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Descrição: Projeto em desenvolvimento no Núcleo de Computação Musical do Departamento 

de Música da Universidade de Brasília INTRODUÇÃO: Desde o advento da tecnologia MIDI no 

início dos anos 80, muitas formas de interface de controle foram criadas para uso com 

sintetizadores compatíveis à tecnologia. Embora muitas vezes controlador e sintetizador 

façam parte de um mesmo equipamento, esta separação é importante para o modelo MIDI 

pois permite que um mesmo controlador acesse os sons disponíveis em qualquer sintetizador 

que venha a lhe ser conectado. Embora o mais usado controlador MIDI seja ainda hoje o 

teclado/piano eletrônico, controladores baseados em instrumentos de sopro, cordas e 

percussão se tornam cada vez mais presentes. Esses controladores permitem que músicos 

treinados em outras especialidades possam também acessar, de forma mais intuitiva, a 

imensa variedade de timbres e efeitos possíveis por meio de sons eletrônicos. Instrumentos 

de metal como o trombone apresentam particularidades estruturais no modo de produção 

sonora que os distinguem dos demais instrumentos de sopro e tornam a simulação através 

de uma interface eletrônica bastante mais complexa. Controladores de sopro MIDI 

tipicamente utilizam algum de tipo sensor para captação da pressão do ar através do qual 

podem determinar quando um som foi inciado e qual intensidade gerada pelo sopro. Aliando 

a esta informação a sequência de chaves abertas e fechadas pelos dedos do usuário, um 

controlador pode determinar o início, o fim, a intensidade e a altura da nota a ser tocada. 

Quando se trata de instrumentos de metal, não é possível determinar a altura das notas 

simplesmente por uma combinação de teclas pois, mesmo nos instrumentos chaveados, o 

acionamento das válvulas por si só não estabelece a altura da nota. As válvulas - no caso do 

trombone a vara - definem o tamanho do tubo. Porém, para cada tamanho de tubo é possível 

produzir várias alturas i.e., os harmônicos da frequência fundamental pela variação da 

embocadura. Composta pelos músculos da face, a embocadura não somente é o mecanismo 

de controle da vibração, mas é também o próprio corpo vibrante, cujas ondas são reforçadas 

e modificadas pelo tubo do instrumento. No caso do trombone, acrescenta-se a necessidade 

de adaptar a informação contínua gerada pelo movimento da vara ao modelo discreto usado 

na plataforma MIDI para representação da altura das notas. JUSTIFICATIVA: Portanto, não é 

de se estranhar que após mais de quarenta anos de tecnologia MIDI não existam muitas 



opções de controlador MIDI baseados em instrumentos de metal à disposição do músico. Até 

onde pudemos verificar, apenas dois exemplos de controlador MIDI disponíveis 

comercialmente permitem o uso relativamente intuitivo por parte de um músico de metal: o 

Morrison Digital Trumpet e o Yamaha EZ-Trumpet, nenhum dos quais resolve o problema do 

controle da embocadura. A literatura relata alguns experimentos com sons eletrônicos no 

trombone, a maioria dos quais consiste da transformação do som do instrumento acústico a 

partir processamento do sinal captado por microfones posicionados na campana, ou alguma 

solução semelhante. Dois exemplos relativamente recentes apresentados no congresso da 

NIME (2006) demonstram a codificação da posição da vara com mensagens de controles 

contínuos no MIDI. Nenhum deles entretanto trata diretamente do problema da detecção 

das alturas pela embocadura, ou propõem uma interface independente do tubo de 

ressonância. A razão dessa ausência está justamente associada à dificuldade de se lidar com 

a questão do controle da embocadura, embora nenhuma interface eletrônica baseada no 

trombone estaria completa sem possibilitar o controle do som pelos lábios. Experimentos 

com câmeras de alta velocidade demonstraram que os lábios, quando inseridos no 

instrumento, vibram na frequência das notas produzidas pelo mesmo. Então, para construir 

uma interface baseada no controle da embocadura ê preciso conseguir medir, de alguma 

forma, a frequência de vibração dos lábios e consequentemente a altura das notas. No 

instrumento acústico, essa frequência precisa coincidir com os harmônicos reforçados por 

cada tamanho de tubo. O instrumento, por sua vez, amplifica seletivamente a vibração 

oriunda dos lábios de acordo com esses harmônicos, de modo que o som se torna mais nítido 

e "focado" quando os lábios estão bem próximos das frequências corretas. OBJETIVOS: O 

projeto pretende propor, implementar e validar um modelo de controlador MIDI baseado na 

estrutura do trombone de vara, que possa ser tocado como um instrumento independente 

