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Resumo 
 
 A percepção rítmica, quer visual quer auditiva, está intimamente ligada à produção de 
ritmo sob a forma de música ou de movimentos de dança. 
 Neste projecto procuro desenvolver um sistema robótico que simule o comportamento 
humano de percepção rítmica cross-modal, a partir de dados sonoros e visuais (espaciais), e a 
reacção comportamental sob a forma de dança. Para tal irei utilizar um modelo de percepção 
rítmica que emparelha dados sonoros e espaciais, e que induz um movimento de dança 
interactivo entre vários robôs, em função da análise rítmica processada. Este processo 
interactivo deverá manter o dinamismo demonstrado pelo comportamento social humano, 
executando movimentos síncronos, entre os vários robôs, e coerente, com o ritmo analisado, 
duma forma caótica e espontânea, sem qualquer conhecimento prévio da música produzida. 

2- Introdução 
 
 A música só existe em resultado do comportamento humano face à mesma. A música faz 
as pessoas moverem-se sobre a forma de dança, [7]. A dança está intrinsecamente relacionada 
com o ritmo musical, desempenhando um papel socialmente interactivo. 

Investigações psicológicas demonstram que os seres humanos associam movimentos 
gestuais a música com uma consistência denotável, [7]. Dado o nosso dinamismo de 
expressão, é frequente, no entanto, efectuarmos movimentos sem qualquer correspondência 
com a música em questão, em alternância com os anteriores. 
 Desenvolver um sistema robótico de dança que exiba este compromisso dinâmico entre o 
sincronismo e o comportamento autónomo será a chave para manter uma interacção entre os 
robôs de interesse relevante para um espectador, [7]. 
 Neste projecto procurarei, portanto, desenvolver um modelo de percepção rítmica que 
fará um conjunto de robôs executar movimentos de dança síncronos, mas individualmente 
espontâneos, procurando simular o dinamismo de movimentos típico do comportamento 
humano. Contrastando com outras abordagens implementadas, todos os padrões de 
movimento, assim como a alternância entre eles, durante a dança serão produzidos pelos 
robôs dum modo aparentemente autónomo, sem haver um pré-conhecimento da música a 
analisar. 
 Neste sentido irei testar diferentes modelos previamente estudados procurando adaptar e 
desenvolver o que melhor se adaptará ao pretendido. A aplicação incidirá essencialmente na 
correlação de vários modelos procurando abordar uma percepção multimodal (cross-modal) 

do ritmo musical que irá proporcionar movimentos de dança mais coerentes e realistas, 
explorando aspectos comportamentais interactivos entre os vários robôs. 
 Apresento assim, no seguimento desta introdução, uma explicação sucinta de todos os 
temas intervenientes no desenvolvimento deste projecto. 
 

2.1- Estrutura do Relatório 
 
 Este relatório final objectiva introduzir dum modo geral todos os tópicos que serão 
abordados neste projecto, através duma explicação breve de cada um dos mesmos, 
apresentando o respectivo estado da arte, e esclarecendo as várias alternativas de 
implementação neste âmbito e a opção tomada. Assim, começo pela introdução temática de 
cada um destes tópicos (Cap. 2.4) e abordo o estado da arte dos mesmos (Cap. 3), 
apresentando vários projectos de referência. Por fim apresento os objectivos principais a 
desenvolver (Cap.4), indico as várias alternativas de implementação (Cap.5) e concluo o 
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relatório descrevendo a opção que irei desenvolver no âmbito da estratégia planificada 
(Cap.6). Termino apresentando a bibliografia das referências em que me fui baseando (Cap.7). 
 

2.2- Enquadramento 
 
 Este projecto enquadra-se na percepção e análise de ritmo musical numa perspectiva 
comportamental, em tempo-real, através da interacção, síncrona, de um sistema robótico 
autónomo e interdependente. 
 

2.2.1- Palavras-Chave 

 
 Musica, Percepção rítmica, Dança, Robótica e sistemas autónomos, Machine-Learning, 
Swarming: Interacção síncrona musical. 
 

2.3- Motivação 
 
 A motivação neste projecto reside essencialmente no estudo dos diferentes modelos de 
percepção rítmica procurando adoptar o que melhor se adeqúe à prática de movimentos 
mecânicos, de um robô, coerentes com os sinais musicais analisados, em forma de dança. A 
escolha deste modelo deverá ter em conta os vários estímulos perceptíveis na demonstração 
de movimentos de dança duma forma síncrona e autónoma, evitando movimentos repetitivos 
que se tornariam entediantes. 
 A motivação reside ainda no estudo de sistemas robóticos autónomos e interdependentes 
procurando modelar uma rede de robôs que interajam entre si mantendo o sincronismo de 
movimentos orientados à dança conjunta procurando manter o dinamismo comportamental 
característico da acção humana. 
 

2.4- Tópicos Abordados 
 
 Os tópicos de abordagem investigados para este projecto são os mais variados mas podem 
ser decompostos nos assuntos globais apresentados, conjuntamente com a respectiva 
introdução temática de cada um. 
 

2.4.1- Robótica, Agentes e Sistemas Autónomos 
  
 A robótica é a ciência ou o estudo da tecnologia associado com o projecto, fabrico, teoria e 
aplicação de robôs. A palavra robótica foi utilizada pela primeira vez na história de ficção 
científica de Isaac Asimov “Liar" (1941). A robótica fundamenta-se no domínio do estudo da 
interligação entre a percepção e a acção. 

Um Agente é um sistema computacional, situado num dado ambiente, que tem a 
percepção desse ambiente através de sensores, tem capacidade de decisão, age de forma 
autónoma nesse ambiente através de actuadores, e possui capacidades de comunicação de 
alto-nível com outros agentes e/ou humanos, de forma a desempenhar uma dada função para 
a qual foi projectado.” [Reis, 2002]: 
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Os sensores de um agente robótico podem incluir câmaras, microfones, sensores de 

proximidade (incluindo, entre outros, infravermelhos e ultra-sons), sensores de tacto e 
aceleração, etc. Usualmente os actuadores dos robôs são braços e pernas robóticas, motores e 
rodas, e altifalantes. 

Um Agente caracteriza-se portanto pela sua capacidade de perceber o ambiente em que 
está envolvido e agir sobre este de forma autónoma. Este pode assumir a forma dum Agente 
de software ou dum Agente robótico, mais vulgarmente designado por robô. Um robô é pois 

um agente físico capaz de estabelecer uma conexão (inteligente) entre percepção e acção”. O 
termo robô teve origem na palavra checa robota, que significa "trabalho forçado".  

Segundo Wooldridge e Jennings [Wooldridge e Jennings, 1995] um agente é definido como 
uma peça de hardware ou (mais usual) um sistema computacional baseado em software que 
goza das seguintes propriedades: 
 

� Autonomia (Absoluta, Social, de Interface, de Execução, de Projecto) – Os agentes 
operam sem a intervenção directa de humanos ou outros agentes e possuem algum 
tipo de controlo sobre as suas acções e estado interno; 
 

� Reactividade – Os agentes têm a percepção do seu ambiente e respondem 
rapidamente às alterações que nele ocorrem; 
 

� Pró-Actividade – Os agentes não se limitam a agir em resposta ao seu ambiente. Eles 
são capazes de tomar a iniciativa e exibir comportamento direccionado por objectivos; 
 

� Habilidade Social – Os agentes são capazes de interagir com outros agentes (e 
possivelmente com humanos) através de uma dada linguagem de comunicação. 
 

Como tal um Sistema Autónomo é caracterizado pela interacção entre um ou mais agentes 
(sistema Multi-Agente - interacção ou trabalho conjunto de vários Agentes, procurando 
optimizar o seu desempenho sobre um designado conjunto de tarefas) e o ambiente 
envolvente na realização de funções pré-definidas duma forma espontânea e síncrona, com 
potenciais benefícios na redução de custos e risco. Estes sistemas suportam ainda um 
potencial de desenvolvimento a inteiras novas capacidades em ambientes onde o controlo 
humano directo não é fisicamente possível. 

A área da investigação de Sistemas Autónomos surgiu inspirada nas áreas científicas da 
Inteligência Artificial, Engenharia de Software, Sistemas Distribuídos e Redes de 
Computadores, Sociologia, Teoria dos Jogos e Economia. A influência destas áreas no campo 
dos agentes autónomos situa-se nos seguintes níveis de investigação: 
 

 

 

Ilustração 1- Interacção entre um Agente e um Ambiente genérico. 
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2.4.1.1- Arquitecturas de Sistemas Autónomos 
 
Uma arquitectura de software pode ser descrita como sendo a configuração dos 

componentes que constituem um sistema e das conexões que coordenam as actividades entre 
estes componentes [Abowd et al., 1996]. Relativamente aos agentes robóticos, a sua 
arquitectura compreende não só a arquitectura de software como também a sua arquitectura 
de hardware (componentes físicos e sua interligação). 

Wooldridge e Jennings (1994) apresentam uma descrição geral das arquitecturas de 
agentes dividindo-as em três grandes categorias: 

 
� Arquitecturas Deliberativas: Seguem a abordagem clássica da Inteligência Artificial, 

onde os agentes actuam com pouca autonomia e possuem modelos simbólicos 
explícitos dos seus ambientes. 

 
� Arquitecturas Reactivas: Procuram não utilizar algum tipo de modelo ou raciocínio 

simbólico complexo e tomar decisões “ em tempo real”. Correspondem aos agentes 
reflexos simples na classificação de Russel e Norvig (1995). 

 
� Arquitecturas Híbridas: Combinam as características das duas abordagens anteriores, 

nomeadamente as capacidades deliberativas e reactivas. 
 

Para além destas arquitecturas mais gerais é de se referir outras também relevantes no 
estudo de Agentes e Sistemas Autónomos computacionais: 

 
� Arquitecturas por Camadas: Nestas os vários subsistemas dos agentes organizam-se 

em hierarquias e interagem por níveis, [Wooldridge e Jennings, 1995]. 
 

� Arquitecturas BDI (“Belief-Desire-Intention”): Estas são arquitecturas essencialmente 
deliberativas que processam estados do tipo crenças, desejos e intenções, [Rao e 
Georgeff, 1991]. 
 

� Arquitecturas de um Agente Social: Estas procuram fornecer ao agente capacidades 
deliberativas e cooperativas de forma a poder interagir com os restantes agentes 
presentes no sistema, [Moulin e Chaib-Draa, 1996]. 
 

Os mais variados campos de aplicação de sistemas autónomos, baseado em Agentes com 
estas características, serão discutidos no respectivo Estado da Arte, enunciando alguns casos 
de aplicação relevantes para o desenvolvimento deste projecto. 

Ilustração 2- Áreas científicas de inspiração dos Agentes e Sistemas Multi-Agente. 



Robot Swarm Sincronizado com Música 2008 

 

Preparação da Dissertação 8 

2.4.2- Swarming e Sistemas Robóticos Colaborativos 
 
 A robótica de swarming (ou sistema robótico colaborativo) é uma abordagem, recente, de 
sistemas multi-agente que define metodologias de coordenação entre os vários agentes 
(robôs) desse sistema. 
 E. Sahin (2005), [16], define a robótica de swarming como o estudo que traduz a maneira 
como um grande número de agentes corpóreos, relativamente simples, pode ser projectado 
de modo a formularem um comportamento colectivo resultante das interacções locais entre 
os agentes individuais e entre estes e o ambiente. Este caracteriza assim o swarming como um 
grande número de robôs homogéneos, autónomos, e relativamente ineficientes ou incapazes, 
com sensores locais e capacidades comunicativas, que coordenam as suas acções num sistema 
colectivo com um objectivo comum. 
 Esta temática é inspirada na observação de insectos sociais, como as formigas, térmitas e 
abelhas, que se revelam num excelente exemplo de como um grande número de simples 
indivíduos podem interagir de modo a criarem um sistema colectivo inteligente (os insectos 
sociais são conhecidos pela sua capacidade de coordenarem as suas acções de modo a 
executarem tarefas que estão para além das capacidades individuais). 
 No âmbito de uma comunidade de agentes cooperativos, coordenação pode então ser 
definida como o processo pelo qual os agentes raciocinam acerca das suas acções locais e 
antecipam o efeito das acções dos outros de modo a assegurar que a comunidade actue de 
forma coerente. 
 

2.4.2.1- Modelos de Coordenação 
 
 Um modelo de coordenação providencia um esquema formal, pelo qual as formas de 
interacção entre os agentes podem ser expressas. A figura que se segue apresenta uma visão 
geral dos intervenientes dum modelo de coordenação de agentes (robóticos):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Um modelo de coordenação pode então ser visto como consistindo em três elementos 
essenciais: 
 

� Coordenáveis. As entidades cujas interacções mútuas vão ser regidas pelo modelo de 
coordenação, i.e., os agentes no Sistema Multi-Agente; 

 

Ilustração 3- Modelo de coordenação. 
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� Meios de Coordenação. As abstracções utilizadas que permitem as interacções entre 
os agentes e o núcleo em torno do qual os agentes se encontram organizados. Isto 
inclui meios de interacção físicos, canais de comunicação, etc.; 

 
� Leis de Coordenação. Definem o modo de utilização dos meios de coordenação nos 

eventos de interacção. Estas leis podem ser definidas de diversas formas como por 
exemplo através de uma linguagem de comunicação (que define a sintaxe utilizada 
para troca de dados) e uma linguagem de coordenação (que define as primitivas de 
interacção e a sua semântica). 

 
 Dadas as várias abordagens estudadas é de referir os seguintes modelos de coordenação: 
 

� Intenções Conjuntas (“Joint Intentions Framework”) – A Teoria das Intenções 
Conjuntas foi proposta como uma metodologia para a cooperação em Sistemas Multi-
Agente. Esta teoria está focada no estado mental conjunto de uma equipa de agentes, 
designado por Intenção Conjunta. Este estado mental estabelece um desejo conjunto 
de executar uma determinada acção de equipa, em que todos os indivíduos estão 
comprometidos a desempenhá-la e simultaneamente acreditam que a estão a realizar. 
Um compromisso conjunto é definido neste contexto como um objectivo conjunto 
persistente (OCP). Um OCP é então um compromisso colectivo para realizar a execução 
de um determinado objectivo. 
 A Teoria das Intenções Conjuntas baseia-se assim no comportamento de equipas 
humanas. O grupo de agentes comportando-se como uma equipa, deverá possuir um 
compromisso conjunto para o objectivo global e compromissos individuais para as suas 
tarefas individuais. 

 
� Planos Partilhados (“Shared Plans”) – O modelo dos Planos Partilhados baseia-se 

numa atitude mental que defini que ter a intenção de realizar uma dada acção é uma 
intenção individual que é dirigida para as acções dos restantes elementos da equipa ou 
para uma acção conjunta global da equipa. A intenção é definida através de um 
conjunto de axiomas que guia os indivíduos na selecção e execução de acções, 
incluindo acções de comunicação que facilitem ou permitam aos seus colegas a 
realização de um conjunto de tarefas. 
 Um plano partilhado pode consistir num plano completo partilhado (PCP) ou num 
plano parcial partilhado (PPP). 
 A teoria dos planos partilhados procura deste modo descrever a rede de intenções 
de toda a equipa no decurso da execução da tarefa cooperativa. 

 
� Acordo de Balneário (“Locker Room Agreement”) – O lockerroom agreement (acordo 

de balneário) foi introduzido como mecanismo de coordenação de alto-nível útil em 
domínios com reduzida comunicação. O mecanismo baseia-se na definição de uma 
estrutura flexível de equipa baseada em: 

 

• Papéis (roles) que especificam o comportamento de um agente individual e 
mecanismos para realizar a sua troca entre agentes; 

• Formações compostas por colecções de papéis e condições para a activação destas 
formações; 

• Planos multi-agente (set-plays) para execução em situações específicas. 
 

 Este modelo especifica uma formação inicial, um mapeamento inicial dos agentes 
aos papéis e condições para a realização da mudança automática de formação. Como 
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parte do locker-room agreement, a equipa pode definir planos multi-agente compostos 
por vários passos que serão executados em momentos apropriados. 
 O locker-room agreement foi aplicado com amplo sucesso ao futebol robótico 
simulado. Uma das principais limitações do modelo está no entanto relacionada com a 
definição de um número de papéis idêntico ao número de agentes, pois este facto, não 
permite definir papéis reutilizáveis por diversos membros da equipa. 

 
� TAEMS Framework – O TAEMS é um esquema para modelizar ambientes com tarefas 

computacionais complexas nas quais podem ser utilizadas abordagens baseadas em 
agentes. O esquema permite representar, de modo independente do domínio, 
problemas complexos de coordenação de agentes. Este permite analisar e simular 
quantitativamente o comportamento de um Sistema Multi-Agente no que diz respeito 
a características relevantes do ambiente computacional de que fazem parte. 
 O TAEMS suporta assim uma descrição em camadas das características do 
ambiente e da tarefa, decompostas em “nível objectivo”, “nível subjectivo” e “nível 
generativo”. 
 Um problema de coordenação é portanto representado no TAEMS, como um 
conjunto de grupos de tarefas, onde a modelização de ambientes com tarefas 
complexas se inicia através da construção de um modelo do ambiente. 
 O TAEMS disponibiliza ainda uma meta-estrutura para as transições de estado dos 
agentes, dividida em quatro partes: controlo, recolha de informação, comunicação e 
execução de métodos. 

 
� STEAM – simply a Shell for Teamwork – O STEAM utiliza como blocos básicos do 

trabalho em equipa o modelo de intenções conjuntas, e tal como na teoria dos planos 
partilhados, neste os agentes possuem uma descrição hierárquica, multi-resolução e 
complexa, de intenções conjuntas, intenções individuais e crenças acerca das 
intenções dos outros. 
 Uma das características relevantes do modelo STEAM consiste no vasto e complexo 
conjunto de capacidades de trabalho de equipa em que se baseia e no tipo de 
domínios em que foi aplicado com sucesso. Os domínios analisados, ao contrário da 
grande maioria em que as metodologias anteriores foram aplicadas, possuem como 
principais características: 

 

• Equipas numerosas, compostas por um vasto conjunto de agentes; 

• Domínios abertos (dinâmicos, inacessíveis, não-determinísticos e contínuos); 

• Organizações de equipa complexas e hierárquicas; 

• Distribuição espacial dos agentes; 

• Comunicação restringida e com reduzida largura de banda entre os agentes. 
 

 Foram relatados, pelos autores desta metodologia, muito bons resultados em 
diversos domínios, de entre os quais se destacam: cenários de batalha, transporte 
multi-robô e futebol robótico simulado. 

 

2.4.2.2- Modos de Operação – Comunicação 
 
 J. Penders (2005), [17], considera três modos de comunicação essenciais nas aplicações 
destes sistemas robóticos colaborativos. São eles: 
 

� Swarming Não-Comunicativo – Este modo de operação impõe um nível de actuação 
colaborativo sem possibilidade de controlo central ou on-line. Neste modo não 
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comunicativo o swarm consiste num conjunto de robôs homogéneos mas anónimos, 
em que os robôs se reconhecem como agentes do sistemas mas não são capazes de se 
identificarem como indivíduos. A vantagem desta abordagem consiste no facto de o 
comportamento swarming ser relativamente independente do número de robôs 
activos, tornando o sistema colectivo mais robusto e imune a falhas individuais, e 
permitindo a redução do seu tamanho. Este modo tem no entanto as suas 
desvantagens na medida em que é difícil de prever o comportamento swarm do 
sistema dada a sua dependência em muitos parâmetros e dada a sua considerável 
complexidade. 

