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RESUMO 

 

 

 

 

 

Surgidas na década de 50, a partir do Music I de Max 

Mathews, as ferramentas para processamento de áudio 

desempenham atualmente um papel importante no 

cenário musical, utilizados ostensivamente por bandas e 

DJs, o que reflete as centenas de ferramentas para 

processamento de áudio em tempo real disponíveis no 

mercado.  

Neste contexto insere-se este trabalho: ele apresenta o 

mtPd: uma ferramenta de processamento de áudio em 

tempo real baseada em um ambiente multitoque, 

concebida de maneira a ser expressiva, intuitiva e 

colaborativa para lidar com performances artísticas ao 

vivo. 

 

 

Tags: Computação Musical, Interfaces, Tangible User 

Interfaces 
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INTRODUÇÃO 

Imagine as seguintes situações: 

• Em uma Rave, pessoas prestam atenção a um DJ que trata de 

animar uma pista de dança lotada. Além de seus instrumentos 

convencionais, ele usa um computador cheio de ferramentas para 

incrementar sua performance. 

• Uma banda de rock faz um show para uma platéia enorme. Um de 

seus músicos (o guitarrista, por exemplo) usa um computador para 

controlar com maior poder os efeitos a sua disposição, sendo todos 

eles pré-programados. Qualquer alteração deve ser feita no 

computador, durante o show. 

• Numa instalação artística interativa, a música ambiente de um local 

é gerada a partir da fusão do que vai acontecendo no ambiente 

(através da captação de imagens por webcams) e da programação 

de uma ferramenta de áudio em um computador.  Ao saber disso, 

algumas pessoas demonstram interesse em brincar com a 

ferramenta para ver o resultado final. 

O que teriam os três cenários acima em comum? 

Talvez a principal traço em comum seja que os artistas envolvidos 

evoluíram juntamente com a tecnologia digital, utilizando o potencial 

desta para o domínio específico da música – sendo mais técnico, do 

processamento de áudio. Assim, é natural imaginá-los em posse de um 

computadores para realizar sua arte. Mas até que ponto seriam tais 

ferramentas as mais adequadas? 

Imaginemos então os mesmos cenários, mas com uma diferença: os 

artistas não mais usam computadores tradicionais com teclado e mouse, 

para realizarem suas arte, mas um artefato diferentes, parecido com uma 

mesa digital, cuja superfície superior é luminosa e reage ao contato do 
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dedo. Esse tipo de estrutura existe e é conhecida como uma superfície 

multitoque. [1]. 

É nessa estrutura em que está localizada a ferramenta de processamento 

de áudio do artista. A relação entre ambos passa então a acontecer de 

forma muito mais natural e intensa, fato incentivado também pela nova 

interface da ferramenta, elaborada agora sob uma perspectiva 

completamente nova, sem a necessidade dos tradicionais menus, botões 

e janelas.  

Continuando a linha de raciocínio, imaginemos também que tal artista - 

no meio da sua performance - chame algum companheiro para ajudar-

lhe (ou, no exemplo da instalação, algumas pessoas queiram participar 

do processo). Segundo essa abordagem, isso também seria possível , 

pois todos poderiam começar a interagir com a “mesa” junto com o 

primeiro, enriquecendo ainda mais o resultado final. 

É exatamente nesse contexto que insere-se este trabalho.  

Ele objetiva criar uma ferramenta open-source para processamento de 

áudio em tempo real que seja intuitiva, colaborativa e impactante do 

ponto de vista artístico de performances ao vivo, sem no entanto causar 

prejuízos para seu poder de expressão, que será digno das ferramentas 

mais poderosas existentes atualmente, baseado em um ambiente 

multitoque. 

De modo a permitir que tal poder de expressão seja compatível com o de 

outras ferramentas poderosas, utilizaremos as melhores características 

dessas,  agregando-as a solução proposta. Dessa forma, o que se propõe 

aqui é uma “camada de interface” - modelada de acordo com tais 

melhores características - que tomará como base um ferramenta 

expressiva, mantendo todas suas funcionalidades  originais. 

Assim, este projeto irá prover portanto uma nova experiência em 

interagir com música, corrigindo as lacunas encontradas nas ferramentas 
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disponíveis atualmente. Por hora, ele foi denominado mtPd (sigla para 

“Multitouch Pure Data”). 

Espera-se também que ele traga benefícios não só para músicos (ou 

pessoas interessadas em música em geral), que ganhariam uma grande 

ferramenta colaborativa (especialmente para performances ao vivo), mas 

também para propósitos educacionais de ensino de linguagens de 

programação.            

O trabalho foi implementado em Python [25], utilizando um framework 

para o desenvolvimento de aplicações multitoque conhecido como 

PyMT [26]. Para sua realização também foi necessária, além da 

construção de uma mesa multitoque, a construção de uma API auxiliar 

em Python que permitiu utilizar o Pure Data nessa linguagem.  

Dessa forma, o presente trabalho está divido em oito partes básicas: a 

introdução, o problema, o estado da arte, a solução, a concepção, a 

implementação, a validação e a conclusão. 