(standalone), conectado a sintetizadores MIDI, e que possibilite a interpretação musical de 

forma expressiva e intuitiva e a exploração de sons eletrônicos diversos, por músicos 

treinados no trombone. Para isso será necessário alcançar os seguintes objetivos: 1) 

Implementar e aperfeiçoar os algoritmos - O funcionamento da interface proposta neste 

projeto depende de dois algoritmos fundamentais: um Algoritmo de Detecção de Harmônicos 

(desenvolvido e testado em experimentos preliminares no Núcleo de Computação Musical, 

precisa ser adaptado para funcionar em sistemas embarcados) e um Algoritmo de Detecção 

da Vara (também já possui uma implementação preliminar com um sensor de ultrassom, mas 

também precisa ser aperfeiçoado); 2) Otimizar os circuitos principais (controle da vara, 

transmissão de eventos MIDI e detector de som) do protótipo para possibilitar o 

funcionamento completo do modelo de detecção de harmônicos; 3) Iniciar o design de um 

segundo protótipo que seja mais eficiente, compacto e independente, para possibilitar o uso 

do instrumento de forma mais efetiva e musical; testar outras soluções de sensores/circuitos 

para a detecção de distâncias, de modo a possibilitar a redução do tamanho, aumentar a 

ergonomia e melhorar a eficiência da vara. 4) Planejar e realizar uma sequência de testes para 

o instrumento de modo a avaliar suas possibilidades expressivas em diversos contextos 

musicais. METODOLOGIA A pesquisa com desenvolvimento de sistemas computacionais é por 

natureza experimental. Quando se propõe uma solução computacional para um problema é 

necessário analisar a natureza do problema, propor um algoritmo para solucioná-lo, 

considerar a eficácia e eficiência do algoritmo, testar a solução com dados de controle, testar 



a solução com dados reais e reiterar todos os passos até que os testes indiquem que é possível 

solucionar satisfatoriamente o problema através do algoritmo desenvolvido. O ambiente de 

realização do experimento computacional é tipicamente o computador ou outro dispositivo, 

ou conjunto de dispositivos que permitam a execução do software em desenvolvimento. Os 

problemas definidos neste projeto envolvem a interação de mais de um algoritmo, de modo 

que será necessário implementar e testar cada parte separadamente e garantir seu 

funcionamento antes de reuni-los em um todo funcional. Além disso, a execução e testes do 

software desenvolvido depende da construção de um ambiente de computação que vai além 

do computador, envolvendo componentes eletrônicos reunidos em circuitos projetados 

especificamente para o projeto, através de placas de prototipação e sensores diversos. Tanto 

o trabalho de hardware quanto o de software já foram iniciados e encontram-se em pleno 

andamento. O primeiro protótipo do trombone MIDI foi criado em maio/junho de 2014, 

através do programa Hacker-in-Residence da empresa Saprkfun Electronics (Colorado-EUA). 

O protótipo construído com componentes fornecidos pela empresa patrocinadora foi 

revisado e remontado durante primeiro semestre de 2015 pelo Núcleo de Computação 

Musical do MUS/UnB. Os algoritmos principais também já possuem uma implementação 

inicial. O Algoritmo de Detecção de Harmônicos foi implementado com o programa Pure Data 

e testado com sucesso em um sistema Mac OS X. O Algoritmo de Detecção da Vara foi 

implementado em linguagem C++ para rodar em microcontrolador da plataforma AVR 

(Arduino) e foi testado diretamente no protótipo. Levando em conta as necessidades e 

histórico do projeto, adotaremos a seguinte estratégia metodológica: a) focar inicialmente os 

esforços da pesquisa em continuar o aperfeiçoamento dos algoritmos principais, de modo 

que ambos possam ser rodados em dispositivos embarcados (microcontroladores e/ou 

singleboard computers), permitindo assim a avaliação das possibilidades da interface 

existente de forma independente de um computador anexo; b) em um segundo momento, 

desenharemos outro protótipo que possa tornar o instrumento mais compacto e eficiente e 

que torne possível testar a interface em situações reais de performance musical; c) para a 

validar a interface proposta, vamos expôr o instrumento final a testes intensivos com músicos 

trombonistas de diversos níveis de domínio técnico, para avaliar seu desempenho em 

contextos musicais e não apenas experimentais. BIBLIOGRAFIA DOBRIAN, C., Kopperman, D. 
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