 
� Swarming Comunicativo – A comunicação melhora consideravelmente o controlo do 

sistema swarm. A comunicação entre agentes permite a troca de informação sobre o 
ambiente local, permitindo a troca de informações individuais e promovendo 
conclusões mais coerentes nesse contexto e um maior controlo aliado ao 
comportamento cooperativo. 
 A tecnologia de comunicação wireless permite ainda a detecção das posições 
individuais de cada agente fundamentais em muitas aplicações de swarming. 
 Introduzindo metodologias de negociação os robôs poderão ainda coordenar as 
suas acções, e gerir departamentos funcionais e hierarquias. 

 
� Redes de Comunicação – O bom funcionamento da rede de comunicação wireless 

depende da maneira como cada robô swarm gere individualmente o seu nível de 
comunicação com o sistema, verificando a disponibilidade e a “força” do sinal e 
adaptando a topologia da rede consoante as suas necessidades (rede ad-hoc móvel). 
Neste contexto os robôs podem actuar como clientes ou como nós da rede, mantendo 
a estabilidade e evitando falhas na comunicação ao longo de todo o sistema swarming.  
 Para esta utilização estão disponíveis várias tecnologias de comunicação wireless 
donde se deve referir: 

 

• Wireless LAN – Apropriada para comunicações de grande alcance e com grandes 
taxas de transferência, a um custo de elevado consumo energético. 

 

• Bluetooth – Este permite uma taxa de transferência e um alcance mais baixos que 
a anterior, mas reduz significantemente o consumo energético. 

 

• ZigBee – Este consiste numa tecnologia altamente expansível que permite um 
consumo energético ainda mais baixo, mas apresenta uma menor taxa de 
transferência. 

 

2.4.3- Música 
 

Falar sobre a natureza daquilo que se constitui como música, ou mais especificamente, do 
que é a música é uma actividade extremamente sedutora. Essa sedução tem um duplo sentido: 
por um lado, a música constitui-se numa das mais ricas e difundidas actividades culturais da 
sociedade actual; por outro, ela conserva um carácter de abstracção que resiste a qualquer 
definição fechada ou precisa. Quer dizer, embora estejamos o tempo todo imersos num 
mundo povoado por músicas de todas as espécies, a nossa relação com a música é algo 
extremamente difícil de ser formalizado e cuja compreensão se dá na esfera do sensível e do 
intuitivo. Desvendar de modo formal a natureza da música constitui-se, portanto, como um 
desafio e uma necessidade dada a presença marcante que ela ocupa em todos os âmbitos da 
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vida moderna, donde destacamos situações de lazer, de pesquisa, de criação, de 
relacionamento social e até mesmo em contextos aparentemente mais desligados da sua 
natureza artística, como na medicina e nas práticas terapêuticas. 

A música constitui-se basicamente por uma sucessão de sons e silêncio organizada ao 
longo do tempo. Esta resume-se assim, duma forma analítica, a um fenómeno temporal de 
som organizado, [20]. 

Qualquer que seja o método e o objectivo estético, o material sonoro a ser usado pela 
música é tradicionalmente dividido pelos analistas em quatro elementos organizacionais 
essenciais: 

 
� Ritmo: O ritmo é o elemento da organização, frequentemente associado à dimensão 

horizontal e o que se relaciona mais directamente com o tempo (duração) e a intensidade, 
como se fosse o contorno básico da música ao longo do tempo. O ritmo é, neste sentido, 
constituído pelos sons e silêncios que se sucedem temporalmente; cada som com uma 
duração e uma intensidade própria, e cada silêncio (a intensidade nula) com a sua duração. 

 
� Melodia: A melodia é definida como a sucessão de alturas, forma como o ouvido humano 

percebe a frequência dos sons (as baixas frequências são percebidas como sons graves e 
as mais altas como sons agudos), ao longo do tempo. Estas alturas estão inevitavelmente 
sobrepostas à duração e intensidade que caracterizam o ritmo, o que torna essas duas 
estruturas indissociáveis. 

Assim como o ritmo, a melodia pode seguir estruturas definidas como escalas e 
tonalidades (música tonal), que determinam a forma como a melodia estabelece tensão e 
repouso em torno de um centro tonal. A melodia possibilita assim que reconheçamos a 
composição executada. 

 
� Harmonia: Visualmente pode ser considerada como a profundidade. Temporalmente é a 

execução simultânea de várias melodias que se sobrepõem e se misturam para compor um 
som muito mais complexo, como se cada melodia fosse uma camada e a harmonia fosse a 
sobreposição de todas essas camadas. Esta é a sucessão simultânea e combinada de sons, 
adequados a um ritmo e a uma melodia. O termo harmonia não é absoluto. Manipula o 
conjunto das melodias simultâneas de modo a expressar a vontade do compositor. Ela 
define a melodia e aperfeiçoa o som. 

 
� Timbre: chama-se timbre à característica sonora que nos permite distinguir sons com a 

mesma frequência, diferenciando fontes sonoras conhecidas. Cada som tocado numa 
música tem portanto o seu timbre característico correspondendo este à identidade sonora 
de uma voz ou instrumento musical. Embora as características físicas responsáveis pela 
diferenciação sonora dos instrumentos sejam bem conhecidas, a forma como ouvimos os 
sons também influencia a percepção do timbre. 

 
No desenvolvimento deste projecto irei abordar fundamentalmente a descrição rítmica e 

modelos computacionais de percepção do ritmo em eventos musicais. Uma descrição mais 
pormenorizada deste elemento musical (ritmo) é portanto apresentada de seguida. 
 

2.4.4- Ritmo Musical 
 

Segundo a etimologia grega o ritmo corresponde ao movimento regulado e fluído 
(movimento ordenado), sendo a música o seu símbolo mais expressivo. 
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O ritmo musical é um acontecimento sonoro, tenha ele altura definida ou não, que 
acontece numa certa regularidade temporal. É a ordenação dos sons de acordo com padrões 
musicais estabelecidos. É a variação da duração das notas.  

Segundo Parncutt (1994) um ritmo musical é uma sequência acústica que invoca uma 
sensação pulsante. Esta definição é aceite pela maioria dos modelos de percepção rítmica 
através de “beat induction & tracking”, que procuram atingir o intuitivo e natural bater de pé 
ou bater de palmas.  

Uma outra definição é dada por Dowling’s e Harwood’s (1986) que denominam o ritmo 
como um padrão temporariamente estendido através de relações de perdura e acentuação. 

A característica de previsibilidade distingue o ritmo da arritmia, [23]. 
Na música ocidental o ritmo pode ser decomposto nos seguintes componentes estruturais, 

[20]: 
 

� Tempo (Tactus): representa a periodicidade com que ocorre um evento rítmico. Este 
representa a velocidade da pulsação, normalmente expressa em bpm (batidas por 

minuto). Dada a sua inevitável variabilidade, o tempo só pode ser determinado duma 
forma empírica, mediante a escolha dum nível métrico adequado. 
 

� Timing: representa o inicio desse evento. Este indica a distribuição do ritmo ao longo 
do tempo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Métrica: representa a estrutura que melhor descreve as ocorrências desse evento. 

Esta é composta por uma alternância de batida (elemento) e pulsação (sequência). A 
sua estrutura é definida pela “Generative Theory of Tonal Music” (GTTM, Lerdahl e 
Jackendoff, 1983) como um conjunto de pulsações (pulses) hierárquicos em que cada 
pulsação define um nível métrico constituído por batidas igualmente espaçadas. A 
duração da métrica divide-se quase exclusivamente em duas ou três batidas, 
chamando-se assim métrica dupla ou métrica tripla, respectivamente. Se cada batida 
for dividida a seguir em duas, chama-se métrica simples, se se dividir em três, chama-
se métrica composta. 
 
 
 
 
 

Ilustração 4- Quatro linhas temporais, marcadas com entradas (barras), que ilustram a 
diferença entre alterações de tempo e timing. (A) uma pulsação isócrona; (B) uma alteração 

de timing local; (C) uma alteração de timing global; (D) uma alteração do tempo.  

(Imagem retirada de [20]) 
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Dada esta decomposição, observa-se que um ritmo está portanto relacionado com uma 
notação de tempo que implica uma métrica e onde a velocidade da pulsação subjacente, 
chamada batida, é o tempo. Bruno Repp define o ritmo musical como o grau de divisão em 
grupos de sequências perceptíveis e a métrica como o grau de regularidade temporal 
perceptível. 

O ritmo pode ainda ser caracterizado quanto à sua estrutura, como sendo periódico e 
obedecer a uma pulsação definida ou uma estrutura métrica, livre, não periódico e não 
estruturado (arritmia). É ainda possível que diversos ritmos se sobreponham na mesma 
composição consumando uma polirritmia. 

No entanto, o uso que os géneros musicais fazem do ritmo varia, pois as práticas musicais 
não podem ser dissociadas do contexto cultural. A maior parte da música ocidental baseia-se 
num ritmo divisado, enquanto a música não-ocidental usa mais ritmos aditivos. A música 
africana faz um uso intensivo de poli-ritmos, e a música indiana usa ciclos métricos mais 
complexos (7 ou 13). Comparativamente, muita da música clássica ocidental produz um ritmo 
relativamente simples, não saindo de uma métrica simples, como 4/4 ou 3/4. 

Dado tudo isto, é inegável o papel fundamental do ritmo na percepção e interpretação de 
música. Este é ainda um componente chave no estabelecimento da ligação simbiótica entre a 
música e a dança. 

O ritmo é considerado como sendo uma característica determinística na dança. O ritmo, 
especificamente sob a forma de música ou dança, desempenha um papel preponderante na 
educação humana entre culturas, [9]. Trevarthen e Malloch declaram que a musicalidade está 
intimamente ligada ao nosso movimento (percurso) social. 
 

2.4.4.1- Percepção Rítmica Musical 
   

Em psicologia, neurociência e ciências cognitivas, percepção é a função cerebral que atribui 
significado a estímulos sensoriais, a partir de histórico de vivências passadas. Através da 
percepção um indivíduo organiza e interpreta as suas impressões sensoriais para atribuir 
significado ao seu meio. Consiste na aquisição, interpretação, selecção e organização das 
informações obtidas pelos sentidos. 

Assim sendo a percepção rítmica não é mais do que aplicar esta capacidade individual à 
análise de eventos rítmicos musicais, captando-os e analisando-os.  

Segundo Fraisse (1982), [26], há duas noções essenciais sobre a percepção do ritmo: o 
ritmo pode ser pressentido ou expressado (isto ajuda a identificar a diferença qualitativa entre 
a sensação de pulsação e a percepção da métrica), e o ritmo que captamos resulta da 
actividade motora humana. 

A base da consciencialização dos sons rítmicos consiste em leis perceptuais básicas que 
governam o reconhecimento de limites auditivos, eventos, e sucessões. A investigação em 
mecanismos de percepção divulgou pistas fisiológicas que inspiram padrões rítmicos mentais 

Ilustração 5- Estrutura métrica. 

(Imagem retirada de [20]) 
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no ouvinte. Estas pistas permitem distinguir características do som que são propriedades do 
sinal daquelas que são propriedades perceptivas da mente. A batida não está portanto no 
sinal, mas sim na mente pessoal, como está representado na figura que se segue: 

 

 
Ilustração 6- Processo humano de percepção rítmica. 

(Imagem retirada de [20]) 

 

2.4.4.2- Eventos Rítmicos Musicais 
 

A informação rítmica está essencialmente descrita pelos onset times (tempos de entrada 
duma batida) dos componentes musicais (notas musicais e sons percussivos). Quando estes 
componentes possuem onset times que estão suficientemente próximos, estes são ouvidos 
como um evento compósito (composto), a que são chamados de eventos rítmicos. Um evento 
rítmico é caracterizado por um onset time e sua ênfase (salience). Os eventos rítmicos 
representam a unidade mais básica de informação rítmica, dos quais são derivados toda a 
informação de tempo e batida. 

 

2.4.5- Metodologias de Percepção de Eventos Rítmicos 
 

Todos estes modelos de percepção de eventos rítmicos estão de acordo com diferentes 
metodologias de investigação, de onde se podem referir, [20]: 
 
� Teóricas: Análises de música teóricas formulam teorias sobre a estrutura sintáctica da 

música e formas de as assinalar. Várias feições do ritmo têm sido estudadas através este 
paradigma de investigação. 

 
� Comportamentais: Alguns investigadores consideram que o ritmo não deve ser 

interpretado por via das propriedades musicais dos sistemas de notação mas sim através 
dos parâmetros experimentados por cada ouvinte. As metodologias de psicologia musical 
são normalmente meramente empíricas: é formulada uma hipótese, são gerados 
estímulos de acordo com esta hipótese (normalmente é controlado cuidadosamente uma 
única dimensão de interesse), os ouvintes são seleccionados, é definido um procedimento 
(instrumentos, indicações aos ouvintes, etc.), os dados são recolhidos e finalmente 
analisados de modo a aceitar ou rejeitar a hipótese estabelecida. 

A produção de sequências rítmicas, e dos seus atributos psicológicos e cognitivos, é 
normalmente também estudada através de ambientes experimentais (como tarefas de 
sincronização ou extensão). Neste contexto, as metodologias comportamentais dão 
especial atenção aos desvios de timing, atentando essencialmente aos desvios produzidos 
intencionalmente pelos músicos. O estudo dos gestos produzidos pelos músicos aquando 
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destas actuações rítmicas, e dos traços emocionais transmitidos, também implica 
geralmente uma análise essencialmente empírica. 

 
� Neuropsicológica: Uma abordagem deste tipo incide na análise das estruturas anatómicas 

do cérebro envolvidas no s processos de audição. Esta baseia-se fundamentalmente na 
localização destas estruturas (normalmente detectadas através de métodos de imagem 
cerebral) e na observação de coordenações temporais entre módulos funcionais distintos. 

A abordagem computacional da neurociência (através da projecção de modelos 
artificiais de neurónios e redes neuronais) providencia dados adicionais para a 
compreensão de estruturas cerebrais e processos envolvidos na audição. 

 
� Percepção Rítmica Computacional: A investigação avançada em música computorizada 

tem sido continuamente movida pela motivação do conhecimento e compatibilização da 
habilidade humana na percepção e produção de eventos auditivos. Baseando-se nestes 
conceitos a percepção rítmica computacional resume-se assim na criação de algoritmos 
para a detecção de componentes musicais fundamentais, como notas onset, pitch, 
amplitude e timbre, e no desenvolvimento de algoritmos analíticos para aspectos rítmicos 
de alto nível como a estabilidade e semelhança. 

Procurando uma “descrição rítmica automática” o mais eficaz e realista foram 
desenvolvidos modelos computacionais abordando e interpretando os diferentes 
elementos inerentes ao ritmo em eventos musicais. Destes modelos são de referir o beat 

induction, beat tracking, quantização rítmica, meter induction e caracterização de desvios 

de timing intencionais. Apesar de alguns conceitos rítmicos serem consensuais, nenhum 
modelo de percepção rítmica pode ser considerado como adequado a todas as aplicações, 
[20]. 

Dos modelos existentes, a um nível acústico, dada a consistência e o contexto deste 
projecto irei apenas abordar os dois processos complementares de Beat Induction (ou 
Pulse Induction) seguido do devido Beat Tracking ou (Pulse Tracking), numa modelação 
meramente computacional, de baixo-nível. O primeiro retrata a percepção humana de 
batidas através da detecção de periodicidades nas ocorrências de eventos musicais, [4], 
fornecendo os tempos iniciais (tempo) de cada evento musical (hipóteses temporais) 
necessários ao Beat Tracking, que irá analisar cada batida individualmente. Estes dois 
modelos em conjunto constituem as “funções de periodicidade rítmica”: funções que 
medem a saliência duma pulsação rítmica (rhythmic pulse) como função do período (ou 
frequência) desta pulsação, calculados através de atributos físicos instantâneos que 
enfatizam os aspectos rítmicos do som analisado, [21]. Uma decomposição em blocos 
funcionais da percepção rítmica computacional pode ser analisada na figura que se segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A um nível visual irei referir o processo de Visual Tracking para a detecção de 

movimentos sob a forma de dança que induzem ritmo musical. 

Ilustração 7- Blocos funcionais dum algoritmo de beat tracking. 

(Imagem retirada de [20]) 
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Por fim irei abordar o modelo de Human Movement Tracking que utiliza sensores para 
a detecção dos movimentos rítmicos. 

Cada um destes processos será descrito nos “Modelos de Descrição Rítmica 
Automática”. 

 

2.4.6- Representação Acústica Computacional Rítmica de Eventos 
Musicais 
 

Computacionalmente a informação rítmica pode ser captada a partir de diferentes 
métodos de representação acústica. Destes vou considerar os três modelos fundamentais. 
 

2.4.6.1- Partituras (Scores) – Dados de Peformance Mecânicos 
 
 Uma partitura é uma notação musical (representação escrita de música), padronizada 
mundialmente. Dos padrões existentes é de referenciar o CMN (ou mais especificamente o 
CWMN -Conventional Western Music Notation). Tal como qualquer outro sistema de escrita as 
notações musicais dispõem de símbolos próprios sob a forma de notas musicais que se 
associam a sons. Na reprodução de cada som é utilizada uma série de abstracções sob a forma 
de: 

 
� Score Time: O score time é definido como a informação de timing relativo derivado da 

duração de cada nota e do silêncio ao longo da partitura, [22]. Este é medido dum 
forma abstracta através de unidades como quartos ou oitavos de nota. Regulado duma 
forma metrónoma, o score time pode ser convertido para onset times (nominais) de 
notas, em segundos. 

 
� Pitch (Altura do Tom): O pitch refere-se à forma como o ouvido humano percebe a 

frequência fundamental dos sons. As baixas frequências são percebidas como sons 
graves e as mais altas como sons agudos. Apesar das frequências sonoras 
fundamentais (características do pitch) poderem ser determinadas duma forma 
precisa, através de medidas físicas, a sua percepção pode no entanto não 
corresponder, devido à ocorrência de sons harmónicos, resultando em “ilusões 
auditivas” (como o “trítono paradoxal”). 

O pitch pode ainda assumir várias formas como alto, baixo, discreto ou indiscreto, 
tom variável com o tempo (tom chilreante), onde é considerada a forma como este 
varia: “glidding”, “portamento” ou “vibrato”; e pode ainda ser descrito quanto ao seu 
determinismo (determinado ou indeterminado). A diferença entre dois pitches pode 
ser expressa em proporção ou medida em cents (medida logarítmica para medir o 
tamanho dos intervalos). 

A notação musical representa o pitch duma forma discreta. 
 

� Pulsação (Pulse): A pulsação é definida como a periodicidade dum atributo sonoro no 
tempo. Esta traduz-se em batidas como uma série de estímulos de curta duração 
idênticos, mas distintos, captados em pontos específicos do tempo. Apesar dos termos 
pulsação e batida se confundirem, assim como Gouyon, [21], no desenvolvimento 
deste projecto irei considerar pulsação como a designação dum nível métrico (isto é, 
uma série completa de batidas num qualquer nível métrico) e batida como um único 
elemento da pulsação. 