A primeira parte fala um pouco sobre o teor do trabalho, apresentando 

aquilo que será escritos em maiores detalhes nas fases posteriores. 

A segunda delas, o problema, será apresentado o contexto no qual se 

insere este trabalho, descrevendo quais são pontos mais especificamente 

ele pretende atacar. 

No capítulo estado da arte é realizada uma análise sobre o que existe 

atualmente no domínio de ferramentas de processamento de áudio, 

incluindo um breve estudo comparativo entre elas. 

Logo em seguida vem o capítulo solução, a qual apresenta a idéia básica 

da solução proposta para resolver os problemas apresentados. Também 

inclui uma descrição do funcionamento do Pure Data, detalhando todas 

as suas funcionalidades. 
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A parte que trata da concepção apresenta concepção da solução em si. 

Dessa forma o capítulo mostra como se deu o processo de concepção da 

interface proposta, mostrando o mapeamento das funcionalidade 

mostradas no capítulo anterior de sua abordagem tradicional para uma 

abordagem multitoque. 

A sexta parte trata do processo de implementação do projeto. Assim, ela 

contém a descrição de todos os elementos de infra-estrutura do projeto 

(a mesa multitoque, as linguagens, as ferramentas, entre outros), bem 

como do processo de implementação do software propriamente dito. 

O capítulo validação trata de como se deu o processo de validação da 

solução proposta. 

A última parte é a conclusão. Além das considerações finais, o capítulo 

também mostra alguns possíveis trabalhos futuros que podem ser feitos 

baseados neste trabalho. 
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PROBLEMA 

O termo “Processamento de áudio em tempo real” designa nesse 

trabalho ferramentas de software (principalmente linguagens de 

programação) para processamento de áudio realizadas em tempo real, 

ou seja, o programa vai gerando seus resultados a medida em que 

executa. Sua utilização se dá principalmente através profissionais que 

trabalham diretamente em contato com mídias, como é o caso de 

músicos, DJ’s (Disc Jockey), VJ’s (Visual Jockey) e artistas de novas 

mídias. 

Apesar de diferentes entre si, esses profissionais possuem um 

característica bem interessante em comum: eles nasceram e evoluíram 

juntamente com a tecnologia digital, utilizando o potencial desta para o 

domínio específico da música, o que parece justificar sua grande 

capacidade de “consumirem” novas tecnologias, quando aplicadas a seu 

domínio.  

Tomemos como exemplo caso dos DJs. Na década de 50, em posse de 

“ferramentas” como vinis e rádios, eles ajudaram a consolidar 

movimentos como o Rock ‘n Roll. Atualmente, a medida que a 

tecnologia avança, eles passam a dispor de uma série de novas 

ferramentas, como o formato mp3 e as centenas de complexas 

ferramentas para processamento de áudio em tempo real disponíveis no 

mercado. 

Apesar de possuírem o mesmo objetivo, existem grandes diferenças 

entre essas ferramentas. Dois fatores que influenciam bastante para tal 

falta de homogeneidade é o dilema da expressividade x usabilidade e o grau 

de colaboração delas. 

O dilema da expressividade x usabilidade é uma questão recorrente na 

literatura de ferramentas de processamento audiovisual [10].  
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Enquanto a usabilidade representa o quão fácil e rápido é - 

principalmente para novos usuários - conseguir aprender a tecnologia 

(caracterizando portanto uma alta curva de aprendizado), a 

expressividade designa o grau de controle que o usuário possui  sobre o 

síntese/processamento de áudio, quando domina todo o potencial da 

ferramenta. Em outras palavras, ela significa o poder de “expressão” do 

usuário no domínio da síntese/processamento de áudio.  

Assim, segundo o dilema, programas com muitas funcionalidades e 

pluralidade de uso (portanto uma alta expressividade) acabam 

possuindo uma pior curva de aprendizado, possuindo portanto um grau 

menor de usabilidade. Por outro lado, temos os programas simples e 

intuitivos, extremamente fáceis de usar, mas que acabam não possuindo 

o mesmo poder de expressão dos primeiros. 

Encontrar um meio termo entre a expressividade e a usabilidade é um 

desafio enorme, já existindo algumas tentativas na literatura [10]. No 

entanto, mais estudos precisam ser realizados nesse sentido, de modo a 

encontrar um bom ponto de equilíbrio. 

O outro fator que colabora bastante para a diversidade de aplicações, em 

menor escala, é o grau de colaboração das ferramentas.   

Tal característica mostra o quanto uma ferramenta permite a 

interferência de um ou mais outras pessoas no resultado final do 

trabalho, sendo esse processo feito de forma clara, organizada e 

construtiva, desempenhando um papel importante para definir o perfil 

das ferramentas, principalmente quando focadas em performances em 

tempo real. 

A colaboração pode ser considerada um poderoso mecanismo que o 

artista tem em mãos para a criação de seus trabalhos. Inúmeros são os 

exemplos de grupos que a tinham como base para seu processo criativo, 

como o caso do Re:Combo [11] e do “The League of the Automated Music 

Composers” [12] ambos aplicados à música. Apesar disso, são poucas as 
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ferramentas que a levam em conta, fato que fica evidente depois de 

analisarmos as disponíveis hoje no mercado. 

