processamento e controle em tempo real de dados puros (números escalares, vetores, texto, 

áudio, imagem, video, etc.). PD é um programa gratuito e multi-plataforma - disponibilizado 

em versões para os sistemas operacionais: Windows, Linux, MAC OS; entre outros - que vem 

sendo desenvolvido desde o início dos anos 90, por uma grande comunidade de 

programadores voluntários. Um modelo computacional, ou algoritmo, em PD é chamado de 

patch. Neste projeto foram desenvolvidos duas categorias de patches: 1) os de aquisição de 

gestos artísticos, através de dados coletados em tempo-real por sensores, e 2) os modelos de 

síntese sonora, que emulam os instrumentos musicais acústicos e são controlados por dados 

gestuais.  

 

Conclusões 

Este projeto propôs uma metodologia de desenvolvimento tecnológico de um ambiente 

ubíquo de interatividade de música computacional, que permita a aquisição e transmissão de 

dados gestuais através da internet. Tal ambiente nos parece factível e alguns modelos foram  

inclusive implementado e testados em redes de intranet, com transmissão de dados gestuais 

coletado por acelerômetros tridimensionais de controles-remotos comerciais, de um 

videogame, que controlaram diversos modelos computacionais de síntese sonora, 

 



programados em PD. Cremos que existam diversas contribuições científicas, tecnológicas e 

artísticas, a serem alcançadas pela implementação e ampla utilização desta metodologia. As 

principais vislumbradas até o momento são:  

1) A criação de um ambiente de interação artística distribuída, que não é restrito a uma 

localidade física única, mas que é disposto no ambiente virtual do cyberspace, através do qual, 

músicos e artistas podem interagir em tempo-real, através da aquisição de seus gestos e 

utilização destes no controle de processos de síntese sonora. Desse modo, pode-se ter a 

participação remota de instrumentistas interagindo com um grupo musical à distância. 

2) A implementação de instrumentos musicais virtuais através do estudo e desenvolvimento 

de modelos computacionais de síntese sonora em tempo-real, emulando propriedades 

acústicas de instrumentos musicais reais, porém primando pela sua capacidade de 

parametrização estendida. Estes, podem ser desenvolvidos e viabilizados em PD; um 

importante ambiente computacional de código-livre, para o processamento em tempo-real de 

dados de mídia (áudio, vídeo, imagem e controle). 

3) A exploração de técnicas musicais acusmáticas, fomentada pela distância geográfica entre 

os participantes, e também de técnicas expandidas, uma vez que tais instrumentos virtuais 

serão capazes de criar sonoridades com parâmetros extemados – quando comparados aos 

parâmetros dos instrumentos musicais reais. Tais parametrizações são impossíveis de serem 

alcançados por instrumentos musicais físicos, possibilitando assim a exploração de 

sonificações inusitadas, bem como de novas estéticas musicais, indo além das possibilidades 

até o momento exploradas, como através das técnicas de música contemporânea da 

experimentação com “instrumentos preparados”. 

4) A aquisição e análise de dados dos gestos artísticos de músicos, para o estudo científico de 

elementos formantes do estilo interpretativo de artistas durante suas performances expressiva. 

Isso irá viabilizar o estudo de performances expressivas e o entendimento da correlação de 

parâmetros do gesto artístico espontâneo e da sonoridade por este gerada.  

5) A exploração acusmática advinda da interatividade musical remota. 

6) O modelamento ecológico, que viabilize, pela rede social do cyberspace, a interatividade 

musical à distância, possibilitando a criação de um ambiente ubíquo de interação musical 

auto-organizada.  
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