A pulsação é caracterizada por uma fase e um período. O seu período é a distância 
entre duas batidas consecutivas (também denominado de IBI – “inter-beat interval”, 
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este é inversamente proporcional ao tempo do nível métrico por ele definido), e a sua 
fase é especificada pela localização temporal duma batida (normalmente a primeira). 

 
� Volume: O volume é a característica do som que define a sua magnitude. Este é 

traduzido pela amplitude do sinal sonoro ao longo da música. 
 

Uma visão geral duma partitura e seus componentes é aqui apresentada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No contexto da música assistida por computador, a partitura, apresentando um formato 

mecânico desempenha um papel crucial. Utilizando tecnologias como o MIDI, esta permite a 
sua tradução integral para um formato simbólico de fácil interpretação computacional ou 
instrumental (através de sintetizadores electrónicos) para posterior análise rítmica. 

A notação musical apresenta-se assim como uma representação discreta, com um alto 
nível de abstracção (por exemplo, o timing não é especificado). A sua estrutura é muito 
explícita (através de barras e phrases) mas as partituras não transmitem informação de 
performance detalhada. 
 

2.4.6.2- MIDI (Musical Instrument Digital Interface) – Dados de Performance 
Simbólicos (Time-Stamped Events) 
 

 O MIDI especifica um esquema de interconexão física e um método de comunicação lógica 
que possibilitam o controlo de instrumentos musicais em tempo real. Este especifica também 
uma sintaxe simbólica para a codificação de informações de performance composta por uma 
sequência de mensagens e dados de comunicação em formato binário. 

O protocolo MIDI é assim uma linguagem para representação musical em código binário 
em que cada palavra, representada desta forma, descreve uma ação musical. Originariamente, 
o MIDI foi projetado para teclados, de modo que muitas das ações são orientadas a percussão. 

Poderíamos controlar qualquer tipo de equipamento através do protocolo MIDI. Na 
verdade, o MIDI não transmite música mas sim informações de controlo e performance. 

Cada elemento de informação transmitida no contexto deste protocolo é denominado de 
evento MIDI. A transmissão destes eventos é feita sob a forma de mensagens MIDI através de 
três conectores padronizados: In, Out e Thru. Estas mensagens são divididas em: 

 

• Mensagens de canal - relacionadas com a execução de cada nota, traduzindo a forma 
na qual cada uma é executada e no modo de operação do equipamento. 

 

• Mensagens do sistema – relacionam-se com o controlo dos equipamentos. 
 

Ilustração 8- Partitura e seus componentes musicais. 
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Sendo um padrão para troca de dados em tempo real, o padrão MIDI não representa a 
dimensão temporal. Assim na representação de partituras (dados mecânicos) a sequência de 
eventos MIDI deve ser temporizada, acrescentando a cada evento a dimensão temporal que 
permite a representação estática desta sequência que constitui a execução de uma música, e 
portanto de uma partitura. 

O armazenamento de dados MIDI foi definido pelo padrão SMF (“Standard MIDI File”) que 
dividiu a estrutura destes arquivos em blocos constituídos por um header e uma trilha. O 
header permite o armazenamento de informações gerais da partitura tais como o tipo do 
arquivo, número de trilhas e o “andamento” da música. A trilha descreve os eventos musicais 
descritos sob a forma de partitura através dos seus elementos sonoros abstractos como o 
score time, o pulse, o pitch e o volume. Numa trilha de um arquivo MIDI padrão, os eventos 
são classificados em três tipos: 

 
� Eventos MIDI – Estes correspondem aos relacionados directamente com a execução 

musical, fornecendo indicação dos instrumentos, variações de volume, uso de 
controladores, e outras parametrizações na geração de sonora. As notas musicais são 
delimitadas por eventos que ocorrem num dado instante temporal (durationless 

events). As notas consistem assim num evento inicial (onset – NoteOn event) e num 
evento final (offset – NoteOff  event). Para além disto as notas são retratadas quanto 
aos seus atributos escalares, já referidos: pitch, dinâmica (velocidade), etc. 

Através destes eventos torna-se, no entanto, difícil representar expressões intra-

note como vibrato ou dinâmica.  
 
� Eventos exclusivos do sistema – São eventos não padronizados, específicos de cada 

fabricante de instrumentos para permitir acomodar as particularidades de cada 
instrumento. 

 
� Meta-eventos - Permitem aos sistemas de software acrescentar informações úteis 

tanto para o próprio software, como para a documentação da partitura. Estes eventos 
podem conter um texto com o nome do instrumento, o nome do autor, a letra da 
música, ou outros dados de contexto musical. 
 

A configuração de um sistema MIDI suporta a transferência de dados entre dois 
instrumentos através da definição de, no máximo, 16 canais de comunicação virtuais 
(usualmente emprega-se um canal para cada instrumento conectado). 

Cada canal pode-se referir a um máximo de 128 timbres. A alocação de timbres de 
instrumentos a cada uma das 128 possibilidades não é padronizada através do SMF, mas no 
entanto a convenção General MIDI (GM) fez uma padronização dos timbres, permitindo que 
qualquer sequência musical criada de acordo com a especificidade deste padrão seja 
executada correctamente em qualquer equipamento que o aplique. 
 A representação simbólica apresenta-se também duma forma discreta, com um nível 
médio de abstracção numa estrutura de certa forma descritiva. O timing é explícito. 
 Esta é uma representação simples e eficiente ideal para a representação de performance 

de instrumentos de teclas (ex: piano, keyboard). 
 

2.4.6.3- Sinais Áudio 
 

O som propaga-se no ar através de um movimento ordenado das partículas que o 
constituem. Quando fazemos vibrar as nossas cordas vocais, ou quando tocamos uma nota 
musical num instrumento, fazemos com que as partículas do ar que nos rodeiam entrem numa 
oscilação que dá origem ao som que ouvimos. Ao propagar-se este dá origem a zonas de 
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pressão (maiores ou menores) pela variação de densidade de partículas, dando origem a ondas 
de pressão, que variando temporalmente dão origem ao chamado tom puro (sinal áudio 
sinusoidal). Esta onda como qualquer outra é composta por vários elementos, donde se refere: 
 

� Amplitude – Maior desvio que a pressão acústica efectua em relação ao valor 
equivalente ao repouso. Quanto maior for a amplitude da onda de pressão, maior será 
a oscilação das partículas do ar, e maior é a distância que o som pode percorrer, 
medida em Volts (V). 

 
� Período – Intervalo de tempo entre dois acontecimentos repetidos, medido em 

Segundos (s). 
 

� Frequência – Número de vezes que o período de uma onda é repetido no intervalo de 
um segundo e a sua unidade de medida é o Hertz (Hz). Normalmente chamamos 
graves ou baixos aos tons de frequência baixa, e agudos ou altos aos sons de 
tonalidade mais alta. 

 
� Comprimento de Onda – Comprimento que ocupa no espaço um período de uma 

onda. Esta grandeza está directamente relacionada com a frequência (e, 
consequentemente, com o período) da onda e com a velocidade de propagação do 
som no meio (sabe-se que a velocidade do som ronda os 343 metros por segundo, em 
condições ideais). Esta é medida em Metros (m). 

 
� Fase – Medida de quão distante está a onda do início do ciclo ou período. Há 360 graus 

num ciclo completo de uma onda. Esta é medida em Graus (º). Duas ondas com a 
mesma frequência dizem-se em fase se as suas fases forem sempre iguais. O contrário 
acontece quando as suas fases não coincidem: aí diz-se que elas estão desfasadas. 

 
Acontece que quando falamos ou tocamos uma nota num instrumento musical, as formas 

de onda sonoras produzidas têm formas bastante mais complexas do que a de uma sinusóide 
perfeita, não invalidando no entanto a análise anterior. Existem então três tipos fundamentais 
de sons:  
 

� Tons puros – compostos por uma única frequência. É o caso mais simples; 
 

� Sons musicais – compostos por uma frequência fundamental (que dá a tonalidade) e 
várias frequências de valor múltiplo inteiro da fundamental (harmónicas), dependendo 
do timbre. É o caso dos sinais de voz ou de instrumentos musicais. 

 
� Ruído – composto por inúmeras frequências sem que exista um padrão que as 

relacione directamente. O resultado é um sinal complexo, sem uma frequência 
fundamental fixa, sendo portanto um sinal não periódico. Estes sinais têm um 
comportamento imprevisível e, consequentemente, são difíceis de caracterizar com 
exactidão. 
 

 Um envelope dum sinal áudio modelado pode visualizado na seguinte figura: 
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2.4.6.3.1- Processamento do Som 

 
Quando se fala em processamento, fala-se de cálculos. Para se fazerem cálculos, é 

necessário quantificar grandezas. Quando se processa o som, a grandeza essencial a medir é a 
variação da intensidade do som, ao longo do tempo. A unidade de medida da intensidade do 
som (nível de pressão acústica) mais utilizada é o decibel (dB). Computacionalmente o som 
pode assim assumir duas formas distintas de sinal: 

 

2.4.6.3.2- Sinais de Áudio Analógico 
 
A forma de áudio analógica é descrita através de sinais eléctricos sob a forma de ondas 

acústicas, tipicamente sinusoidais. Na manipulação deste tipo de sinais sonoros são utilizados 
transdutores que convertem uma variação de pressão acústica correspondente ao som, numa 
variação correspondente de tensão eléctrica (ou potencial eléctrico), (ex: microfone) ou vice-
versa (ex: altifalante). 

Sendo representado por um sinal eléctrico, o som é facilmente processado por um sistema 
electrónico analógico, como por exemplo um amplificador, ou por um sistema digital, como 
exemplo um digitalizador ou um gravador de CDs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.4.6.3.2- Sinais de Áudio Digital 
 
Em áudio digital, a forma de onda de som é repartida em amostras individuais, 

regularmente espaçadas no tempo, constituindo uma aproximação à forma de onda original. 
Este processo é o que se chama de conversão analógico-digital (A-D). O processo inverso 
denomina-se de conversão digital-analógico (D-A). 

A conversão AD consiste numa amostragem do sinal analógico que cria uma sequência de 
amostras, regularmente espaçadas no tempo, a uma dada taxa de amostragem. Esta taxa 
limita a gama de frequências que o sinal a amostrar pode conter, sendo que o limite máximo 
para essa gama é metade do valor da taxa de amostragem (teorema de Nyquist). De seguida 
este sinal amostrado sofre um discretização de amplitude através dum processo de 

Ilustração 9- Envelope dum sinal áudio modelado contínuo. 

(Imagem retirada de [28]) 

Ilustração 10- Performance e conversão analógica-digital. 



Robot Swarm Sincronizado com Música 2008 

 

Preparação da Dissertação 22 

quantização. Por fim este sofre um processo de codificação através do qual são atribuídos 
códigos binários às amplitudes quantizadas. 

A gravação digital é efectuada armazenando os valores das amostras, bit a bit, em 
sequência ordenada. 

No contexto deste projecto irei abordar essencialmente sinais áudio digitais não 
comprimidos e modelados linearmente sob a forma de Pulse Code Modulation (PCM), utilizado 
nos CDs (Compact Discs) e nas aplicações computacionais estudadas para o projecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O processamento computacional destes sinais áudio consiste assim na análise e/ou 

modificação dos mesmos procurando extrair informação relevante e/ou adaptá-los para um 
aplicação específica. O processamento de sinais pode ser feito de forma analógica ou digital. 

Existem diversos dispositivos que podem ser usados no processamento digital de sinais, 
como DSPs (os mais rápidos e versáteis), microcontroladores e FPGAs. 
 
 A representação de eventos rítmicos musicais através de sinais áudio apresenta-se assim 
duma forma contínua (do ponto de vista analítico), com um baixo nível de abstracção, 
apresentando implicitamente o timing e a sua estrutura. 
 A extracção de eventos através deste tipo de dados (através de, por exemplo, onset 

detection, melody extraction ou transcription) implica no entanto uma certa dificuldade. 
 

2.4.7- Modelos Acústicos de Descrição Rítmica Automática 
 

Irei apresentar então os diversos modelos de percepção rítmica aliados às diferentes 
representações de eventos musicais. A decomposição dos modelos é baseada na proposta de 
Desain em 1992, [25]. 
 São então aqui descritos os modelos computacionais que permitem estimar o tempo e a 
periodicidade das batidas musicais (beat induction seguida da devida função computacional de 
periodicidade e parsing), e os onset times de cada batida (beat tracking), a partir das 
representações acústicas consideradas (partiruras, MIDI e sinais áudio). 
 Estes processos necessitam no entanto dum feature list creation prévio que permite a 
decomposição do ritmo numa lista contendo os diversos elementos relevantes de análise 
rítmica computacional. 
 

2.4.7.1- Obtenção da Lista de Características Rítmicas (“Feature List Creation”) 
 

Baseado em Gouyon (2005), [21], irei apresentar uma lista de características rítmicas 
relevantes na análise computacional através de beat induction & tracking. As características 

Ilustração 11- Conversão digital-analógico e reprodução áudio. 
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apresentadas estão organizadas em função da sua natureza e será feita uma análise 
comparativa em função dos formatos musicais utilizados. 
 

2.4.7.1.1- “Event-Wise Features” 
 
 Estas características estão essencialmente relacionadas com os onsets de cada nota 
intrínsecos aos eventos musicais, introduzindo pistas fundamentais na percepção rítmica. 
Consoante os modelos estudados apresento então cada característica e modos de captação: 
 

� Onset time – A extracção de onsets das notas musicais para análise rítmica encontra-se 
facilmente descrita na literatura consensual. Os onsets podem ser extraídos 
virtualmente (com mais ou menos fiabilidade) a partir de qualquer formato musical. 
Estes podem ser facilmente captados a partir de partituras ou MIDIs mas torna-se 
complicada a sua extracção através de sinais áudio. 

 
� Duração – Paralelamente aos onset times, alguns sistemas conseguem interpretar 

durações ou, alternativamente inter-onset intervals (IOIs) – diferença entre dois onsets 
sucessivos. À semelhança dos onsets estes podem ser facilmente extraídos a partir de 
MIDI ou partituras, mas não permitem uma extracção fiável a partir de dados áudio 
(especialmente relativos a música polifónica). 

 
� Padrões de Timming – A detecção destes padrões a partir de partituras é complicada 

devido à sua inerente multiplicidade de soluções. A utilização de MIDI será a mais 
aconselhada já que a detecção de padrões em sinais áudio se torna também 
complicada (especialmente em áudio polifónico). 

 
� Amplitude Relativa – A amplitude relativa é um factor que contribui para a acentuação 

perceptual, e esta é facilmente extraída computacionalmente a partir de MIDI ou 
dados áudio. Esta está totalmente absolvida da notação musical, pelo que a sua 
detecção neste formato é impossível. 

 
� Pitch – O picth é facilmente obtido a partir de partituras ou MIDIs mas não pode ser 

extraído duma forma fiável a partir de áudio polifónico. Este factor é no entanto 
raramente utilizado na análise rítmica automática. 

 
� Acordes (Chords) – Os acordes podem ser utilizados de duas maneiras na análise 

rítmica: na contagem do número de notas simultâneas, como medida de acentuação, 
ou detectando alterações harmónicas, evidenciando um downbeat (batida que marca 
o início dum compasso). 

� Assim como na extracção do pitch, os acordes são facilmente extraídos a partir de MIDI 
ou partituras, mas são de captação difícil a partir de dados áudio. 

 
� Classe de Instrumentos Percussivos – Eventos percussivos podem ser facilmente 

extraídos de MIDI (o canal 10 do MIDI é normalmente utilizado para estes eventos). A 
sua extracção a partir de sinais áudio encontra-se ainda em desenvolvimento. 

 

2.4.7.1.2- “Frame-Wise Features” 
 
 Alguns sistemas em vez de se focarem em onsets de notas musicais e suas características, 
referem-se à granulosidade dos dados musicais num nível mais baixo de abstracção, 
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denominados de frames. Uma frame resume-se a um pequeno bloco (tipicamente 20 
segundos) de áudio, através do qual podem ser extraídas computacionalmente características 
de domínio temporal e frequência. Frames consecutivas são normalmente ligeiramente 
sobrepostas (overlap) para permitirem uma análise mais estável. A cadência da análise, o 
chamado hop size (tipicamente 10 ms), é igual ao tamanho da frame menos a sobreposição 
(overlap). Estes sistemas baseiam-se assim na análise da energia e sua variação ao longo da 
frame musical: 
 

� Energia – A característica mais simples é a energia, que pode ser calculada em toda a 
frame ou apenas nas sub-bandas de frequência da mesma. O seu cálculo pode ser 
focado nos componentes de baixa frequência, assumindo que os instrumentos nestas 
frequências transmitem a maioria da informação rítmica, ou calculado através da 
decomposição do sinal em várias sub-bandas. São ainda propostos outros métodos de 
extracção de energia equivalentes. 

 
� Variações de Energia – Em alternativa à focagem nos valores energéticos de cada 

frame, alguns sistemas medem a variação de energia entre frames consecutivas. Os 
métodos aplicados nesta medição são idênticos aos utilizados nas primeiras etapas 
dum detector de onsets mas, ao contrário destes, não é utilizada qualquer 
discretização dos valores energéticos das frames nem thresholding ou peak-picking. As 
etapas subsequentes de descrição rítmica lidam com a granularidade dos dados 
definida pelo hop size. 

 
� Outras características de baixo-nível – Recentemente foram também defendida a 

extracção de outras características de baixo-nível, para além da energia. Destas 
podem-se referir a spectral flatness (característica do espectro áudio) e o temporal 

centroid. 
 

2.4.7.1.3- “IBI-Wise (Inter-Beat Interval-Wise) Features” 
 

Vários autores propõem ainda analisar computacionalmente características de baixo-nível 
ao longo do intervalo de tempo definido por duas batidas consecutivas a um dado nível 
métrico. 

 

2.4.7.2- Beat Induction (ou Pulse Induction) 
 

 O Beat Induction ou Pulse Induction é o processo através do qual um padrão regular 
isócrono (a batida) é activado durante a audição duma música, [1]. A batida, frequentemente 
acompanhada pelos músicos, é uma questão fundamental no sincronismo temporal em 
actuações musicais. Mas também para os meros ouvintes este processo demonstra-se 
essencial no processamento, codificação e apreciação de padrões temporais na música. A 
batida induzida possui a percepção do tempo e é base de codificação temporal de padrões 
temporais. Para além disto, este determina a importância relativa das notas em elementos 
musicais como a estrutura melódica e harmónica. Assim, para qualquer sequência musical que 
seja suficientemente regular para induzir uma percepção de batida, a essência do 
processamento e codificação dessa sequência é essencialmente determinado pela escolha do 
ouvinte sobre a batida, [2]. 
 No estudo deste processo de beat induction, a distribuição da energia tem-se revelado um 
factor essencial (especialmente a variação temporal da energia em diversas bandas de 
frequência, com especial relevância das bandas a baixo dos 500Hz e a cima dos 5kHz), [4].  