Além disso, uma lacuna encontrada na literatura foi relacionada à 

maneira como se dá a performance propriamente dita. 

Apesar do avanço da tecnologia com o passar dos tempos e, por 

conseguinte, o avanço das ferramentas de processamento de áudio hoje 

utilizadas, uma coisa permaneceu inalterada: a maneira como o artista 

interage com elas, através de teclados e mouses.  

Figura 1.1: Performance de um DJ (esquerda), responsável por animar várias 
pessoas, e de um burocrata em um escritório (direita), responsável por 

escrever documentos: Semelhanças. 

 

Tal  fato é bem marcante, pois apesar de focarem em performances 

artísticas ao vivo, o processo de criação acaba sendo extremamente 

enfadonho para os que estão assistindo, podendo, por exemplo, ser 

comparado ao trabalho de burocratas em escritórios (Figura 1.1). 

A vantagem de tornar o processo de criação visualmente mais 

interessante pode ser notado em projetos como o Reactable [13], 

instrumento musical criado em 2003, que se utiliza de superfícies 

multitoque no processo de interação artista-máquina. O projeto é 

bastante premiado, sendo utilizado por artistas de renome internacional, 
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como Björk [14], apesar de não apresentar nenhuma inovação do ponto 

de vista de funcionalidades técnicas. 

Figura 1.2: Artistas realizando uma performance com o Reactable. 

 

Assim, dado esse cenário esboçado, surge o maior desafio deste 

trabalho: Criar uma ferramenta para processamento de áudio em tempo 

real que seja ao mesmo tempo expressiva e intuitiva, encontrando um 

ponto de equilíbrio adequado para o dilema da expressividade x usabilidade, 

e que, ao mesmo tempo, seja adequada para preencher a lacuna de 

ferramentas de cunho colaborativo para o mesmo propósito, contando 

com um alto grau de colaboração, e impactante do ponto de vista de 

performances ao vivo. 
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ESTADO DA ARTE 

Apesar de suas origens datarem do início da década de 50, com o 

trabalho de Trevor Pearcey e Maston Beard utilizando o CSIRAC [17], a 

história do processamento de som através de computadores tem seu 

grande marco inicial no final da década de 50, com Max Mathews, 

considerado por muitos o pai da computação musical.  

Foi nessa época que Mathews desenvolveu o Music I: programa pioneiro 

que controlava em tempo real algumas características básicas de ondas 

[2]. O programa foi um marco na história da computação musical e 

acabou originando uma série de outros programas na mesma linha, 

dentre os quais podemos citar o Music II, Music III, Music IV-BF (família 

Music N), RTSKED, entre outros.  

Sua influência foi tão grande que ele está intimamente relacionado com 

o surgimento de grandes programas para síntese/processamento de 

áudio, entre eles o CSound, uma variante do Music 5. Depois dele, o 

número de ferramentas para processamento de áudio não parou de 

crescer. 

TECNOLOGIAS 

CSOUND 

Surgido no início dos anos 90, o CSound é uma linguagem de 

programação especialmente construída para trabalhar com áudio, sendo 

expandida posteriormente para trabalhar com processamento de sinais 

em geral. Foi criada por Barry Vercoe, no MIT. 

O funcionamento do CSound baseia-se na manipulação de dois arquivos 

básicos: o de osquestra (.orc) e o de partitura (o .sco). O primeiro guarda 

informações relativas aos dispositivos que irão emitir som, os 

“instrumentos”, através de rotinas básicas como osciladores, filtros e etc. 

Já o segundo é responsável por controlar como tais dispositivos irão se 
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comportar durante a execução, guardando informações relativas à 

altura, nota e etc.  

Multiplataforma e extensível para várias outras linguagens através de 

APIs, o CSound é bastante utilizada atualmente [7].  

Figura 2.1: Programa CSound em execução 

 

MAX 

Um pouco antes disso, em meados da década de 80, fortemente 

influenciado pelos sintetizadores modulares criados por Robert Moog 

alguns anos atrás, surgiu o Max [8].  

Bastante flexível, maleável e poderosa, essa LVP se baseava num 

paradigma conhecido como orientado à fluxograma, ou dataflow. Nele, 

uma série de objetos com entradas e saídas - representados visualmente 

através de pequenas caixas – interagem entre si através de várias 

conexões, sendo essas informações armazenadas em forma de patches. 
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Figura 2.2: Um sintetizador modular e um Patch escrito no MAX: inspiração. 

 

Tais qualidades, quando aplicadas à música, acabaram se sobressaindo 

da linguagem propriamente dita, fazendo com que o MAX, de acordo 

com seu próprio criador, Miller Puckette, se tornasse, antes de mais 

nada, um paradigma [27]. Dessa forma, influenciados diretamente por 

ele, surgiram diversas outras ferramentas para processamento de áudio, 

como é o caso do Pure Data [9]. 

PURE DATA (PD) 

Lançado posteriormente também por Miller Puckette, na década de 90, o 

Pd surgiu como uma alternativa que visava corrigir falhas do seu 

antecessor. Não apresentava grandes inovações no tocante à 

funcionalidades, mas o fato de ser livre, gratuito e open-source, permitiu 

uma grande popularização desse, que ainda hoje conta com grande 

utilização. 
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Figura 2.3: Um exemplo de patch do Pd. 