Robot Swarm Sincronizado com Música 2008 

 

Preparação da Dissertação 25 

 

 Existe, no entanto, um variado número de factores que a tornam num processo difícil de 
modelar computacionalmente. Destes pode-se enunciar a rapidez com que ocorre este 
processo na música. Segundo Desain e Honing (1999), [1], Só após algumas notas (5-10) uma 
percepção sólida da batida consegue ser induzida (traduzindo-se num processo “bottom-up”). 
Assim que a secção inicial da música permita induzir uma batida, uma estrutura mental 
persistente é construída guiando a percepção das secções musicais consequentes (processo 
“top-down”, característico do beat tracking). Este processo facilita, por exemplo, a percepção 
da sincopação (enfatizando as batidas não acentuadas, que não são, portanto, transmitidas 
pelo evento musical). No entanto este processamento “top-down” não está rigidamente 
inerente a uma percepção de batida pré-estabelecida, pois, ocorrendo alterações na métrica, à 
medida que a percepção estabelecida se vai decompondo, é induzida uma nova interpretação 
da batida. Esta dualidade, que tanto impõe a necessidade de deduzir uma batida num rangido, 
assim como permitir que uma percepção de batida previamente induzida guie a organização 
das secções musicais consequentes, torna-se difícil de modelar. Este é um dos factores 
principais para a utilização dum variado número de formalismos computacionais na tentativa 
da captura deste processo. 
 O processo de beat induction resume-se assim à captação, duma forma preditiva 
(antecipatória), [25], de periodicidades inerentes à lista de características rítmicas extraídas 
dos eventos musicais. Esta indução de periodicidade assume no entanto que o período de 
pulsação (pulse period) (e fase) se mantém estável ao longo da análise computacional dos 
dados (áudio ou MIDI). 
 O beat induction está ainda pendente duma análise computacional que pode surgir de 
duas formas distintas, [21]: 
 

� Pulse Selection – Analisa a importância ou saliência dum determinado número de 
possíveis periodicidades previamente induzidas. 

Este processo é relativamente simples e é tipicamente utilizado para o 
processamento de dados simbólicos (MIDI). 

 
� Funções Computacionais de Periodicidade (Periodicity Function Computacion) – Gera 

funções contínuas que dispõem a proeminência (salience) da pulsação em função do 
seu período (ou frequência). 

Este processo é geralmente utilizado na análise de dados de granulação fina (como 
características duma frame – frame-wise features). 

 
 Ambos os processos surgem como complemento do beat induction sendo seguidos dum 
processo de análise sintáctica (parsing) das funções de periodicidade (discretizando os seus 
outputs contínuos) a serem submetidas ao beat tracking subsequente, que irá complementar 
todos os anteriores, permitindo atingir a descrição rítmica pretendida. 
 

2.4.7.2.1- Funções Computacionais de Periodicidade 
 
 Em alternativa ao pulse selection as funções computacionais de periodicidade focam-se na 
magnitude (ou proeminência) de cada periodicidade induzida a partir do sinal áudio analisado. 
Esta corresponde a cada período (ou frequência) no espectro de periodicidade. Na prática, o 
intervalo de períodos não é contínuo mas sim amostrado, em intervalos típicos de 5 ou 10 ms. 
Alguns sistemas processam várias listas de características rítmicas separadamente, calculando, 
por exemplo, as periodicidades em cada sub-banda de frequência e integrando de seguida os 
resultados. A função de periodicidade deverá ainda ser multiplicada por uma distribuição de 
tempo preferencial (probabilisticamente), simulando o comportamento humano. 
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 Apresento então as diferentes funções computacionais de periodicidade complementares 
ao processo de beat induction, segundo Gouyon (2005), [21]: 
 

� Transformada de Fourier – As funções de periodicidade são geralmente calculadas 
utilizando algoritmos padrão de processamento de sinal como transformadas de 
Fourier. São especialmente utilizados algoritmos baseados em FFTs (Fast Fourier 

Transforms). 
 

� Wavelets (Ondaleta) – A utilização de wavelets é considerada adequada para a 
captura de organizações temporais a diferentes escalas e para a visualização de 
hierarquias entre os diferentes níveis organizacionais. A escolha deste tipo de funções 
não procura sugerir que a percepção humana actua de acordo com esta representação 
de sinal mas sim tornar explícita a informação inerente ao ritmo musical. 

 
� Função de Auto-Correlação (ACF) – Esta é técnica de processamento de sinal mais 

comum como função computacional de periodicidade. Esta pode ser aplicada a sub-
bandas do sinal e a listas de onsets representados sob a forma de funções delta de 
Dirac (para partituras ou dados mecânicos) ou regularizadas utilizando, por exemplo, 
funções gaussianas (atendendo a pequenas alterações no timing e tempo). Foram 
também propostas funções do tipo “Narrowed ACF” (NACF) que codifica 
implicitamente características da hierarquia métrica proporcionando uma medição do 
período mais precisa, em troca duma pior resolução temporal. 

 
� Comb Filterbank – Esta técnica utiliza um conjunto de ressonadores, cada um 

calibrado para uma possível periodicidade, em que a saída de cada um indica a 
proeminência de cada periodicidade. 

 
� Histograma de Intervalos Temporais – A utilização desta técnica entre eventos 

rítmicos semelhantes é também muito divulgado. Estes são histogramas típicos de IOI 
(Inter-Onset Interval), embora construam histogramas de intervalos temporais entre 
padrões temporais (um pouco à semelhança dos ACF). 

A criação dum histograma IOI, sem fixação de intervalos, é basicamente 
semelhante ao esquema de IOI Clustering proposto por Dixon (2001), [22]. Segundo 
este, conjuntos (clusters) de IOIs semelhantes salientam-se em função do seu número 
de IOIs e na amplitude dos seus onsets. Um ajuste dos resultados obtidos (e do 
intervalo representativo desse conjunto) proporciona uma relação mais racional entre 
conjuntos, codificando assim aspectos de hierarquia métrica. 

 
� Transformada de Periodicidade – Esta técnica projecta o sinal (aqui construído da 

energia de cada frame numa sub-banda) num conjunto de vectores base. 
Contrariamente à transformada de Fourier e aos wavelets, os vectores base não 
especificados à priori, mas antes pela transformada de periodicidade que procura os 
vectores que melhor correspondem ao sinal. 

 
� Tempogram – O tempogram, dados os onsets, induz uma distribuição de probabilidade 

ao longo dos pares {período de pulsação, fase de pulsação}. Utilizando um framework 

de Bayesian, esta probabilidade (e posterior distribuição) é proporcional à 
verosimilhança de onsets observados dentro das hipóteses de período e fase dadas, 
sobrecarregada por uma distribuição prévia. Para dados períodos e fases, a 
verosimilhança é processada computacionalmente como o integral, sobre todos os 
onsets, do produto entre uma pulsação constante (com período e fase apropriados) e 
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uma representação contínua dos onsets. Esta assume que uma boa pulsação é aquela 
que representa adequadamente todos os onsets. 

 
� Pulse Matching – Esta é geralmente utilizada para lidar com padrões musicais que não 

são estritamente metrónomos nem repetidos ciclicamente. Nesta técnica a “unidade 
temporal básica” não é conhecida, mas é possível enumerar todos os períodos de 
pulsação e fase. 

 

2.4.7.2.2- Análise Sintáctica (Parsing) da Função de Periodicidade 
 
 Os dados obtidos pelo processo de beat induction apresentam-se sobre a forma duma 
função contínua de periodicidade, em vez do período de pulsação discreto (e opcionalmente a 
sua fase) pretendido. Assim sendo é necessário um processo de discretização aos outputs 

contínuos da função de periodicidade de modo a obter informação rítmica adequada a ser 
aplicada como input dum processo de beat tracking subsequente. Esta discretização é 
geralmente obtida através dum algoritmo de peak-picking, como o “N-point running window 

method” que define máximos locais em pontos cujos valores são superiores aos dos seus 
vizinhos directos (N/2 à esquerda e N/2 à direita desse máximo). Os picos devem ser 
subsequentemente interpretados em função do seu significado musical, analisando o tatum, o 
tactus ou medindo os seus períodos, através de métodos heurísticos. 
 Tem-se visto que em alguns casos (ex: comb filterbanks), o processamento computacional 
das funções de periodicidade já conta como implícito o facto de os períodos de níveis métricos 
estarem relacionados com razões integrais simples: As periodicidades maiores contribuem 
para o aumento da magnitude de vários níveis métricos em períodos relacionados 
racionalmente. Outros têm ainda explicitamente em conta as restrições impostas pela 
hierarquia métrica na análise sintáctica de picos de funções de periodicidade (considerando, 
por exemplo, o período de qualquer nível métrico como um múltiplo inteiro do menor nível 
periódico). 
 Alguns sistemas aplicam este parsing da função de periodicidade no contexto do beat 

tracking. Estes seleccionam e consideram várias periodicidades proeminentes através dum 
algoritmo de beat tracking que irá eventualmente favorecer uma hipótese temporal sobre 
outras. 
 Ainda outros sistemas (como por exemplo o comb filterbank e o tempogram) processam a 
fase de pulsação (e consequentemente a posição de todas as batidas) juntamente com o 
período. Noutros casos (por exemplo, ACF), o processamento do período confere a perda da 
localização temporal, e a fase tem que ser processada subsequentemente, tanto durante o 
beat tracking, como pela enumeração de possíveis fases assim que o período é conhecido, e 
calculando a sua melhor representação. 
 

2.4.7.3- Beat Tracking (ou Pulse Tracking) 
 
 O exercício de beat tracking ou pulse tracking é análogo ao comportamento humano 
natural de bater o pé (“foot-tapping”) ou bater palmas (“hand-clapping”) em sincronismo com 
a música ouvida, [22]. Este processo surge assim como complemento ao processo anterior de 
beat induction, calculando os onset times de cada batida a partir dos IBIs (Inter-Beat Intervals – 
tempo entre batidas sucessivas – periodicidades) obtidos. 
 Este processo suporta pequenos desvios de timing e procura determinar alterações no 
período de pulsação e fase, sem assumir que o tempo se mantém constante. Os modelos de 
tracking seguem assim uma abordagem “top-down”, [25], analisando o período de pulsação 
processado pela abordagem “bottom-up” do módulo prévio de beat induction. 
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 O beat induction é geralmente implementado com algoritmos on-line, constituindo uma 
abordagem em tempo-real. Os dados obtidos dos módulos de percepção anteriores são 
utilizados para processar o período de pulsação e fase que são utilizados como predições 
propagadas ao longo dos dados recebidos. O tracking é assim um processo de reconciliação 
entre estas predições e os dados observados. Uma parte importante deste processo é o 
entrainment, que procura adaptar o período de pulsação e a fase baseados nas observações, 
através dum bom balanço entre reactividade e inércia. A reactividade determina a velocidade 
com que o sistema responde a uma alteração, e reflecte a importância dada aos dados que vão 
sendo recebidos. A inércia determina a estabilidade do sistema e reflecte a importância 
inerente ao contexto dado pelos dados anteriores. 
 Uma visão geral dos modelos de beat tracking (beat ou pulse trackers) será então 
apresentada, baseado na descrição apresentada por Gouyon (2005), [21]. 
 

2.4.7.3.1- Modelos de Beat Tracking (Beat Trackers) 
 
 Os eventos musicais observados são geralmente características onset: onset times, 
durations (ou IOIs) e dynamics. Neste contexto, os modelos de tracking, considerando estas 
observações, seguem duas filosofias: ou consideram os eventos sequencialmente (em que 
cada evento ao ser captado é processado e influencia o tracker), ou estes consideram 
previsões da possível localização das batidas (processando apenas eventos que surjam na 
vizinhança dessas batidas, e descartando os demais). 

As variáveis de estado utilizadas nestes modelos são geralmente o período de pulsação (ou 
tempo), e a fase da pulsação, expressas sobre a batida considerada ou sobre a primeira a 
surgir. 

Segundo Gouyon, [21], estes modelos são definidos por: um conjunto de variáveis de 
estado, uma situação inicial (valores iniciais para estas variáveis), várias observações (dos 
dados que vão sendo captados), uma situação objectivo (procurando encontrar a melhor 
explicação para estas observações), um conjunto de acções (adaptando o estado das variáveis 
de modo a atingir o objectivo suposto), e métodos para discriminar as boas e as más acções. 

Dos modelos estudados e utilizados é então de referir, [21]: 
 

� Osciladores – Os osciladores adaptativos prevêem a posição da próxima batida 
somando o período de pulsação à posição da batida considerada, e de seguida 
adaptam as variáveis de estado de acordo com o evento mais próximo desta posição 
prevista. 
 

� Modelos Simbólicos (“Rule-based”), [3]: Apesar de estes modelos já não serem muito 
utilizados, eles foram os pioneiros na modelação computacional de percepção rítmica 
através da conjunção destes processos, comportando-se consideravelmente ao nível 
do que era exigido. 

Os modelos simbólicos são baseados nas cinco regras estipuladas por Longuet-
Higgins e Lee (1982), [30], que podem ser resumidas como: 

 
1- Inicializar – Tornar a batida (a hipótese actual de batida assumida) igual à 

primeira nota; 
2- Estender – Ao deparar-se com uma nota mais longa do que a nota iniciada no 

fim da batida (assumida), alongar a batida até ao início dessa nota. 
3- Actualizar – Ao deparar-se com uma nota mais longa do que a batida 

(assumida), transferir a batida para o início dessa nota. 
4- Combinar – Se o início de uma nota ocorrer no fim da batida seguinte, duplicar 

a duração da batida actual. 
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5- Confirmar – Se nenhuma das regras anteriores se aplicar, aceitar a batida 
actual como induzida (output). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baseados nestas regras, as variáveis de estado são adaptadas à medida que os 

eventos vão sendo observados, e é então prevista a posição da próxima batida. Estes 
modelos assumem no entanto que o ouvinte consegue pressentir ritmo duma vez, o 
que não acontece. O ritmo sendo um elemento temporal não pode ser processado 
deste modo. 

Este modelo consiste num abordagem mais reactiva do que de inércia.  
Análogos aos modelos simbólicos descritos, é de referir os modelos de 

optimização, redes neurais e sistemas de osciladores acoplados, que têm também sido 
utilizados duma forma extensiva (Desain e Honing, 1999, [1]). 

 
� Hipóteses Múltiplas – Este modelo consiste em algoritmos, que dadas várias hipóteses 

para o período de pulsação e fases dados, procuram restringi-las às mais adequadas à 
discrição rítmica de cada evento. 
 

� Agentes – Este modelo é proposto por Dixon em 2001, [21], que considera que de 
modo a obter os beat times pretendidos, é empregue uma hipótese de procura 
múltipla seguida duma função de avaliação que irá seleccionar a hipótese mais 
adequada. Cada hipótese é suportada por um agente de beat tracking, que tem a 
capacidade de prever os onset times de cada batida e fazê-los corresponder a cada 
evento rítmico, ajustar a sua hipótese de beat rate e phase rate, criar um novo agente 
quando existe mais do que um caminho de acção possível, e terminar a operação se tal 
estiver a duplicar o trabalho dum outro agente. 
 

� Sistemas Dinâmicos – Este é um modelo metrónomo que actualiza as variáveis de 
estado em cada batida considerada. O sistema é definido com duas variáveis de estado 
encobertas: o período e a fase dum metrónomo. A transição duma batida metrónoma 
para a próxima é modelada por um simples conjunto de equações de estado. O 
modelo é totalmente determinístico se forem disponibilizadas as variáveis de estado 
iniciais. 
 

2.4.7.4- Modelos Acústicos de Descrição Rítmica Automática – Conclusão 
 

A análise rítmica computacional pode portanto ser dividida em dois campos 
complementares, [4]: Na determinação de elementos acústicos inerentes à indução e detecção 

Ilustração 12- Modelo de beat tracking simbólico ("rule based"). 

(Imagem retirada de [1]) 
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de periodicidade em eventos musicais (Beat Induction), e na adaptação de desvios do timing 
ocorridos nas periodicidades obtidas (que poderão surgir, por exemplo, como resultado da 
expressividade em actuações musicais) (Beat Tracking). 

A grande parte do trabalho desenvolvido na percepção rítmica nos últimos anos tem sido 
portanto dedicada à tentativa de compreensão destes processos e criação de modelos 
computacionais coerentes. Para além de estudos puramente teóricos (donde é de referir o 
trabalho notável desenvolvido por Lerdahl e Jackendoff, 1983) tem havido muitas tentativas na 
criação e experimentação destes modelos abordando vários aspectos do processo de beat 

induction e tracking. Uma descrição mais detalhada destes modelos e estudos realizados será 
apresentada no respectivo estado da arte. Apresento no entanto um diagrama que descreve 
dum modo geral todo o sistema de descrição rítmica decomposta nos seus vários blocos 
funcionais: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.4.8- Movimento Rítmico e Dança 
 
 “Imitação” e “padrão” são reconhecidos na antropologia e ciências sociais como a 
fundação da dança de som coordenado, sob a forma de música, e do movimento interactivo 
entre actores, [9]. 
 É impossível dissociar o papel do corpo e movimento na percepção e produção de ritmo 
musical, [23]. O ser humano utiliza movimentos corporais para produzir ritmo musical, 
tocando instrumentos musicais, e responde, consciente ou inconscientemente, ao ritmo 
musical gesticulando movimentos corporais simples como balançar (rocking), bater o pé (foot-

tapping), ou ainda dançando em sincronia com a música. Platão define o ritmo como a ordem 
do movimento. 
 A dança envolve a produção de ritmo. Quando vemos dança, claramente captamos 
padrões de movimento que estão organizados no tempo e no espaço. 
 As periodicidades no ritmo musical possuem a habilidade de induzir movimento corporal, 
[26]. O movimento corporal surge assim como uma resposta natural ao ritmo musical. O grau 

Ilustração 13- Unidades funcionais do sistema de descrição rítmica. Cada bloco funcional representa os processos 
já descritos neste capítulo. 

(Imagem retirada de [21]) 



Robot Swarm Sincronizado com Música 2008 

 

Preparação da Dissertação 31 

 

de sincronização alcançado entre o movimento corporal e música durante a dança chega a dar 
a impressão da dança ser a concretização espacial do ritmo dessa música. 
 Guedes em 2005, [23], considera que na dança o movimento possui qualidades rítmicas 
relacionadas com o ritmo musical. 

A relação entre ritmo e movimento pode ser conceptualmente separada em ritmo e timing 

visto como consequência do movimento, e ritmo e timing visto como fonte ou motivação para 
a execução de movimento. 
 

2.4.8.1- Movimento como Consequência do Ritmo 
 
 O ritmo musical apresenta uma forte relação com as características físicas do corpo 
humano. O tempo musical que somos capazes de perceber e produzir estão de acordo com 
certas periodicidades do corpo humano como as produzidas pelo bater do coração, [27]. 
 As periodicidades encontradas em ritmos musicais distribuem-se entre 200 e 1800 ms, [26] 
e [27]. Este intervalo é também aquele que permite a sincronização motora face a dado 
estímulo sonoro. Segundo Fraisse (1982), [26], o intervalo temporal óptimo para a 
sincronização motora dispõem-se entre 500 e 800 ms. Ele refere ainda a incrível semelhança 
entre estes intervalos temporais e certas funções corporais humanas como o ritmo do coração, 
o andar, e o bater de palmas. Isto confere um carácter universal ao ritmo musical, dada a 
relação entre a sua percepção e produção e as características físicas da espécie humana. 
 

2.4.8.2- Ritmo como Consequência de Movimento 
 
 A produção de um ritmo musical preciso é uma tarefa impossível de produzir pelos 
humanos. Quando solicitados a produzir sequência isócronas perfeitas, mesmo os músicos 
mais talentosos introduzem alguns pequenos erros aleatórios de timing devido ao seu sistema 
neuromuscular. Estes são geralmente referidos como “performance noise” (ruído de 
actuação). O sistema auditório é no entanto robusto face a este tipo de ruído temporal, e é 
capaz de filtrar as pequenas variações duma actuação supostamente metrónoma. 
 

2.4.8.3- Interacções Temporais entre Música e Dança 
 
 A música e a dança são artes temporais. Ambos são estruturados no domínio temporal. 
Ambos são constituídos de padrões que se vão desenrolando ao longo do tempo, e a dança é 
geralmente composta pela música. A dança composta pela música apresenta duas estruturas 
temporais sobrepostas: visual/espacial e acústica. O tempo de ambas as estruturas, assim 
como outros elementos como a respiração e expressividade, partilham grandes semelhanças 
pois a sua natureza rítmica é intrínseca às características do corpo humano. 
 Podem-se inferir dois aspectos essenciais na interacção temporal entre música e dança: 
Um primeiro afirma que dum ponto de vista perceptual, o desenvolvimento temporal da dança 
e música pode ter características semelhantes. Isto proporciona um argumento convincente na 
assumpção de que existe uma ligação forte entre a realização rítmica de música e dança. Um 
segundo aspecto relaciona-se com o papel da música na segmentação temporal da dança. A 
música parece fornecer pistas vigorosas de discriminação e segmentação temporal, e pode 
ainda influenciar a segmentação temporal da dança. Dum ponto de vista perceptual é também 
de referir o papel fundamental da música na segmentação temporal duma coreografia. 
 Existem no entanto algumas incompatibilidades de sincronismo entre dança e música, 
devido às características exclusivas de ambas. Estas diferenças estão de certa forma 
relacionadas com o tamanho das partes corporais utilizadas. A dança em geral envolve 
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movimentos mais alargados gesticulados por partes corporais maiores. A produção de música 
envolve partes do corpo mais pequenas através de gestos mais contidos. Um músico consegue 
assim produzir menores sub-divisões de pulsação, fornecendo uma sensação de pulsação e 
timing mais precisas, que não conseguem ser exactamente replicadas através da dança. Pode-
se no entanto assumir que existe uma região onde os ritmos produzidos pela dança 
intersectam os produzidos pela música, [26], permitindo assim a interpretação pretendida no 
âmbito deste projecto. 
 

2.4.8.4- Captação Computacional de Movimentos Rítmicos em Eventos Musicais 
 
 A captação computacional rítmica de eventos musicais pode ser conseguida pela detecção 
de movimento através de câmaras de vídeo ou através da utilização de sensores e/ou 
marcadores que permitam a percepção das periodicidades, inerentes ao ritmo, na execução de 
dança em sincronismo musical. 
 Música e dança podem representar padrões de movimentos corporais que, como foi visto, 
podem ser captados acústica e visualmente (através de câmara de vídeo ou sensores).  

Axel Mulder (1994) em [24], distingue três técnicas distintas para a detecção rítmica 
através de movimento: 
 

� Inside-in – Esta técnica utiliza sensores dispostos no corpo para detectar movimentos 
de pequenas partes corporais. Estes sensores podem ser, por exemplo, luvas ou 
sensores piezo-eléctricos flexíveis (sensores que medem os ângulos das junções 
corporais). Em geral estes não permitem a medição de rotação nem estão 
dependentes dum único ponto de referência. 
 Como os sensores são colocados no corpo, esta técnica é considerada obstrutiva 
pois a sua colocação e eventual fiação existente pode interferir na liberdade de 
movimentos. 

 
� Inside-out – Esta técnica emprega sensores no corpo para detecção de fontes externas. 

Estes podem ser utilizados na medição de movimentos de grandes partes corporais 
assim como fornecer informação espacial do indivíduo. Estes sensores podem ser 
acelerómetros, giroscópios, ou ainda câmaras de vídeo colocadas no corpo da pessoa. 
Esta técnica pode induzir elementos obstrutivos idênticos aos anteriores. Tais 
elementos podem ser diminuídos através da utilização de sistemas de transmissão de 
dados sem fios (ex: Bluetooth, ZigBee). 

 
� Outside-in – Esta técnica utiliza um sensor externo que detecta fontes ou marcadores 

artificiais colocados no corpo. Este sistema de detecção de movimento pode ser, por 
exemplo, do tipo electro-óptico que detecta marcadores reflectores ou ser constituído 
por câmaras de vídeo externas que detectam movimento de pontos corporais 
específicos (ver “Visual Tracking”). 
 Esta técnica é naturalmente a menos obstrutiva das três. 
 Esta é ideal para a detecção de movimento em grandes partes corporais mas pode 
criar alguns problemas na análise de pequenas partes corporais, como dedos. A 
iluminação do ambiente pode também interferir com a correcta operação do sistema. 
Para além disto as técnicas deste tipo necessitam dum processamento intensivo e são 
limitadas por eventuais obstruções. Como estas estão dependentes duma fonte 
externa para a detecção de movimento, objectos exteriores podem interferir na 
correcta representação das partes corporais a captar. Certas partes do corpo podem 
também não ser correctamente captadas face à posição do corpo em relação ao 
sensor ou câmara externos. 
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 Dada a relevância da utilização de acelerómetros, em modelos “inside-out”, no âmbito 
deste projecto irei fazer uma breve descrição destes componentes. 
 Dada a vantagem significativa da utilização de câmaras, em modelos “outside-in”, devido à 
sua característica não invasiva, irei também apresentar uma descrição geral dos sinais de 
vídeo, que são por estas captadas. 
 

2.4.8.4.1 – Acelerómetros 
 
 Os acelerómetros são instrumentos que medem a aceleração. Para o conseguirem estes 
medem a força de contenção exercida na fixação duma massa de referência face ao corpo em 
aceleração (movimento) onde esta está acoplada. Os dados obtidos são geralmente 
representados por variações de tensão eléctrica (dados analógicos) ou através de valores 
representativos (dados digitais). 
 Dado o campo de aplicação irei referenciar os acelerómetros piezo-eléctricos em que o 
elemento sensível é um cristal que tem a propriedade de emitir uma carga eléctrica quando 
sujeito a uma força compressora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estes caracterizam-se pelos seguintes factores característicos: 
 

• Alguma variabilidade de resultados (necessitam duma eventual calibração em tempo-
real); 

• Sujeitos a interferências (do campo gravítico da Terra); 

• Necessita dum processamento computacional para obtenção de dados (integração de 
aceleração 3D); 

• São bastante volumosos; 

• São compatíveis com sistemas de comunicação wireless proporcionando áreas de 
trabalho ilimitadas; 

• São instrumentos dispendiosos.  
 

2.4.8.4.2- Sinais Vídeo 
 

Ilustração 14- Acelerómetro piezo-eléctrico. 
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O mundo tridimensional é representado pelas lentes do olho humano na retina, que é 
constituída por células fotoreceptoras que respondem à luz numa banda de comprimento de 
onda dos 400nm aos 700nm. Num sistema de imagem procura-se replicar a percepção da 
visão humana através de câmaras usando lentes e aparelhos fotossensíveis. 

Embora a retina apresente um formato esférico, esta é topologicamente a duas 
dimensões. Assim por razões práticas a câmara emprega um plano de imagem achatado em 
vez duma superfície de imagem esférica (ver fig.15). As teorias dos sistemas de imagem 
traduzem-se assim na análise da distribuição contínua da potência incidente ao longo deste 
plano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um sinal de vídeo é pois o sinal resultante da captação, por câmaras fotossensíveis, de um 

conjunto de imagens (frames) estáticas sucessivas que induzem a sensação de movimento. 
Este sinal é amostrado verticalmente através dum processo de “scanning” (progressive ou 
interlaced) e temporalmente num dado frame rate relativo ao número de imagens dispostas 
por segundo (fps). 

 O processamento destes sinais resulta assim na análise computacional de cada frame 

desse conjunto de imagens em movimento, sob a forma de sinais vídeo analógicos ou digitais. 
 

2.4.8.5.2.1- Sinais Vídeo Analógicos 

 
 A forma de vídeo analógico é descrita através de um conjunto de sinais eléctricos 

flutuantes sob a forma de ondas de luz, relativo a cada imagem estática. Cada sinal de imagem 
é decomposto em dois componentes essências: 
 

� Três cores básicas (RGB – Red, Blue, Green) – Sinais das três cores básicas (Vermelho, 
Azul e Verde) que se misturam para recriar toda a gama de luz visível. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 15- Plano de imagem. 

Ilustração 16- Três cores básicas do formato RGB. 
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� Luminância (Y) – Medida de densidade da intensidade de uma fonte de luz, cuja 
unidade SI é a candela por metro quadrado (cd/m2), e que é também utilizada como 
sinónimo de brilho. 
 

Podemos ainda considerar um terceiro componente, captado após percepção da imagem 
original: 

 
� Crominância (C) – Medida de cor que é caracterizada pelo tom e saturação de uma 

imagem, representada pelos sinais U (tonalidade) V (saturação) e Y (luminância). 
 

Consoante a manipulação destas imagens na constituição dum sinal vídeo analógico 
podemos considerar quatro formatos de codificação essenciais, utilizados nos diferentes 
métodos de difusão televisiva (NTSC, PAL ou SECAM) (ver fig.17): 

 
� Sinal de vídeo analógico primário – Sinal com a qualidade de vídeo elevada 

constituída pela combinação das três cores primárias (RGB) no processamento de cada 
imagem do vídeo. 

 
� Component Video – Este constitui o primeiro sinal vídeo derivativo sendo o formato 

que apresenta a qualidade mais elevada. O sinal representado por YPbPr ou YUV são 
geralmente denominados de color difference component video. Este é assim 
constituído por três sinais distintos: pela luminância (Y) e por duas diferenças de cor 
(PbPr ou UV) contendo informação colorida derivada dos sinais de cor primários (RGB). 
A luminância e a diferença de cor são assim produzidas pela adição linear e escalada 
dos sinais RGB. 
 

� Y-C Interface – Este é constituído por dois sinais de vídeo (Y e C), que provocam 
alguma degradação da qualidade do vídeo. Este formato é geralmente denominado 
por S-VHS ou S-Video (Separate-Video). O sinal de luminância (Y) é idêntico ao utilizado 
no component vídeo. O sinal de crominância (C) combina as duas diferenças de cor do 
component vídeo num único sinal filtrado modulado numa sub-portadora. Assim que 
os sinais Y e C são combinado estes não podem ser separados, pois tal leva a 
distorções na imagem. 
 

� Composite Vídeo – O composite vídeo (CVBS) é o sinal analógico mais comum, 
produzindo o vídeo de menor qualidade. Este formato combina cor, vídeo, supressão e 
informação de sincronização. O som é também integrado neste sinal através da sua 
modulação no fim da largura de banda. A cor é identificada pela diferença de fase 
específica entre o sinal e a fase de referência do sinal de sincronização da sub-
portadora de crominância (color burst). A amplitude da modulação representa a 
quantidade de cor ou saturação e a informação de fase representa o tom e a saturação 
da cor. 

                      O NTSC, PAL e SECAM todos utilizam este tipo de sinais vídeo analógico 
 

Uma visão geral destes formatos é apresentada neste diagrama: 
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Computacionalmente os sinais vídeo analógicos são apresentados sob a forma de gráficos. 
Virtualmente todos os interfaces computacionais utilizam sinais do tipo RGB. A informação de 
cada imagem é transportada separadamente por 3 componentes básicos de vermelho, verde e 
azul. A sincronização da informação é tipicamente apresentada sob a forma de dois sinais 
separados: horizontal (H) e vertical (V). Os cinco sinais (R, G, B, H e V) são transportados num 
único cabo consistindo num molhe de “shielded wires”. 
 Os gráficos (sinais vídeo analógicos computacionais) podem assumir diferentes formatos, 
consoante a frequência do sinal. Destes é de referir a CGA, EGA, VGA, SVGA MACII e XGA 
Quadra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4.8.4.2.2- Sinais Vídeo Digitais 

  
 A digitalização dos sinais de vídeo traduz-se na digitalização do respectivo conjunto de 
imagens analógicas captadas. Assim como nos sinais sonoros a digitalização de imagens 
envolve um processo de amostragem e quantização seguidos da devida codificação e/ou 
compressão. A amostragem de imagem consiste na partição do espaço, a duas dimensões, em 
pequenas regiões discretas. Cada imagem é amostrada horizontalmente, verticalmente e 

Ilustração 17- Diferentes métodos de difusão televisiva a partir de sinais de vídeo analógicos. 

Ilustração 18- Diferentes tipos de sinais de vídeo analógicos 
computacionais (gráficos). 
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temporalmente. Em vídeo, assim como em processamento de imagem convencional, as 
amostras são dispostas numa grelha rectangular regular. A quantização de cada imagem 
atribui um número inteiro à amplitude do sinal em cada intervalo ou região amostrada. 
 Uma imagem digital é assim representada por uma matriz de valores, onde cada valor é 
uma informação relativa ao ponto (pixel) correspondente na imagem. Num sistema de cor, 
cada pixel contém informação relativa a todos os componentes da cor. 
 No processamento de sinal computacional é convencional utilizar uma grelha de 
amostragem contendo uma igual amostra de pitch horizontal e vertical – square pixels. Neste 
contexto, é usual representar um pixel em gradação de cinzentos (grayscale) sob a forma dum 
único byte (8bits). Um pixel de cor (truecolor) é geralmente representado através de três bytes 
(24bits): um vermelho (V), um Verde (V) e um Azul (B). 
 Os gráficos computacionais normalmente retratam cada pixel como uma área 
representada de forma idealmente rectangular e independente de todos os outros pixéis. Esta 
noção desconta a correlação entre os pixéis que é um factor necessário e inerente à captação, 
processamento, compressão, exibição e percepção de imagem. 
 Dado o video stream digitalizado, este é sujeito a uma codificação/compressão que irá 
adaptar e reduzir o seu tamanho, reduzindo a redundância espacial inerente a cada imagem 
(intraframe), através de DCT (“Discrete Cosine Transform”), eliminando a redundância 
temporal entre as imagens que constituem o vídeo (interframe), e utilizando outras técnicas 
como a compensação de movimento. Consoante a eficácia dos algoritmos utilizados foram 
criados diversos formatos de vídeo digital comprimido, dos quais é de referir: 
 

� MPEG-2 (Moving Picture Experts Group-2) – Utilizado na difusão de TV digital e DVDs. 
 

� AVI (Audio Video Interleave) – Este formato utiliza interleaving que permite a 
conjunção de dados áudio e visuais. É muito utilizado em ambiente Windows. 

 
� MPEG-4 – (Moving Picture Experts Group-4) – Formato de vídeo digital que permite 

melhor taxa de compressão mantendo a qualidade. Este é utilizado essencialmente em 
aplicações via Web. 

 

2.4.8.5- Percepção Computacional Rítmica de Movimento 
 

A percepção e produção de ritmo musical estão intimamente ligadas a certas 
características físicas do corpo humano. 

Como já foi visto, os movimentos de dança possuem qualidades a um nível temporal. Estas 
qualidades podem ser extrapoladas em tempo-real e providenciar um modo de interacção 
entre dança e música utilizando sistemas computacionais interactivos. 

Segundo Parncutt (1994), [27], a sensação pulsante é uma qualidade inerente ao ritmo 
musical. Esta é um fenómeno acústico produzido pela interacção entre as periodicidades de 
baixa-frequência presentes numa sequência musical. Parncutt equaciona a percepção da 
pulsação como a percepção do pitch em sons complexos. 

Se se pretende portanto determinar a pulsação musical em movimentos de dança é 
necessário analisar se as periodicidades na articulação motora de movimentos de dança 
evocam a sensação de regularidade em conformidade com a pulsação musical. Isto é, se estas 
articulações possuem as características duradouras dos ritmos musicais e se eles surgem na 
proporção certa entre elas, de modo a reforçar a pulsação. 

Os modelos de percepção rítmica de movimento irão portanto analisar as periodicidades 
do movimento rítmico tendo em conta estas considerações. 
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2.4.8.5.1- Propriedades do Movimento – Detecção de Movimento (Spatial Tracking) 
 
 De modo a fornecer aos algoritmos analíticos informação relativa à ocorrência de 
movimentos majores, é necessário ter em conta a posição temporal e a magnitude de cada 
movimento. Como tal Enke (2006), [28], atribui a cada movimento as seguintes propriedades 
essenciais que o caracterizam: 
 

� Um ponto temporal – Dada a ambiguidade da percepção do timing dum movimento, a 
questão fundamental inerente ao “time-stamping” resume-se à definição do momento 
fulcral do movimento, dado o seu início e finalização. Considerando um baterista ou 
alguém a bater palmas o clímax de cada movimento é claramente o seu final. No 
contexto duma dança, a produção de sons mais climáticos deverá sempre vir 
acompanhado pela finalização de voltas e movimentos giratórios. Assim, na extracção 
de padrões rítmicos, dada a imprecisão causada por artefactos, não importa atender 
ao ponto temporal absoluto dos seus impulsos, mas antes utilizar alguma 
característica proeminente intrínseca ao movimento. Dada tal consideração e 
analisando um par de picos de movimento, Enke (2006), [28] considera o zero-crossing 
entre os dois como a âncora temporal que representa o ponto temporal pretendido 
que caracteriza o movimento dado. 

 
� Uma magnitude – A ideia natural será definir a magnitude do movimento como o seu 

ponto de amplitude máximo. No entanto testes têm demonstrado que a acentuação 
intencional dum movimento está também representada pela sua duração, e que 
portanto o integral dos dados obtidos pelo sensor (bulge’s area) tem-se adequado 
melhor à análise rítmica. O principal benefício desta utilização é a desconsideração 
dada a picos no gráfico de movimento (captados pelos sensores), devido a colisões do 
sensor ou de movimentos bruscos não intencionais.   

 
� Um valor de dispersão (spread) – Considerando o momento fulcral dum movimento 

definido pelos seus pontos de máxima aceleração implica definir os pontos temporais 
imediatamente antes e depois dos seus pontos de aceleração nula como os limites 
desse movimento. Assim dados estes pontos de aceleração nula a posição do 
momento fulcral do movimento deverá ser definido por uma função desses pontos. 

 

2.4.8.6- Modelo de Percepção Rítmica de Movimento – Human Movement Tracking 
 
A dança representa padrões de movimento rítmico que podem ser captados visualmente 

ou através de sensores. 
A interacção temporal da música e dança é no entanto uma componente difícil de analisar 

computacionalmente. No domínio temporal, estes partilham intimamente um vocabulário 
devido à afinidade entre o ritmo musical e as funções do corpo humano. 