 

Escrito originalmente em C, hoje em dia o Pd, da mesma forma que o 

CSound, conta com diversas APIs em outras linguagens, aumentando 

bastante seu poder e flexibilidade. 

Apesar  das vantagens com relação ao MAX, o Pd é conhecido por 

possuir uma interface pouco amigável, afetando diretamente sua curva 

de aprendizado, o que acaba muitas vezes afastando novos usuários. 

Esse problema já foi tratado em outros trabalhos [10] e é um dos 

principais defeitos da linguagem. 

Além do Pd, várias outras ferramentas se inspiraram na “Filosofia Max”, 

como é o caso do Max/MSP [8], JMax [28] , Reaktor [6], entre outros. 

REAKTOR 

Criado em 1996 pela Native Instruments, o Reaktor é uma ferramenta 

pra processamento de áudio também baseado no paradigma orientado a 

fluxograma. 

Utilizado por músicos de projeção internacional, sua interface é muito 

mais amigável que seus pares, além de contar com um grande suporte 

da empresa, principalmente por conta de seu caráter comercial. Apesar 

disso sua expressividade é reduzida e apresenta um baixíssimo grau de 

colaboração. 
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IMPROMPTU 

O sucesso dessas tecnologias acabou incentivando o surgimento de 

outras novas. Entre elas podemos destacar o Impromptu [17] linguagem 

baseada em Lisp com foco em um tipo especial de performance 

conhecido como Live Coding, no qual o programador constrói o áudio e o 

vídeo on-the-fly.  

Figura 2.4: Performance on-the-fly de um programador usando o Impromptu 

 

Gratuita, essa ferramenta foi desenvolvida especialmente para o Mac 

OSX, podendo ser facilmente integrada com outras ferramentas para 

esse ambiente focadas em processamento audiovisual (Quartz 

Composer, QuickTime, entre outras). 

Além dessas, podemos ainda citar diversas outras ferramentas com o 

mesmo propósito, entre elas o ChucK [19] (parecida com o Impromptu, 

mas focada em programação concorrente e ainda em fase experimental) 

ou outras mais estáveis, como é o caso do  SuperCollider [18], Nyquist 

[29]. 

ABLETON LIVE 

Uma outra abordagem de ferramentas para processamento de áudio, 

diferentes das linguagens de programação até agora mostradas são as 

Digital Audio Workstation (DAW).  
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Criadas originalmente com o intuito de permitir a gravação e 

manipulação de áudios, com o passar dos anos - e conseqüentemente 

com o aumento do potencial dos computadores – passaram a permitir 

que tais processamentos fossem feitos não só em áudios gravados, mas 

também em tempo real, como é o caso do Ableton Live [4].  

Figura 2.5: Ableton Live em ação. 

 

Lançado originalmente em 2001, a ferramenta é bastante utilizada entre 

músicos e DJs, podendo facilmente interagir com outros processadores 

de áudio. Possui uma série de funcionalidades pré-definidas úteis e 

comuns no mundo da música, como é o caso de seqüenciadores, 

samplers, filtros, efeitos VST, entre outros. 

Existem várias outras DAWs no mercado (e.g. Pro Tools, ACID, Cubase, 

Reason [5], Ardour), mas como a maior parte dessas não são utilizadas 

para processamento em tempo real - aliado ao fato de uma representante 

desse conjunto já ter sido mostrada com maiores detalhes aqui - foram 

deixadas de lado. 

Apesar de possuírem uma interface mais intuitiva (mais usável), 

ferramentas como o Ableton Live acabam saindo em desvantagens em 

quesito expressividade, por possuir funcionalidades limitadas aos 

comandos pré-estabelecidos em botões e menus da ferramenta, sem que 

haja possibilidade de que o usuário venha a customizá-los a seu desejo. 
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VIMUS 

O ViMus (junção das palavras “visual” e “música”) é o resultado um 

trabalho acadêmico, ainda em fase experimental, que propõe uma 

alternativa para o problema “usabilidade x expressividade” [10]. 

Considerado uma camada de interface amigável para sistemas 

expressivos, o ViMus utiliza vários conceitos do paradigma orientado a 

fluxograma, mas sob uma perspectiva mais amigável: Optou-se por uma 

metáfora de caixas tridimensionais abertas em vez de janelas. Segundo o 

autor: 

“Uma caixa, assim como uma janela no Pure Data, contém um fluxograma 

cujos objetos podem ser outras caixas (abstrações de fluxogramas). Uma 

caixa possui apenas três lados opacos, os lados restantes são transparentes, 

permitindo a visualização de seu interior, ou seja, do fluxograma. O lado 

frontal da caixa é chamado “painel de controle” e exibe elementos de 

interface gráfica para controle do fluxograma incluindo o painel de controle 

de caixas “filhas”. O lado superior exibe as entradas e o lado inferior, as 

saídas“. 