Desenvolver um modelo algorítmico capaz de detectar a pulsação duma sequência de 
movimento implica que esta contenha elementos suficientes que possam ser interpretados 
como ritmos musicais. Estes elementos devem conter características do timing rítmico e deve 
possuir um carácter de proeminência. 
 A captação e análise de sinais de movimento humano consistem num processo de Human 

Movement Tracking que se resume à geração de dados em tempo-real que representam os 
movimentos humanos medidos. 
 No contexto das técnicas de inside-out, através de acelerómetros (sendo uma das 
alternativas de abordagem mais viáveis neste projecto, na interacção (swarming) entre os 
robôs), os movimentos rítmicos podem ser detectados através de picos de magnitude de 
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aceleração, sendo esta calculada pela norma euclidiana do vector definido pelos valores dos 
três eixos (x, y, z) de movimento (“Spatial Tracking”). Os dados retirados dos acelerómetros 
possuem uma fina granularidade espacial e uma resolução temporal muito elevada. 
 Existem várias formas de traduzir movimentos físicos em dados digitais, duma forma 
significativa, para que estes possam ser depois utilizados no controlo de parâmetros musicais. 
Tendo em conta as três técnicas de Human Movement Tracking, introduzidas por Alex Mulder, 
[24], já enunciadas, apresento aqui uma visão geral dos componentes intervenientes num 
sistema deste tipo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Estes sistemas de detecção de movimento permitem assim obter um mapeamento 
temporal dos movimentos executados permitindo uma análise rítmica computacional em 
tempo-real através da detecção de periodicidades inerentes à batida. 
 É aqui apresentado um exemplo de dados obtidos por acelerómetros dispostos sob a 
forma de sinais de movimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 19- Exemplos de componentes envolvidos no sistema de Human Movement Tracking. 

(Imagem retirada de [24]) 

Ilustração 20- Gráficos de aceleração de todos os membros corporais de uma dança da peça músical "Rhythm Is a Dance" 
(por Snap, 1992). De cima para baixo, os gráficos representam os movimentos do antebraço direito, do esquerdo, da 

perna direita, e da perna esquerda. A linha azul representa o eixo longitudinal, e a vermelha o eixo diagonal. 

(Imagem retirada de [28]) 



Robot Swarm Sincronizado com Música 2008 

 

Preparação da Dissertação 40 

 Uma análise geral dos blocos funcionais dum possível algoritmo de análise rítmica a partir 
de sinais captados por sensores de movimento (acelerómetros) é aqui apresentada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quando são utilizadas câmaras de vídeo para a captação de dados de movimento é 
necessária uma aplicação computacional que processe o stream de vídeo (digital) produzindo 
dados de análise de vídeo que permita uma interacção entre o dançarino e o sistema 
computacional.  

2.4.8.6.1- Modelo de Percepção Rítmica Visual - Visual Tracking 
 
 Este processo é baseado na análise da periodicidade dos sinais vídeo (preferencialmente 
digitais) através da utilização de técnicas DSP (Digital Signal Processing) que irão extrapolar as 
periodicidades musicais (tempo) inerentes aos movimentos de dança descritos nesses sinais. A 
extrapolação destas periodicidades musicais (características do ritmo) é conseguida através da 
aplicação de funções computacionais de periodicidade (idênticas às utilizadas nos modelos 
acústicos de percepção rítmica – ver “Funções Computacionais de Periodicidade”) como os 
DFTs – Discrete Fourier Transforms (mais concretamente STFTs– Short-Time Fourier 
Transforms, [14]), que estima as variações de energia ao longo do espectro em frequência do 
sinal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 21- Bloco funcionais dum algoritmo de percepção rítmica a partir 
de dados sensíveis ao movimento (através de acelerómetros). 

(Imagem retirada de [28]) 

Ilustração 22- Descrição simplificada dos blocos funcionais de visual tracking. 
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 Os sistemas de percepção rítmica através da detecção visual de movimento (“visual 

tracking”) deverão portanto focar-se em elementos de movimento bem definidos que 
transmitam características temporais do ritmo musical, [23]. 
 A utilização deste tipo de representação rítmica permite assim uma percepção clara sem 
interferir na liberdade de movimentos. 
 

2.4.9- Ritmo Cross-Modal 
 
 As acções humanas são usadas para criar associações entre diferentes modalidades 
sensoriais, e assim como objectos podem ser reconhecidos pelas características dessas 
associações, [14] e [15], também a percepção rítmica de eventos musicais pode envolver a 
associação de várias percepções ao nível sensorial através duma modalidade essencialmente 
visual-auditiva perante o sincronismo de música e movimentos de dança. 
 Segundo Arsenio e Fitzpatrick (2003, [14], e 2005, [15]) a percepção cross-modal na 
detecção de periodicidades (características do ritmo musical) inerentes ao movimento espacial 
(visualizável) e acústico depende essencialmente de dois processos: 
segmentação/reconhecimento cross-modal e aprimoramento da detecção cross-modal. 
Baseado na descrição destes autores, apresento então uma breve introdução a estes dois 
processos, dada a sua importância no âmbito deste projecto. 
 

2.4.9.1- Segmentação/Reconhecimento Cross-Modal 

 
 Quando se está na presença de dados visuais e auditivos, como é o caso deste projecto 
(onde há música acompanhada de dança) uma percepção mais completa e consistente do 
ritmo deverá ter em conta tanto os movimentos de dança visualizados (ou captados por 
sensores) como a música ouvida. 
 Tais características relacionais podem apenas ser definidas e permitir o reconhecimento se 
se poder relacionar ou “entrelaçar” (bind) os sinais visuais e acústicos. Assim sendo, o 
reconhecimento de periodicidades consiste num feature space constituído por: 
 

� Relação entre períodos áudio-visuais – relação entre os picos de energia sonora e o 
período visual. 

 
� Relação entre picos de energia áudio-visual – relação entre os picos de energia sonora 

e a amplitude da trajectória visual. Esta medida depende no entanto da distância entre 
o objecto considerado e o robô, pois a energia de ambas as trajectórias acústicas e 
visuais vão diminuindo com a distância (a energia sonora dispersa-se pelo ar e a 
trajectória visual reduz-se em escala aparente). 
 

Arsenio e Fitzpatrick (2003, [14], e 2005, [15]) propõem uma diferenciação dos dados 
visuais e acústicos, procurando pixéis e bandas de frequência, respectivamente, que estejam a 
oscilar em sintonia. Na detecção desta sintonia eles aplicam uma programação dinâmica que 
procura encontrar a energia acústica relativa a um dado sinal de trajectória visual. 
 

2.4.9.2- Aprimoramento da Detecção Cross-Modal 

 
 É evidente que, para os humanos, uma simples periodicidade visual pode ajudar na 
detecção de periodicidades acústicas. Se um segmento de ruído é tocado repetitivamente, 
essa repetição pode ser detectada por períodos muito mais prolongados se existir uma luz a 
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piscar em sincronia em algum ponto desse período. Mais evidente é o facto de as pistas 
utilizadas na detecção de periodicidades poderem ser um pouco subtis e adaptativas, 
sugerindo a dificuldade inerente na replicação desta habilidade. 

Arsenio e Fitzpatrick (2003, [14], e 2005, [15]) consideram que uma percepção cross-modal 
inicial pode ser utilizada para melhorar a detecção de periodicidades rítmicas, permitindo 
tanto a detecção de sinais que outrora seriam despercebidos, como a ignorar sinais que 
poderiam ser distractivos. 

Assim para casos onde a detecção de periodicidades seja difícil utilizando o som, faz 
sentido definir cada período como uma acção do domínio visual baseado na sua trajectória, 
fazendo corresponder este período no domínio acústico (em vez de detectar o período 
independentemente em cada domínio). O contrário também pode ser reproduzido. 

Apresento então um diagrama exemplificativo desta percepção cross-modal associada a 
experiências on-line perante expressões humanas que coordenam, sincronamente, 
informações áudio-visuais: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.10- Interacção Rítmica 
 
 Interacção traduz-se num processo dinâmico de actividade coordenada entre participantes 
em constante adaptação. Juntamente com uma correspondência comportamental (ou posture 

mirroring - correspondência de posições ou gestos assumidos entre dois agentes interactivos), 
a interacção síncrona proporciona a base duma coordenação interpessoal, [8]. A interacção 
síncrona é portanto a coordenação temporal de comportamentos comunicados 
interactivamente entre actores (normalmente sem aviso ou vontade própria), de modo a 
obterem um ajuste comportamental coerente entre ambos. 
 A organização rítmica duma interacção social é uma expressão da linguagem 
neurobiológica oscilatória do sistema nervoso central através de padrões culturais aprendidos. 
Dois ou mais actores coordenam os seus ritmos, atingindo o sincronismo, através dum 
processo de entrainment, segundo o qual múltiplos ritmos distintos convergem num só. Dado 
o papel importante da periodicidade e sincronia na interacção interpessoal, é certo que 
dificuldades no estabelecimento de sincronia interactiva podem levar a dificuldades, ou 
mesmo impossibilidade, de estabelecer uma comunicação ou interacção entre actores. 

Ilustração 23- Várias experiências de utilização da percepção cross-modal (áudio + vídeo) na interacção humano-robô. 

(Imagem retirada de [15]) 
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2.4.10.1- Topologias de Redes Interactivas 
 
 Baseado em Weinberg et al., (2005, [11] e 2007, [12]) podem-se definir uma série de 
topologias de rede e arquitecturas para a interacção suportada por computador de grupos 
interdependentes. Destas são então de referir os seguintes modelos interactivos: 
 

� Modelo de interacção sequencial descentralizada – Neste os actores criam os seus 
próprios materiais musicais sem influência exterior e só então interagem com uma 
resposta algorítmica discursiva (ver fig.24): 

 
 
 

 

 
 
 

� Modelo de interacção síncrona centralizada – Neste cada actor modifica e manipula 
em tempo-real a percepção rítmica interpessoal, interagindo através dum hub 
computacional que executa as análises rítmicas e as funções generativas 
correspondentes (ver fig.25): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Modelo Híbrido – Este representa um esquema interactivo mais sofisticado que 
combina paralelamente, interacções centralizadas, descentralizadas, síncronas e 
sequenciais, atribuindo valores ponderados aos outputs de cada actor, sendo filtrados 
dum modo coerente antes de serem considerados (ver fig.26): 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 24- Modelo de interacção sequencial descentralizada. As acções musicais ocorrem sucessivamente 
sem inputs síncronos de outros participantes, e sem um sistema central para coordenar a interacção. 

(Imagem retirada de [11]) 

Ilustração 25- Modelo de interacção síncrona centralizada. Actores humanos e computacionais produzem acções 
musicais simultâneas, e interagem através dum hub computacional que interpreta e analisa os dados de input. 

(Imagem retirada de [11]) 

Ilustração 26- Modelo híbrido. 

(Imagem retirada de [15]) 
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3- Estado da Arte 
 
 Apresento aqui o estado da arte relativo a todos as temáticas abordadas, relevantes para o 
desenvolvimento deste projecto. 
 

3.1- Descrição Rítmica Automática – Beat Induction e Beat Tracking 
 
 A literatura sobre beat induction e beat tracking é revista aqui em três partes, baseados no 
tipo de dados de input, já abordados. Apresento então modelos já estudados de 
processamento de dados de performance mecânicos ou partituras, de dados simbólicos 
(geralmente sob a forma de MIDI), e abordagens de análise de sinais áudio. 
 Uma análise comparativa da maioria dos modelos aqui apresentados é fundamentada 
pelos trabalhos de investigação realizados por Collins (2004), [3], Gouyon e Dixon (2005), [20], 
e Dixon (2001), [22]. 
 

3.1.1- Partituras e Dados de Performance Mecânicos 
 
 Para dados que não expressam timing, o intervalo entre batidas (IOI – Inter-Onset Interval) 
é normalmente um múltiplo da menor duração de batida, e todas as durações podem ser 
expressas por múltiplos racionais deste intervalo. A investigação utilizando este tipo de dados 
geralmente vão para além do beat induction, e tentam induzir a hierarquia métrica completa. 
 Um modelo de percepção rítmica desenvolvido por Longuet-Higgins e Lee (1982), [30], 
prevê os beat times e formula uma previsão do timing dos eventos rítmicos. Por exemplo, 
depois de dois onsets serem processados, é previsto que um terceiro onset ocorra após um 
mesmo intervalo de tempo, de modo a manter os três igualmente espaçados. Se esta previsão 
for satisfeita, o próximo intervalo (IOI) previsto terá o dobro da duração do intervalo anterior. 
Este método permite construir com sucesso hierarquias binárias, mas não funciona em 
métricas ternárias. Uma extensão deste trabalho vem ainda providenciar uma definição da 
sincopação e descreve a interpretação preferencial do ritmo como um factor impeditivo de tal 
fenómeno. 
 Lerdahl e Jackendoff (1983), [33], descrevem a percepção métrica como um processo de 
procura das periodicidades nos fenómenos e estruturas que se acentuam num evento musical. 
Eles propõem um conjunto de regras que estabelecem uma métrica preferencial, baseadas em 
intuições musicais, assumindo que estas guiam o ouvinte na obtenção de interpretações 
plausíveis do ritmo. Estas regras preferem estruturas onde: as batidas coincidem com os 
onsets das notas; batidas fortes coincidem com onsets de notas longas; grupos paralelos 
recebem estruturas métricas paralelas; e onde a batida mais forte ocorre no início do grupo 
considerado. 
 Povel e Essens (1985), [34], propõem um modelo de percepção de padrões temporais, 
baseados na ideia de que um ouvinte tenta induzir um relógio interno que corresponde à 
distribuição de acentuações nos estímulos captados, e que permite que esse padrão possa ser 
expresso nos termos mais simples. Para testar a sua teoria eles utilizaram padrões de 
manifestações de tons idênticas separadas por múltiplos de 200 ms. Eles não sugeriram no 
entanto como adaptar esta teoria a dados musicais ou a ritmo não métrico. 
 Uma comparação teórica e experimental dos modelos aqui referidos é apresentada por 
Lee (1991), [44]. Ele conclui que cada métrica tem um padrão de acentuação canónica de 
batidas fortes e fracas, e que os ouvintes induzem esta métrica fazendo corresponder os 
padrões de acentuação natural que ocorrem na música aos padrões de acentuação canónica 
duma possível interpretação rítmica. Neste modelo são evitadas grandes sincopações e notas 
fracas de longa duração. 
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 Desain e Honing (1999), [1], comparam vários modelos de beat induction, integrando-os 
num framework simples e mostrando como a performance pode ser melhorada por 
optimização dos vários parâmetros rítmicos. 
 

3.1.2- Dados de Performance Simbólicos 
 
 Muito do trabalho desenvolvido sobre a percepção computacional do ritmo utiliza ficheiros 
e dados MIDI como inputs dos seus modelos (Rosenthal (1992), [32]; Rowe (1992), [35]; Desain 
(1993), [43]; Large (1996), [41]; e Cemgil et al., (2001), [42]). 
 O input é geralmente interpretado como uma série de eventos temporais, ignorando a 
duração de cada evento, o pitch, a amplitude, e a voz do sintetizador escolhido. Cada nota é 
assim meramente analisada como um evento não interpretado. Assume-se que os outros 
parâmetros não providenciam informação rítmica essencial, o que é verdade em certas 
circunstâncias. No entanto, não há dúvida que estes factores proporcionam pistas rítmicas 
úteis (por exemplo, eventos mais salientes tendem a ocorrer em batidas mais fortes). 
 Um trabalho notável que utiliza MIDI como input do seu modelo é o “Emulation of Human 

Rhythm Perception” de Rosenthal (1992), [32], em que este produz múltiplas hipóteses de 
estruturas hierárquicas possíveis para o timing, e atribui uma pontuação qualitativa a cada 
hipótese em função da probabilidade duma pessoa preferir tal interpretação do ritmo. Este 
técnica oferece ao sistema a possibilidade de se ajustar a alterações do tempo e da métrica, 
assim como de evitar muitas interpretações rítmicas implausíveis. 
 Uma abordagem semelhante é apresentada por Tanguiane (1993), [36], utilizando uma 
complexidade de Kolmogorov como medida da probabilidade duma dada interpretação, que 
favorece as interpretações menos complexas. Deste modo ele proporciona um cálculo teórico-
informativo da percepção humana do ritmo, e afirma que muitas das “regras” de composição 
musical e percepção podem ser explicadas em termos teórico-informativos. 
 Desain (1993), [43], compara duas abordagens diferentes de modelação da percepção 
rítmica e descreve um modelo de quantização rítmica. Apesar do seu trabalho apenas modelar 
este aspecto de percepção rítmica (quantização), este destaca a necessidade de modelar a 
expectativa (expectancy) do ritmo, quer explicita como implicitamente. A expectativa 
representa um tipo de modelação preditiva relevante para o processamento do ritmo em 
tempo-real, que proporciona um framework contextual no qual padrões rítmicos 
subsequentes podem ser interpretados com menor ambiguidade. 
 Allen e Dannenberg (1990), [31], propõem um sistema de beat tracking que utiliza um 
algoritmo de beam search para considerar múltiplas hipóteses do timing e localização de cada 
batida. Uma função de avaliação heurística coordena a procura, preferindo interpretações que 
tenham uma estrutura musical simples e que tenham algum “sentido musical”. Eles não 
descrevem no entanto o formato dos inputs utilizados nem resultados específicos. 
 Large (1996), [41], utiliza um oscilador não linear para modelar a expectativa criada pela 
detecção duma pulsação regular durante a música. O sistema não executa qualquer beat 

induction; o tempo básico e a fase inicial têm de ser fornecidas ao sistema, que depois seguem 
variações no tempo utilizando um ciclo de feedback para controlar a frequência do oscilador. 
Em melodias improvisadas o sistema atingiu um erro médio de fase absoluta abaixo dos 10% 
para a maioria dos dados, que foi considerado um bom resultado. 
 Um outro sistema que utiliza hipóteses múltiplas é o de Rowe (1992), [35], que separa a 
banda completa do tempo em 123 IOIs que decorrem dos 280 ms aos 1500 ms em intervalos 
de 10 ms, correspondendo à sinalização metrónoma de 40-208 batidas por minuto. Cada 
teoria do tempo procura providenciar uma interpretação rítmica plausível para os eventos que 
vão sendo analisados, e a maioria das teorias de sucesso são galardoadas com pontos. O 
sistema lida moderadamente bem com inputs simples, mas não consegue suportar ritmos 
complexos. 
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 Uma abordagem alternativa é modelar o beat tracking num framework probabilístico 
(Cemgil et al., (2001), [42]). Nesta os beat times são modelados com um sistema dinâmico com 
variáveis a representar a taxa e a fase de cada batida, e correspondendo a um metrónomo 
perfeito corrompido por um ruído gaussiano. Um filtro de Kalman é então utilizado para 
estimar as variáveis desconhecidas. Dado que os beat times não são directamente observáveis 
dos dados musicais simbólicos, estes são induzidos calculando uma distribuição de 
probabilidade para possíveis interpretações de performances. Os parâmetros do sistema são 
estimados treinando a máquina com um conjunto de dados onde os beat times correctos são 
conhecidos. Este sistema apresenta um bom comportamento (mais de 90% correcto) face a 
um largo número de performances com a disposição simples duma música popular. Os 
resultados dos sistemas aqui apresentados são comparados por Dixon (2001), [22]. 
  