Figura 2.6: A interface tridimensional do ViMus 

 

Apesar dos avanços nesse sentido, o ViMus acaba ignorando a questão 

da colaboração, sendo pensado exclusivamente para um único usuário 

em máquinas com interfaces comuns como teclado e mouse. Além disso, 

seu caráter ainda experimental ainda não mostra resultados conclusivos 

a respeito da abordagem utilizada. 
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REACTABLE 

Uma outra ferramenta bastante poderosa no contexto de processamento 

de áudio em tempo real é o Reactable [13]. Criado e desenvolvido em 

2003 pelo Grupo de Tecnologia Musical da Universidade Pompeu Fabra, 

na Espanha, ele tem despertado interesse em músicos e leigos devido ao 

seu poder de interação e criação. 

De todas as ferramentas já mostradas aqui, está é a que apresenta 

características mais peculiares: abandona a interação padrão até 

utilizada (mouse e teclado) para propor uma outra, mais natural e 

intuitiva: uma abordagem multitoque, com utilização de objetos 

tangíveis. 

O sucesso da proposta, que resolve bem o dilema da expressividade X 

usabilidade, rendeu ao projeto uma série de publicações e premiações, 

sendo atualmente utilizado para performances ao vivo por artistas como 

Björk [14]. 

Figura 2.7:  Reactable 

 

Apesar de bastante expressiva, e de contar um alto grau de usabilidade e 

colaboração, o Reactable apresenta um grande defeito: devido a sua 

natureza dependente dos marcadores fiduciais, ele não possui 

funcionalidades básicas como salvar ou abrir arquivos. Isso dificulta 
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bastante o trabalho do usuário, pois a cada uso é necessário lembrar-se 

das exatas posições de todos os marcadores. 

Alem disso, a ferramenta possui um custo elevado (que inclui o 

hardware), podendo apenas ser encomendado pela empresa Reactable 

Systems. 

ESTUDO COMPARATIVO 

As ferramentas apresentadas acima cumprem a grosso modo o mesmo 

objetivo, a partir de diferentes abordagens - cada uma com suas 

qualidades e defeitos: processar/sintetizar áudio em tempo real. Para 

efeitos de comparação, fizemos uma análise dessas sob os seguintes 

critérios: usabilidade, expressividade, colaboração e performance. 

A usabilidade no contexto deste trabalho expressa o quão fácil e rápido 

é, principalmente para novos usuários, conseguir aprender a tecnologia. 

São caracterizados portanto por uma alta curva de aprendizado. 

Já a expressividade expressa o grau de controle que o usuário possui  

sobre o síntese/processamento de áudio, quando domina todo o 

potencial da ferramenta. Em outras palavras, ela significa o poder de 

“expressão” do usuário no domínio da síntese/processamento de áudio. 

O grau de colaboração designa o quanto a ferramenta de processamento 

de áudio em questão permite a interferência de um ou mais outras 

pessoas no resultado final do trabalho, sendo esse processo feito de 

forma clara, organizada e construtiva.  

O tópico performance diz respeito ao grau de impacto visual que a 

interação ferramenta-usuário provoca nas pessoas que estão vendo a 

performance propriamente dita. 

Dessa forma, as seis ferramentas mostradas foram avaliadas, numa 

escala de um (1) a cinco (5), segundo tais critérios da seguinte maneira: 
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Tabela 2.1: Análise Comparativa entre as ferramentas citadas, numa escala de 
0 a 5. 

FERRAMENTA USABILIDADE EXPRESSIVIDADE COLABORAÇÃO PERFORMANCE 

CSound 3 5 2 1 

MAX 2 4 2 1 

Pure Data 2 5 2 1 

Reaktor 4 3 1 1 

Impromptu 3 3 5 3 

Ableton Live 5 2 2 2 

ViMus 4 5 2 2 

Reactable** 5 5 5 5 

** Devido a sua natureza (é um instrumento musical), não dá suporte à 
funcionalidades básicas e importantes como salvar, abrir entre outras. 

Os dados acima revelam resultados interessantes. Nota-se, por exemplo, 

que a maioria das ferramentas acima conta com baixo grau de 

colaboração, causado principalmente pelos dispositivos através dos 

quais se realiza a interação com o programa, teclado e mouse, que 

permitem apenas um usuário por vez (com exceção do Impromptu, que 

foi criado para suportar múltiplos usuários num dado programa [17]. 

Outra coisa interessante a ser notada, é o já citado problema da 

usabilidade vs. expressividade.  Enquanto programas como o Ableton 

Live usufruem de uma alta taxa de aprendizado, deixam a desejar se 

tratando de expressividade, por dar ao usuário um poder relativamente 

limitado, o oposto ocorrendo com programas como o Pd , extremamente 

poderosos, porém mais complexos. 

Entre esses dois últimos, é interessante ainda notar que enquanto o Pd 

adota uma abordagem visual para a programação, o CSound segue uma 

linha textual imperativa, bastante comum no domínio de linguagens de 

programação. 
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SOLUÇÃO 

OVERVIEW 

Como já visto, o Pure Data é uma ferramenta extremamente poderosa, 

pois permite aos programadores desenvolverem uma enormidade de 

aplicações que normalmente não podem ser desenvolvidas através de 

outras ferramentas de processamento audiovisual. Apesar desse elevado 

grau de expressividade, sua interface não é tão intuitiva e acaba muitas 

vezes assustando novos usuários, principalmente por sua complexidade. 