3.1.3- Dados de Áudio 
 
 O primeiro trabalho a ser realizado na extracção automática de informação rítmica a partir 
de dados de áudio é encontrado no sistema de transcrição percussiva apresentado por Schloss 
(1985), [37]. Neste os onsets são detectados como picos no declive do envelope de amplitude, 
onde o envelope é definido como sendo igual à máxima amplitude em cada período do sinal 
filtrado em passa-alto, e o período é definido como o inverso da menor frequência esperada a 
ser apresentada pelo sinal. A principal limitação deste sistema é o facto de necessitar que 
certos parâmetros sejam delineados interactivamente. Para além disto não foi realizada 
qualquer avaliação quantitativa (foi apenas realizado um teste subjectivo, voltando a sintetizar 
o sinal). 
 O trabalho principal de beat tracking a partir de dados de áudio foi realizado por Goto e 
Muraoka (1995), [29], que desenvolveram dois sistemas de beat tracking para música popular, 
um para música contentora de drums e uma segunda para música sem drums. O primeiro 
destes (BTS) examina a frequência das bandas centradas em frequências dos drums graves e 
agudos (bass and snare drums), e faz corresponder os padrões dos onset times destes dois 
sons de percussão a um conjunto de padrões percussivos pré-memorizados. Isto limita o 
sistema a um tipo de música muito específico, mas o beat tracking adapta-se à maioria dos 
estilos musicais. 
 O segundo sistema apresentado por Goto e Muraoka desconsidera os drums na totalidade. 
Em vez disso este utiliza uma análise no domínio das frequências para detectar alterações nos 
acordes, que se assumem ocorrer em posições métricas acentuadas. Este é o primeiro sistema 
a demonstrar a utilização dum conhecimento de alto-nível no direccionamento do processo de 
baixo-nível de beat tracking. O conhecimento de alto-nível é específico do estilo musical, que é 
uma maior limitação do sistema. Para além disto, toda a música processada pelo sistema é 
assumida como tendo uma métrica de 4/4, com um tempo entre as 61 e as 120 semínimas 
(quartos de nota) batidas por minuto, com alterações dos acordes a ocorrer em posições 
métricas acentuadas (nem todas as batidas), e sem alterações no tempo. 
 Ambos os sistemas são baseados em arquitecturas de múltiplos agentes (utilizando um 
número fixe de 28 e 12 agentes no primeiro e segundo sistemas, respectivamente). Cada 
agente prevê os beat times utilizando diferentes estratégias (diferentes configurações dos 
parâmetros). Uma característica deste trabalho, que não é referida na maioria dos trabalhos 
de beat tracking, é a realização do tracking simultaneamente em três níveis métricos (quarto 
de nota (semínima), meia nota (mínima) e nota inteira (semibreve). O sistema opera ainda em 
tempo-real, pelo que necessitava, na altura, dum computador com multi-processamento 
(processamdento já realizado pela maioria dos PCs convencionais). 
 Scheirer (1998), [38], descreve também um sistema de beat tracking para sinais de áudio, 
baseado em tuned resonators (ressonadores sintonizados). Este decompõe o sinal em seis 
bandas de frequência, e os envelopes de amplitude de cada banda são extraídos, diferenciados 
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e rectificados antes de serem sujeitos a um conjunto de 150 comb filters (representativos de 
cada tempo numa escala discreta). O output de cada filtro é somado em torno das bandas de 
frequência, e o output máximo fornece o tempo e a fase do sinal. O sistema foi avaliado 
qualitativamente em pequenos excertos musicais de variados estilos, e conseguiu com sucesso 
fazer o tracking em 41 dos 60 exemplos testados. Um problema deste sistema surge devido à 
necessidade de trocar repetitivamente o filtro escolhido de modo a captar alterações no 
tempo, o que implica que os filtros sejam pouco espaçados de modo a se conseguir facilmente 
captar variações do tempo. No entanto, o sistema não apresenta restrições de continuidade a 
quando da troca entre filtros. 
 Foram ainda propostas duas abordagens recentes para a captação de periodicidades em 
dados de áudio (Cariani (2001), [39]; Sethares e Staley (2001), [40]). Cariani apresenta um 
modelo neurológico plausível denominado de “Recurrent Timing Net” (RTN). Os dados de 
áudio são pré-processados na procura da amplitude RMS através da sobreposição de janelas 
de 50 ms do sinal, e os dados resultantes são submetidos ao RTN que efectivamente processa 
uma auto-correlação de todos os intervalos temporais relacionados de modo a encontrar as 
periodicidades mais significativas. Sethares e Staley filtram o sinal áudio em bandas de oitavas 
de 1/3, dizimam-no em baixas taxas de amostragem e depois procuram periodicidades 
utilizando uma função de periodicidade. Apesar de ambas estas abordagens utilizarem inputs 
de áudio, estas assumem performances de tempo constante, e portanto não são directamente 
relevantes para a análise de performances expressivas. 
 Gouyon et al. (2006), [4], procuram determinar quais as características de baixo-nível dos 
sinais acústicos mais adequados para a identificação computacional de batidas. Para tal 
procuram seleccionar a partir de certas características, processadas a uma taxa de 
amostragem regular, quais as que apresentam um comportamento temporal que melhor 
indicam a presença e localização de batidas. Concluíram dois factores fundamentais na 
obtenção dos beat times. Um primeiro relacionado com a energia do sinal, em que a 
decompõem utilizando um diferencial de primeira-ordem da rectificação em meia-onda da 
normalização de magnitude da energia nas 36 bandas definidas por um ERB filterbank (ou 
seleccionando apenas 17 destas bandas). Neste contexto, eles demonstraram ainda que 
focando-se em gamas de frequência baixas (a baixo dos 500 Hz) e altas (a cima dos 5 kHz) da 
energia do sinal, consegue-se atingir resultados equivalentes aos obtidos com a utilização de 
bandas médias de frequência, na obtenção de onsets.  
 Um segundo factor essencial estudado, não mencionado na literatura até então, é 
relacionado com as variações temporais dos MFCCs (Mel-Frequency Cepstrum Coefficients), e 
com características espectrais, que indicam factores relevantes para o beat induction a partir 
de alterações repentinas do timbre ao longo do tempo, independentes das variações de 
energia. 
 Todd et al. (2007), [2], estudam o efeito de factores antropométricos e não 
antropométricos na escolha da taxa de batida preferencial. Eles concluíram que os factores 
antropométricos e outros, como a idade e o sexo, contribuem para diferenças individuais na 
percepção do ritmo. 
 

3.2- Detecção de Movimentos Rítmicos - Human Movement Tracking 
 
 Apresento aqui duas abordagens estudadas no âmbito da detecção de movimentos 
(Human Movement Tracking) em tempo-real, uma através da utilização de sensores sensíveis 
ao movimento (Spatial Tracking) e uma segunda através da utilização de câmara de vídeo 
(Visual Tracking). 
 Estes serão portanto os modelos de detecção de movimentos em que me irei basear numa 
segunda fase da implementação deste projecto. 
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3.2.1- Spatial Tracking 
 
 Enke et al. (2006), [5], e Enke (2007), [28], apresentam um sistema de análise rítmica a 
partir de movimento humano em tempo-real. Para tal utilizam uma combinação de análises de 
onsets a partir de funções espectrais (através de transformadas de Fourier) (que são robustas 
mas introduzem alguma latência no sistema) e espaciais (que apresentam baixa latência mas 
são mais susceptíveis a erros), para extrair padrões rítmicos repetitivos a partir de dados 
captados por acelerómetros. Os padrões rítmicos extraídos apresentam as magnitudes 
relativas a movimentos acentuados e ao seu espaçamento temporal. Inspirados em 
abordagens anteriores de detecção de batidas a partir de dados de áudio, projectaram 
algoritmos robustos às alterações do timing utilizando múltiplas técnicas de análise e métodos 
para a fusão de dados sensíveis (intervalos de batidas, IOIs, e frequências), filtragem e 
clustering. 
 Por fim testaram o seu sistema utilizando um conjunto limitado de movimentos e 
movimentos de dança profissionais, sob os quais obtiveram resultados promissores. 
 

3.2.2- Visual Tracking 
 
 Guedes (2005), [23], e (2006), [6], utiliza dois objectos da aplicação Max/MSP1, para a 
extracção de informação rítmica musical relevante a partir de movimentos de dança 
capturados por uma câmara de vídeo. Estes objectos realizam certos tipos de análise sobre o 
fluxo de dados de vídeo digital e possibilitam que dançarinos gerem estruturas rítmicas 
musicais e/ou controlem o tempo da música duma sequência gerada electronicamente em 
tempo-real. Um dos objectos, o m.bandit, implementa um algoritmo que realiza a 
representação espectral do sinal analítico de vídeo diferenciado em frames e calcula a sua 
frequência fundamental dum modo análogo ao pitch tracking. A representação espectral do 
sinal através do m.bandit consiste na aplicação de um conjunto de 150 filtros recursivos passa-
banda de segunda-ordem. A frequência central destes filtros, distribuída de forma logarítmica, 
estende-se dos 0.5 Hz até metade da taxa de amostragem, e a sua largura de banda é 
proporcional a essa frequência (10% da frequência central). Ao output dos filtros passa-banda 
Guedes aplica o algoritmo de Goertzel de modo a obter a representação de magnitude e fase 
de cada frequência central. O objecto m.bandit pode ainda revelar as frequências instantâneas 
mais proeminentes desse espectro. Isto é feito através da correlação cruzada entre o espectro 
calculado num dado instante e o espectro duma sequência de pulsações de 1 Hz. Ao contrário 
dos beat trackers já enunciados (em 2.4.9.3.1), o m-bandit não calcula no entanto a fase do 
espectro do sinal (objecto não sensível à fase). 
 A frequência fundamental do sinal calculada por este objecto é posteriormente assumida 
como um candidato de batida e é submetida a um segundo objecto, o m-clock, que é um 
relógio adaptativo que ajusta o tempo duma sequência musical durante a sua produção, o que 
permite que movimentos de dança possam controlar o tempo musical em tempo-real.  
 

3.4- Ritmo Cross-Modal 
 
 Na investigação de percepção rítmica cross-modal irei abordar os trabalhos realizados por 
Arsenio e Fitzpatrick (2003), [14], e (2005), [15], e por Michalowski et al. (2007 a), [8], e (2007 
b), [9]. 
 Arsenio e Fitzpatrick, como já referido (ver 2.4.11), desenvolveram um modelo de 
percepção rítmica cross-modal (a partir de dados visuais e acústicos), baseado em estudos 

                                                             
1
 Consultar http://www.cycling74.com/ para mais informações 
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realizados em crianças, que permite ensinar robôs (neste trabalho utilizaram o robô 
humanóide Cog2) a utilizarem ferramentas e brinquedos, a partir da percepção adquirida. 
 Nestes trabalhos eles descrevem técnicas para detectar periodicidades de sinais, 
identificando as suas forças e imitações. Através da detecção de eventos periódicos, eles são 
capazes de localizar um objecto no campo visual e extrair informação relacionada com a sua 
trajectória ao longo do tempo, assim como segmentar uma representação visual dum objecto 
a partir duma imagem. Para além disso, a segmentação sonora (a identificação das bandas de 
frequência que melhor caracterizam um objecto) foi também possível a partir de 
exclusivamente informação acústica. Uma estratégia cross-modal provou ser necessária e 
vantajosa na detecção de periodicidades, permitindo uma análise mais robusta face distúrbios 
sonoros e visuais que permite uma melhor caracterização dos objectos. 
 Nestes trabalhos eles discutem ainda como entrelaçar dum modo viável os aspectos visuais 
dos objectos como o som que eles produzem, e como atingir a selectividade: filtrando 
perturbações visuais e aprimorando o campo visual através do som. Por fim, eles afirmam que 
uma estratégia cross-modal é especialmente adequada a ser integrada em estratégias de 
reconhecimento de objectos reforçando a sua percepção. 
 Michalowski et al. apresentaram duas abordagens complementares de análise rítmica 
cross-modal aplicada a um robô (Keepon), permitindo a sua interacção rítmica social com 
crianças. 
 Nos seus trabalhos estes utilizam então objectos desenvolvidos na plataforma Max/MSP, 
no qual um metrónomo produz uma sucessão de batidas separadas por um dado intervalo 
temporal para produzir o tempo pretendido. A frequência da batida principal, à qual o Keepon 
executa a sua dança, pode ser obtida através duma modalidade multi-sensorial, combinando 
dados acústicos e visuais/espaciais (relativos ao movimento). Para a obtenção de dados do 
movimento em [8] utilizam um câmara de vídeo para fornecer os dados que são processados 
tendo em conta o fluxo óptico médio ocorrido na zona de interesse. Em [9] utilizam 
acelerómetros 3D, acoplados a dispositivos wireless Bluetooth para a transmissão de dados, 
que detecta movimentos a partir de picos de magnitude3 através dum zero-crossing dos dados 
previamente filtrados em passa-baixo (como em [5] e [28]). 
 Posteriormente, um objecto Max/MSP, sync~, recebe o fluxo de batidas e produz um 
oscilador que está sincronizado com o tempo. Este oscilador coordena o fluxo de comandos 
fazendo mover ciclicamente o Keepon com todos os seus graus de liberdades (DOFs). 
 Por fim um sequenciador é utilizado para memorizar fluxos de batidas alinhadas, dados 
captados pela câmara ou pelos sensores, e comandos de movimento motor, para análise 
posterior. 
 

3.5- Interacção Rítmica 
 
  Na investigação de robótica social interacção rítmica são discutidas várias ideias mas 
torna-se difícil de desenvolver uma percepção rítmica refinada e movimentos síncronos e 
coerentes por parte do robô. 
 Michalowski et al. (2006), [10], (2007 a), [8], e (2007 b), [9], procuram investigar o papel do 
ritmo e sincronismo em interacções humano-robô, considerando que o ritmo é uma 
propriedade holística da interacção social. Para tal desenvolveram técnicas (já referidas) para a 
percepção e geração de comportamentos rítmicos sociais em interacções não-verbais 

                                                             
2 Para mais informações consultar R. A. Brooks, C. Breazeal, M. Marjanovic, e B. Scassellati. The Cog 

Project: Building a Humanoid Robot. Lecture Notes in Comp. Sci., 1562:52-87, (1999). 
3
 Considera-se magnitude duma aceleração de movimento à norma euclidiana do vector formado pelos 

3 eixos que caracterizam a deslocação efectuada. 
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orientadas pela dança entre um robô (Keepon, [8] e [9]) ou uma plataforma robótica (Roillo, 
[10]) e uma ou mais crianças. 
 Nestes trabalhos concluíram o papel fundamental do ritmo no estabelecimento de 
interacções sociais. Deparam-se no entanto com problemas de sincronismo rítmico: eles 
observaram que a correspondência do tempo não é tão eficaz ou atractiva como fazer 
corresponder a fase (ou a co-ocorrência de batidas) do ritmo; e confirmaram que um sistema 
puramente reactivo não pode desta maneira ser, teoricamente, síncrono, devido a atrasos de 
captação da informação rítmica, do processamento e da actuação correspondente. Na 
resolução desta questão sugerem que o movimento simultâneo e o consequente sincronismo 
deverá depender dum factor de antecipação. 
 Weinberg et al. (2005), [11], e (2007), [12], desenvolveram um robô humanóide, Haile, que 
toca instrumentos de percussão em sincronismo com um músico (percussionista). Este robô 
ouve portanto um outro músico percussionista, analisa aspectos musicais em tempo-real, e 
utiliza o produto dessa análise para tocar o seu instrumento de percussão dum modo 
acusticamente rico, ritmado e diversificado, consolidando colaborações musicais com músicos 
humanos. Para tal eles utilizam dois objectos Max/MSP, bonk~ (para detectar os onset times 
das batidas) e pitch~ (para captar informações de pitch e de timbre), para detectar aspectos 
rítmicos da actuação humana e utilizar esta análise para gerar respostas rítmicas baseadas em 
modificações estocásticas (probabilísticas) duma forma síncrona e sequencial. Eles 
desenvolveram ainda uma aplicação de software que capta os note onsets dos músicos e 
responde com algoritmos improvisados baseados em modelos perceptuais de estabilidade e 
similaridade rítmica. A interacção rítmica é então implementada através do seu modelo para 
colaboração de grupos interdependentes em redes musicais interconectadas, [13] (ver 2.4.12). 
 Tanaka et al. (2004), [18], e (2005), [19], criaram um robô, QRIO, com um modo de dança 
não-interactivo e outro interactivo (posture mirroring) a ser utilizado na interacção com 
crianças. Para tal utilizaram um modelo de entrainment, denominado de Entrainment 

Ensemble Model, implementado segundo dois princípios fundamentais dum modelo 
interactivo: a simpatia entre os actores (humano-robô) e o dinamismo (variação) 
comportamental. Estes factores são obtidos pelo emparelhamento de vários factores de 
entrainment, processados a partir de osciladores ou redes neuronais recorrentes.  
 Para a obtenção de sincronismo Tanaka et al. abordaram um sistema visual de “Rough but 

Robust Imitation” (Imitação Grosseira mas Robusta) através do qual o QRIO procura imitar os 
movimentos captados. 
 

3.6- Software de Percepção Rítmica 
 
 Está disponível um grande número de sistemas interactivos de processamento de áudio 
e/ou vídeo. Destes pode-se referir as linguagens de programação gráfica PureData 
(http://puredata.info), o Max/MSP (www.cycling74.com), ou o Isadora 
(http://www.troikatronix.com). Em particular é de referir os objectos de Max/MSP criados por 
Miller Puckette para beat induction e pitch tracking (bonk~ e fiddle~, respectivamente – 
http://sourceforge.net/projects/csound). Para o PureData é de referir os objectos criados por 
Seppanen (http://iem.kug.ac.at/mailinglists/pd-list/2002-09/010502.html) e por Olaf Matthes 
(http://www.akustische-kunst.org/puredata/maxlib). 
 

3.6.1- Software de Percepção Rítmica Multi-Modal 
 
 Introduzo aqui os ambientes aplicativos de expressão multissensorial integrada (MIEEs – 
Multisensory Integrated Expressive Environments) que têm como objectivo providenciar 
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expressividade sobre uma extensa plataforma digital, através de interacções cross-modais 
multimédia de alto-nível. 
 A modelação desta expressividade multi-modal (cross-modal) depende assim de três 
processos. Um primeiro envolvido na colecção de descritores (pistas) rítmicos, de várias fontes 
(sonoras, vídeo, sensores, …), que podem ser utilizados para descrever gestos expressivos (ex: 
dança), e um segundo traduzido no desenvolvimento de algoritmos definidos e 
implementados para extrair medidas dos descritores obtidos. Por fim é necessário um 
processo de análise de dados de modo a obter informação de alto-nível relacionada com as 
medidas obtidas. 
 Baseado na descrição apresentada por Camurri (2004), [45], apresento então uma 
introdução a dois frameworks de descrição rítmica multi-modal já desenvolvidos e utilizados 
para a produção de eventos de alto-nível, como a dança: 
 

3.6.1.1- MEGA (Multisensory Expressive Gesture Applications)4 

 
 Este framework para o processamento de gestos expressivos a partir de características 
rítmicas multi-modais foi desenvolvido no âmbito do projecto EU-IST, e está estruturado em 
quatro camadas: 
 
Camada 1 (Sinais Físicos) – Inclui algoritmos para recolha de dados capturados pelos sensores, 
como câmaras de vídeo, microfones, sensores corporais (ex: acelerómetros), sensores dum 
sistema robótico, e sensores de ambiente.  
 