Além disso, a linguagem apresenta um baixo grau de colaboração, o que 

acaba afastando usuários buscam tal características para performances 

ao vivo. 

Por outro lado, temos a interação multitoque. Considerada por muitos 

como uma evolução dos conceitos de interação, ela apresenta uma série 

de características singulares como: 

• Abordagem mais natural, por se tratar da interação táctil “direta” 

com o programa, sem a necessidade de artefatos menos 

convencionais ao homem, como o teclado e o mouse, permitindo 

assim permitir que nela sejam trabalhados conceitos diferentes do 

tradicional WIMP (“window, icon, menu, pointing device”) [24].   

• Permitir a colaboração na utilização do software, pois a partir do 

momento que o usuário não fica limitado a apenas um dispositivo 

de entrada de uso individual (entenda-se apenas um usuário 

utilizando-o por vez), passa a existir a possibilidade de mais de um 

usuário usar o programa ao mesmo tempo. 

• Quando aliado ao um bom Design gráfico, causa um grande 

impacto do ponto de vista performático nas pessoas que 

acompanham à interação, como no caso do Reactable e da Microsoft 

Surface. 
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Nesse contexto, insere-se este trabalho. Sua meta é criar uma interface 

baseada em superfícies multitoque para o Pure Data, substituindo seus 

principais elementos tradicionais por outros novos, seguindo esses uma 

abordagem multitoque. Isso irá resultar em uma linguagem visual de 

programação multitoque, focada em geração e processamento 

audiovisual em tempo real. 

O projeto foi denominado mtPd (sigla para “Multitouch Pure Data”). 

Figura 3.1: Logo da ferramenta. 

 

Assim, pretende-se dar uma nova cara ao Pd, transformando sua 

interface em algo mais intuitivo, natural e colaborativo, provendo 

portanto uma nova maneira de interagir com música e com 

programação, corrigindo os defeitos encontrados no estudo comparativo 

realizado neste trabalho.  

Além disso, esse trabalho traria benefícios não só para músicos (ou 

pessoas interessadas em música em geral), que ganhariam uma grande 

ferramenta colaborativa (especialmente para performances ao vivo), mas 

também para propósitos educacionais de ensino de linguagens de 

programação.            

É importante deixar claro que propomos aqui fazer com que as pessoas 

interajam com a interface tradicional do Pd usando multitoque, mas sim 

sobre o desenvolvimento de uma nova, focada em interação multitoque. 

Dessa forma, ele poderá programá-lo apenas através de gestos do dedo 

do usuário na mesa, desenhando objetos, conectando-os... 
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PURE DATA 

O Pure Data é um linguagem visual de programação (LVP) gratuita e 

open-source de domínio específico focada em processamento 

audiovisual em tempo real, desenvolvida inicialmente Miller Puckette 

em meados da década de 90, sendo ainda hoje extremamente utilizado.  

Figura 3.2: A interface do Pd: A janela principal (ao fundo) e uma janela de um 
patch 

 

É a terceira maior ramificação da família de linguagem de programação 

modular, conhecida como Max (Max/FTS, ISPW Max, Max/MSP, jMax, 

etc.) [30]. Todas essas linguagens se baseiam em um mesmo paradigma 

conhecido como orientado a fluxograma. 

Bastante modular e flexível, esse paradigma baseia-se em patches: uma 

série de objetos com entradas e saídas - representados visualmente 

através de pequenas caixas - e nas conexões realizadas entre eles, de 

forma que a saída de um se conecta a entrada de outros, e assim 

sucessivamente. Todos esses objetos e conexões podem ainda ser 

novamente agrupados para formar novos objetos, resultando em uma 

espécie de rede hierárquica amplamente conectada. 

Devido aos prazos e ao escopo, apenas as características tidas como 

principais foram levadas em conta para implementação deste trabalho, 
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sendo essas as caixas, as conexões, os patches/subpatches e as funcionalidades 

básicas. Todas elas serão apresentadas nas seções subseqüentes. 

CAIXAS 

Existem basicamente seis tipos de objetos básicos (caixas) no Pure Data: 

o objeto, a mensagem, o número, o comentário, o symbol, os Objetos-GUI. 

Cada uma delas possui uma forma particular que o identifica 

visualmente. 

Figura 3.3: Exemplo de caixas do Pure Data (objeto, mensagem, número e 
comentário). 

 

Apenas quatro deles (o objeto simples, a mensagem, o número e o 

comentário) foram levados em conta neste trabalho, sendo os demais por 

hora ignorados. Cada um será explicado em detalhes nas seções 

posteriores. 

OBJETO 

Um objeto é a entidade básica do Pure Data, sendo também conhecido 

por ser seu “vocabulário”. Basicamente, quanto mais nomes de objetos 

você conhece maior seu poder de expressão na ferramenta.  

A justificativa é simples: Esses objetos possuem são responsáveis por 

realizar algum tipo de processamento, recebendo para isso entradas, 

representadas na forma de inlets, e gerando saídas, representados na 

forma de outlets.  

Tanto os inlets quanto os outlets são representados através de mini-

retângulos pretos em cima ou em baixo do objeto (estrutura essa comum 

a todas as demais caixas do Pd). 
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O processamento que o objeto realiza é definido a partir do texto 

inserido na caixa de objeto. Tal texto pode ser subdividido em duas 

partes, separadas por um espaço em branco: O primeiro representa o que 

exatamente que tipo de processamento esse objeto irá realizar. A partir 

do segundo, todos os campos são considerados argumentos, 

responsáveis por modificar a forma como o objeto será inicializado. 

Assim, por exemplo, no caso do objeto: 

Figura 3.4: Exemplo de caixas de objeto. 

 

Temos apenas duas subdivisões. A primeira, “+” especifica o que esse 

objeto irá realizar, nesse  caso uma soma, e a segunda 13 inicializa a 

quantidade que será adicionada a entrada, que por sua vez é recebida 

pelo inlet disponível. O resultado da operação será enviado pelo outlet 

do objeto. 

MENSAGENS 

A mensagem é um tipo de caixa bastante versátil que é usada 

principalmente para armazenar  e enviar mensagens para outras caixas, 

podendo conter números ou texto.  

Figura 3.5: Exemplo de caixas de mensagem: Sua forma visual foi projetada 
para lembrar um envelope utilizado para enviar cartas. 

 

Seu funcionamento é bastante simples. Elas interpretam o seu conteúdo 

como uma mensagem a ser repassada a todo momento em que a caixa 

seja ativada (isso pode acontecer através de um clique de mouse em 

cima dela ou ainda através de uma mensagem que chegue através de 

seu inlet).  Isso pode acontecer inúmeras vezes no decorrer do 

processamento de um patch (o conceito pode ser encontrado mais a 

frente). 
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Dessa forma, no exemplo da Figura 3.3, assim que a mensagem “21” 

receber algum estímulo (mensagem pelo seu inlet ou um clique de 

mouse), ela enviará seu conteúdo (“21”) para o inlet da caixa do objeto, 

que somá-lo com 13, resultado portanto no valor “34” (que, por sua vez, 

está armazenado numa caixa de número). 

NÚMERO 

O terceiro tipo de caixa implementado neste trabalho. Seu objetivo é 

armazenar e repassar números (podendo eles ser inteiros ou de ponto 

flutuante, em qualquer intervalo). Pode ser visto como uma espécie de 

variável, fazendo uma comparação com linguagens como C/C++ e Java, 

que pode receber qualquer estímulo que resulte em um número como 

entrada, repassando como saída. 

Figura 3.6: Exemplo de caixas de número. 

 

Um exemplo de sua utilização pode ser encontrado na Figura 3.3 

mostrada cima. Nele a caixa de número recebe como entrada o resultado 

da operação “21+13”, armazenando dessa forma o número “34”. 

COMENTÁRIOS 

Os comentários são o único tipo de caixa que não apresenta inlets nem 

outlets, não apresentando por conseqüência nenhuma conexão. Na 

prática, sua existência não afeta em nada na maneira como o programa 

funciona no Pd, assim como na maioria das linguagens existentes, sendo 

utilizado apenas para tornar o patch escrito mais compreensível a 

humanos. 

Figura 3.7: Exemplo de uma caixa de comentário. 
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CONEXÕES 

Como já citado anteriormente, o paradigma orientado a fluxograma 

baseia-se numa série de objetos com entradas (inlets) e saídas (outlets) - 

representados visualmente através de pequenas caixas - e nas conexões 

realizadas entre eles. Dessa forma, podemos perceber que tais conexões, 

em conjunto com as caixas, são os elementos mais básicos e importantes 

que compõem o Pd. 

As entradas e saídas são representados graficamente através de mini-

retângulos pretos em cima ou em baixo do objeto. As conexões que as 

ligam, por sua vez, são representadas através de retas com origem e 

destino em tais retângulos pretos. Um exemplo pode ser encontrado na 

figura abaixo, que representa o processo de realizar conexões (e 

desconexões) no Pure Data: 
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Figura 3.8: Esquemático de como funcionam as conexões no Pd, dividido em 
etapas (de A a H). 

 

Na figura A, podemos perceber a existência de duas caixas: um número 

e um objeto “print”. A conexão pode ser realizada movendo-se o mouse 

para o outlet de origem (passos B) até que ele se torne uma espécie de 

anel (passos C). A partir daí pode-se iniciar uma conexão “clicando, 

segurando e arrastando” o mouse para o inlet desejado até o momento 

em que ele transforme-se novamente num anel (passo E). Nesse 

momento o botão do mouse pode ser solto, estabelecendo-se a conexão 

(passo F).  
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Para removê-la, basta clicar em cima da conexão a ser excluída (passo 

G). Isso a tornará azul e pronta pra ser excluída, o que pode ser feito 

apertando a tecla “delete” no teclado (passo H). 