Camada 2 (Características de Baixo-Nível) – Extrai dos dados sensíveis uma colecção de pistas 
de baixo-nível descrevendo os gestos executados. No caso da dança, as pistas rítmicas incluem 
medidas cinemáticas (velocidade, aceleração de partes corporais), quantidades de movimento 
detectadas, ou quantidades de contracções/expansões corporais. 
 
Camada 3 (Características de Nível-Médio e Mapeamento) – Esta lida com dois processos 
fundamentais: a segmentação dos dados de input (movimento, música) nos seus gestos 
compostos, e a representação desses gestos em espaços adequados. Na análise de dança um 
fragmento de performance pode ser fragmentado numa sequência de gestos onde os limites 
gestuais são detectados pelo estudo das variações de velocidade e direcção. Sequências 
gestuais no espaço e tempo são depois transformadas em trajectórias num vector de espaço 
semântico. As trajectórias podem posteriormente ser analisadas, de modo a procurar, por 
exemplo, semelhanças entre eles para os agrupar em clusters. 
 
Camada 4 (Conceitos e Estruturas) – Esta camada está directamente envolvida na análise de 
dados e na extracção de informação expressiva de alto-nível. 
 A este framework, nesta camada, podem ainda ser acopladas técnicas de “machine 

learning” através de métodos estatísticos (ex: regressão múltipla e técnicas lineares 
generalizadas), de sistemas de lógica difusa (fuzzy logics) ou de raciocínio probabilístico (ex: 
redes Bayesianas), através de vários tipos de redes neuronais (ex: redes clássicas de back-

propagation, redes de Kohonen), de vectores máquina de suporte, ou através de árvores de 
decisão. 
 

                                                             
4
 Para mais informações consultar http://www.megaproject.org  
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3.6.1.2- EyesWeb45 

  
 A plataforma open-source EyesWeb foi projectada com especial focagem em análise multi-
modal e processamento de gestos expressivos não-verbais no movimento humano e sinais de 
música. Esta plataforma foi desenvolvida no InfoMus Lab no DIST – Universidade de Génova, e 
foi recentemente melhorado e reestruturado para suportar características de MIEEs. O 
EyesWeb consiste em vários módulos de hardware e software que podem ser facilmente 
interconectados e estendidos num ambiente visual. Este software inclui um IDE (Integrated 

Development Environment) e um conjunto de bibliotecas de componentes de software 
reutilizáveis que podem ser recolhidos pelo utilizador numa linguagem visual que permite 
construir patches (“remendos”) como numa linguagem de computador usual inspirada em 
sintetizadores analógicos. Este possibilita ainda a integração de bibliotecas e plugins 

desenvolvidos noutras linguagens. 
 Para além do seu elevado uso em projectos artísticos, o EyesWeb é utilizado no suporte de 
experiências e modelos computacionais de comunicação expressiva não-verbal, no 
mapeamento, a diferentes níveis, em análise gestual de diferentes modalidades (ex: 
movimento corporal humano, musica) em geração em tempo-real de outputs multimédia (ex: 
som, música, média visual, cenários móveis). Este permite um desenvolvimento rápido e ciclos 
experimentais de organização de performances intercativos. 
 Melhorias recentes promoveram um melhor suporte cross-modal e processamento 
integrado em tempo-real de diferentes tipos de dados (ex: áudio e vídeo), novas bibliotecas 
para o processamento em tempo-real de gestos expressivos, promoveram o suporte XML, e 
ainda muitas outras características relacionadas com o suporte aos MIEEs.  
 A sua estrutura apresenta módulos e patches colocados em diferentes camadas do 
framework conceptual (em semelhança ao MEGA), donde se podem referir: módulos para 
extrair parâmetros de baixo-nível a partir de áudio e dados de movimento, módulos para 
extrair características de nível-médio e pistas de expressão, e um módulo de mapeamento de 
alto-nível (que utiliza algoritmos de machine-learning como os já apresentados em MEGA). 
 O EyesWeb suporta ainda aplicações distribuídas (ex: patches a correr em vários PCs, 
patches multi-utilizador). De modo a auxiliar programadores a desenvolverem blocos e 
estenderem o sistema, foi desenvolvido o software EyesWeb Wizard. 
 

3.7- Swarming Musical 
  
 Neste contexto apresento o trabalho notável desenvolvido por Weinberg et al. (2002), 
[13]. 
 Este trabalho é baseado em Interconnected Musical Networks (IMNs) que são sistemas de 
performance ao vivo que permitem que vários actores individualmente influenciem, partilhem, 
e adaptem uma música criada em conjunto, em tempo-real. Estes sistemas, quer operem num 
mesmo espaço físico ou através de redes WAN, proporcionam um framework interdependente 
que providencia a criação de experiências social e musicalmente ricas, e incentivam a 
colaboração em grupo. 
 Weinberg criou assim os Beatbugs (aparelhos produtores de música individual) que 
permitem a criação, manipulação, e partilha de motivos rítmicos através dum dado interface. 
Quando múltiplos Beatbugs são conectados em rede, formando um IMN, os actores podem 
assim produzir composições colaborativas de larga-escala, partilhando e desenvolvendo, duma 
forma interdependente, um motivo rítmico conjunto. A tensão entre um sistema que utiliza 
um esquema de rotas probabilísticas e decisões improvisadas em tempo-real pelos actores, 

                                                             
5
 Para mais informações e aquisição do software, consultar http://www.eyesweb.org  
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conduz o sistema a uma experiência musical interdependente, dinâmica e em constante 
evolução. 
 

3.8- Robôs Dançantes 
 
 Dados os sistemas robóticos dançantes existentes é de referir três implementações aqui 
apresentadas. Apresento ainda uma apresentação introdutória ao Lego NXT, dada ser esta a 
plataforma a ser utilizada na implementação deste projecto. 
 

3.8.1- Keepon 
 
 O Keepon foi desenvolvido por Michalowski et al. (2007 a), [8], e (2007 b), [9], como já 
apresentado. Este é um robô amarelo, tipo boneco de neve, que apresenta um corpo simples 
com quatro graus de liberdade (DOFs), ver fig.27: acenar/inclinar ±40°; agitar/abanar ±180°; 
balançar de lado a lado ±25º, e encolher/desencolher 15mm. Para cada grau de liberdade, o 
controlador PID fornece os parâmetros de máxima velocidade e aceleração. Dado um 
comando posicional, o controlador gera uma velocidade de perfil trapezoidal que 
tranquilamente acelera e desacelera o motor para a posição pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.2- QRIO 
 
 O QRIO foi desenvolvido pela Sony por Tanaka et al. (2004), [18], e (2005), [19], como já foi 
apresentado. Este é um pequeno robot humanóide autónomo com três processadores, ver 
fig.28: um primeiro utilizado para reconhecimento de áudio e síntese text-to-speech, um 
segundo para reconhecimento visual, memória de curta e longa duração, e para a arquitectura 
de controlo comportamental, e um terceiro utilizado para o controlo de movimentos. Possui 
ainda um sistema de wireless LAN embutido. 
 O QRIO é dotado de várias sequências de dança coreografada, e é ainda capaz de imitar os 
movimentos dum parceiro, em tempo-real. 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 27- Quatro graus de liberdade do Keepon. 

(Imagem retirada de [8]) 
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3.8.3- MIURO 
 
 O MIURO6 é um robô fabricado pela ZMP Inc. e desenvolvido por Aucoutuier et al. (2007), 
[7]. Este é constituído por duas rodas, e é equipado com um leitor de mp3 IPod e um conjunto 
de colunas, ver fig.29. As velocidades das rodas podem ser controladas em tempo-real através 
de comunicação wireless por computador. Os comandos para o motor das rodas são portanto 
gerados em tempo-real pela conversão dos outputs duma rede neuronal através do 
processamento duma sequência de pulsações (utilizando um modelo de análise de áudio 
idêntico ao de Scheirer (1998), [38], já referido) correspondendo às batidas da música 
reproduzida por este. O comportamento instável de cada neurónio independente é controlado 
por um modelo de inspiração biológica, FitzHugh-Nagumo Neurons. Dentro de parâmetros 
apropriados, a rede neuronal gera um comportamento itinerante caótico7 (desordenado) para 
além de outros factores locais de pequena dimensão atractivos. Um robô controlado desta 
forma exibe uma variedade de estilos de movimento, alguns periódicos e fortemente 
relacionados com o ritmo musical e outros mais independentes, assim com saltos espontâneos 
dum estilo para outro. Desta forma conseguiram desenvolver um robô que executa 
movimentos de dança livres e solitários em sincronia com a música reproduzida, simulando as 
alterações dinâmicas entre sincronização e autonomia tipicamente observadas no 
comportamento humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 Para mais informações consultar http://miuro.com 
7 O caos é utilizado para explorar o compromisso entre novidade e consistência, garantindo um 
comportamento variante mas consistente. 

Ilustração 28- Robô QRIO da Sony. 

(Imagem retirada de [19]) 

Ilustração 29- Robô MIURO e seus componentes. 

(Imagem retirada de [7]) 
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3.8.3- Lego Mindstorms NXT8 

3.8.3.1- Hardware – Especificações 
 
 O Lego Mindstorms NXT é um kit robótico programável desenvolvido pela Lego (ver fig. 
30). Este é constituído por um autómato em forma de tijolo, denominado por NXT Brick, que 
possui um microprocessador de 32-bits AT91SAM7S256 (com 256 KB de memória flash e 64 KB 
de RAM), um microcontrolador de 8-bits ATmega48 a 4 MHz (4 KB de memória flash e 512 
Bytes de RAM), e um monitor LCD matriz de 100x64 pixéis. Este autómato suporta até quatro 
inputs de sensores e pode controlar até três motores, via cabos RJ12. Possui ainda quatro 
botões que podem ser utilizados para interagir com o interface, via LCD, através de menus 
hierárquicos, e um alto-falante que pode reproduzir som com taxas de amostragem até 16 
kHz. 
 O Lego NXT possui ainda conectividade wireless, via Bluetooth, integrada, a partir da qual é 
possível controlar o robô remotamente e criar interacções simultâneas entre até três NXTs, e 
uma porta USB 2.0 para conexão física e transferência de dados. Suporta ainda o 
desenvolvimento third-party de aparelhos externos, via interface Digital Wire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.3.2- Sensores – Listagem 
 
 A Lego disponibiliza ainda uma lista de sensores compatíveis ao NXT que podem ser 
conectados ao autómato, através de cabos. Alguns estão já incluídos no kit, outros terão que 
ser adquiridos separadamente. A lista de sensores inclui então: 
 

• Sensor de Cor – Para captação e distinção de cores visíveis. 

• Sensor Giroscópio – Para detecção de rotações utilizando um único eixo giroscópio 
baseado num ressonador de quartzo. 

• Sensor de Infravermelhos – Para comunicação via infravermelhos. 

• Detector de Infravermelhos – Para captar a direcção e força duma fonte de 
infravermelhos, através de 5 detectores de infravermelhos dispostos em intervalos de 
60°. 

• Sensor de Luz – Para distinguir a luminosidade e intensidade luminosa de cores, assim 
como determinar a luminosidade espacial. 

                                                             
8
 Para mais informações consultar http://mindstorms.lego.com/eng/default.aspx  

Ilustração 30- Autómato do Lego NXT e alguns dos seus sensores e servo-motores. 
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• Sensor Sonoro – Para reconhecimento de padrões sonoros e identificação de 
diferenças de tom, e medição de níveis de ruído, em dBs e dBAs. 

• Sensor de Toque – Para detecção de pressão, associada ao toque. 

• Sensor Ultrasónico – Corresponde aos olhos do robô. É capaz de detectar um objecto 
e medir a sua proximidade, em polegadas ou centímetros. 

• Sensor Acelerómetro – Sensor 3D (três eixos – x, y, z), capaz de medir a aceleração 
(força g) relativa ao deslocamento. 

• Sensor de Compasso – Para indicação da direcção tomada pelo robot. Este sensor 
mede o campo magnético da Terra e calcula uma direcção magnética referente ao 
deslocamento do robô. 

 

3.8.3.3- Software – Especificações 
 
 O kit Lego NXT integra dois softwares de programação visual, um baseado no National 

Instruments LabVIEW (consultar em http://www.ni.com/academic/mindstorms) e um outro 
denominado de NXT-G (adequado para programação básica, como controlo dos motores, 
sensores, fazer cálculos e flow control). Este é no entanto compatível com muitas outras 
linguagens e aplicações das quais é de referir: 
 

� Not eXactly C (NXC) – Uma linguagem de alto-nível, semelhante ao C, que corre sobre 
um compilador NBC (Next Byte Codes – linguagem simples com uma sintaxe de 
linguagem assembly utilizada para programar o NXT) (consultar em 
http://bricxcc.sourceforge.net/nbc). 

 
� leJOS NXJ – Uma linguagem de alto-nível baseada em Java que utiliza um firmeware 

adaptado desenvolvido pela equipa do leJOS (consultar em 
http://lejos.sourceforge.net). 

 
� LEJOS OSEK – Uma linguagem de alto-nível baseada em C/C++ que necessita também 

dum firmware adaptado (consultar em http://lejos-osek.sourceforge.net). 
 

� RobotC – Uma linguagem de programação multi-plataforma baseada em C, que 
necessita também dum firmware específico (consultar em http://www.robotc.net). 

 

3.8.3.4-Firmware – Especificações 

 
 O firmware utilizado pelo autómato do Lego NXT é Open Source que integra um SDK 
(Software Developer Kit), um HDK (Hardware Developer Kit) e um BDK (Bluetooth Developer 

Kit). 

4- Objectivos do Projecto 
 

A proposta do projecto é desenvolver um sistema onde vários robôs reagem em 
tempo-real a sinais musicais. Os robots terão que sincronizar e articular os seus movimentos 
em função do ritmo musical, que poderá ser captado, analisado e interpretado de diferentes 
formas. 

Assim sendo pode-se dividir esta proposta nos seguintes objectivos gerais: 
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1- Desenvolver um robô que reaja em tempo-real, de forma coerente, a sinais áudio 
captados, após aplicação do devido software de percepção rítmica. Os 
movimentos realizados, em forma de dança, deverão ter em conta as alterações 
dinâmicas entre o sincronismo e a autonomia tipicamente demonstradas pelo 
comportamento humano neste contexto. 
 

2- Desenvolver um sistema do tipo swarming em que uma rede de robôs interage 
dançando em sincronismo com o ritmo musical analisado. Aqui poderei estudar e 
desenvolver uma percepção cross-modal do ritmo emparelhando dados acústicos, 
sob a forma de música, e dados visuais, sob a forma de dança, promovendo uma 
interacção mais realista entre os robôs, que simulam uma coreografia. 

 
Este trabalho proporcionará assim uma melhor compreensão dos processos envolvidos 

na percepção humana de ritmos musicais, investigando uma abordagem reactiva (“behavior-
based”) do modelo de percepção rítmica. 
 

5- Processos de Implementação 
 
 Dados os objectivos propostos defini então os seguintes processos de implementação, 
decompostos por ordem de relevância e em concordância cronológica (ver “Planificação do 
Projecto”). Defini ainda as referências em que vou basear cada um dos processos: 
 

1- Desenvolvimento dum algoritmo de percepção rítmica em tempo-real a partir de 
dados áudio, e fundamentada nos processos de Beat Induction e Beat Tracking e seus 
blocos funcionais adjacentes. Este processo será baseado nos modelos desenvolvidos 
por Scheirer (1997), [38], e por Goto e Muraoka (1995), [29], e suportado por 
considerações relevantes, retiradas de [21], [22] e [46]. 

 
2- Materialização (embodiment) física das informações rítmicas captadas (outputs de (1)), 

através da indução de movimentos de dança do robô em tempo-real, duma forma 
reactiva e coerente (“behavior-based”), que simulem o sincronismo e a 
espontaneidade característicos do dinamismo apresentado pelo comportamento 
humano. Este processo será baseado no modelo neuronal caótico apresentado por 
Aucouturier et al. (2007), [7]. 
 

3- Desenvolvimento dum algoritmo de percepção rítmica em tempo-real a partir de 
dados de movimento captados por acelerómetros acoplados ao robô, fundamentado 
num processo de Spatial Tracking. Este processo será baseado no modelo 
desenvolvido por Enke (2006), [28] e Enke et al. (2007), [5], e suportado por 
considerações relevantes, retiradas de [6] e [23]. 
 

4- Emparelhamento dos modelos desenvolvidos em (1) e (3) de modo a criar um modelo 
de percepção rítmica cross-modal, baseado em dados acústicos e espaciais (de 
movimento), que sirvam de suporte ao modelo de swarming interactivo proposto pelo 
objectivo 2. Este processo será baseado no modelo desenvolvido por Arsenio e 
Fitzpatrick (2003), [14], e (2005), [15]. 
 

5- Desenvolvimento dum sistema de swarming que utiliza todos os processos anteriores 
((1), (2), (3) e (4)) promovendo uma interacção síncrona e realista entre os 
movimentos de dança dos robôs, criando um modelo de coreografia. Este processo 
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será baseado no modelo desenvolvido por Weinberg et al. em (2002), [13], e também 
utilizado por estes em (2005), [11], e (2007), [12]. 
 

6- Realização da dissertação sob a forma de relatório final. 
 

5.1- Hardware e Software a Utilizar/Desenvolver 
 
 O Hardware utilizado será o kit robótico programável, Lego Mindstorms NXT (ver 3.8.3). 
 
 O Software utilizado poderá surgir sob duas formas: uma combinação de vários modelos, 
desenvolvidos e C/C++ ou na plataforma Max/MSP; ou numa plataforma multi-modal, como o 
EyesWeb (ver 3.6.1.2), com plugins e/ou patches acoplados. Para cada processo de 
implementação apresentado refiro os respectivos modelos de software que irei utilizar ou 
adaptar, no âmbito da primeira opção: 
 

1- Modelo, em C, já desenvolvido, como o API Csound
9 (ver 3.6), ou objectos 

desenvolvidos em Max/MSP (como o bonk~ e o fiddle~ – ver 3.6). 
2- Modelo desenvolvido em C utilizando a linguagem RobotC (ver 3.8.3.3) para a devida 

integração no hardware, induzindo o comportamento motor pretendido. 
3- Modelos, em Java, já desenvolvidos por Enke (DanSense e outras classes adjacentes10), 

e representação destes outputs em Max/MSP. 
4- Emparelhamento dos modelos referidos em (1) e (3) através de linguagem C/C++, Java 

ou através da plataforma Max/MSP. 
5- Desenvolvimento deste processo em linguagem C/C++, Java ou Max/MSP compatível 

com os modelos previamente criados/adaptados. 
 
 Considerando a segunda opção, todos os processos (1), (3), (4) e (5) serão desenvolvidos 
sob a plataforma EyesWeb acoplando apenas plugins e /ou patches, sendo necessários. O 
modelo desenvolvido em (2) será também a este acoplado. 

6- Planificação do Projecto (Tabela) 
 
 Apresento aqui a tabela de planificação para o desenvolvimento deste projecto. Os 
números indicados representam os processos de implementação já indicados no cap. 5: 
 

  Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

1 4 semanas         

2     3 semanas       

3     4 semanas     

4       4 semanas   

5         4 semanas 

6           2 semanas 
Ilustração 31- Tabela de Planificação. 

                                                             
9
 Disponível em http://sourceforge.net/projects/csound/  

10
 Disponíveis em http://media.informatik.rwth-aachen.de/enke.html  
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