PATCHES E SUBPATCHES 

Quando trabalhamos com o Pd, lidamos com objetos, mensagens, 

números, objetos de GUI, conexões, entre outras coisas, sendo esses 

considerados seus blocos mais básicos. Quando um usuário trabalha 

com tais elementos, dizemos que ele está construído um Patch.  

Com origens na computação musical, um Patch representa no Pd um 

conjunto de  caixas relacionadas entre si através das conexões. Ele é 

usado para transformar algum trabalho complexo, com vários dos 

elementos supracitados presentes, em um novo bloco básico, pronto 

para ser usado. O Patches são representados em arquivos do Pd. 

A medida que os Patches vão sendo construídos, eles podem se tornar 

demasiadamente complexos e difíceis de se trabalhar. Uma solução para 

este tipo de problema são os Subpatches, que podem ser imaginados 

como containers dentro dos quais o código pode ser organizado e 

armazenado.  

Existem duas formas básicas de construirmos Subpatches. Neste trabalho 

elas serão chamadas de abordagens embarcadas ou não-embarcadas. 

Na abordagem embarcada, criamos o Subpatch em tempo de execução, 

sem a necessidade de novos arquivos. Isto pode ser feito através do uso 

de objetos, usando-se dentro deles o texto “pd” seguido de qualquer 

palavra arbitrária. Após isso, podemos acessar a qualquer momento o 

novo patch, através de um clique de mouse em cima dessa caixa. 
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Figura 3.9: Exemplo de utilização de um subpatch embarcado: A primeira 
imagem ilustra sua utilização num Patch (digitando-se o texto “pd” seguido da 
palavra “my-subpatch”). A segunda imagem mostra o conteúdo desse objeto. 

 

 

A abordagem não-embarcada - também conhecida como Abstração - é 

bastante similar à abordagem embarcada, com a diferença que os 

patches são criados num arquivo separado. A maneira como o arquivo é 

invocado também é diferente, pois dessa maneira chama-se o subpatch 

da mesma forma que qualquer outro objeto, bastando para tanto que 

este esteja armazenado na mesma pasta que o patch principal. 

Figura 3.10: Exemplo de utilização de um subpatch não-embarcado: O Patch 
“teremin.pd” utiliza um subpatch não embarcado chamado “synth.pd”. 
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Neste trabalho, utilizamos apenas a abordagem embarcada. 

FUNCIONALIDADES BÁSICAS 

A última característica do Pure Data utilizada neste trabalho é na 

verdade um grupo de funcionalidades simples mas essenciais no quesito 

ferramentas de processamento de áudio, aqui chamadas de 

funcionalidades básicas. Nesse quesito se enquadra funcionalidades 

como salvar, abrir, copiar, recortar  e colar. 

Figura 3.11: Menus contendo as funcionalidades básicas do Pd. 

 

Podemos acessar tais funcionalidades através dos Menus, 

principalmente o Edit e o File, ou ainda através de atalhos de teclado. 

INTERFACES MULTITOQUE 

Uma interface multitoque é um dispositivo de entrada cuja interação é 

efetuada através do contato de uma superfície com um ou mais dedos 

humanos (de uma ou mais pessoas) - ou qualquer outro objeto que se 

assemelhe a ele. Pode ser considerada uma evolução nos conceitos de 

interação em interfaces, permitindo uma nova experiência de uso de 

computadores. 
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Figura 3.12: Exemplo de aplicação multitoque. 

 

Apesar de bastante atual, fato proporcionado pela divulgação de várias 

abordagens simples e acessíveis trazidas a tona principalmente pelo 

trabalho de Jefferson Y. Han da Universidade de Nova Iorque, suas 

origens datam do início da década de 80 com projetos experimentais 

feitos por Nimish Mehta na Universidade de Toronto e a Bell Labs. [20] 

A tecnologia vem se configurando nos últimos anos como tendência. 

Podemos encontrar forte indícios disso com a popularização das técnicas 

supracitadas de Jefferson Y. Han, o estrondoso sucesso comercial de 

produtos adeptos da tecnologia, como o iPhone, e em sua inserção 

âmbito dos sistemas operacionais, como é o caso do novo Windows 7, 

que dará nativamente suporte à multitoque [21].  

Ela é inclusive apontada como principal forma de interação na internet 

por meados do ano de 2020, segundo o relatório do PEW Internet & 

American Life Project [22] sobre o futuro da rede, que só confirma tais 

indícios de tendência. 

Tal popularização possibilitou o surgimento de grandes comunidades, 

como é o caso do Natural Interfaces User Group (NUIGroup) [23], que 

além de servir como um grande repositório de informações sobre o 

tema, aglomera atualmente cerca de seis mil membros. 
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Existem algumas características que são bem particulares a tecnologia, 

entre elas duas em específico são interessantes no contexto deste 

trabalho: o fato de ser uma abordagem mais natural e de permitir que várias 

pessoas usem o mesmo software ao mesmo tempo através da mesma interface. 

A primeira delas, o fato de ser uma abordagem mais natural, advém do 

fato de se tratar da interação táctil “direta” com o programa, sem a 

necessidade de artefatos menos convencionais ao homem, como o 

teclado e o mouse. Isso permite que nela sejam trabalhados conceitos 

diferentes do tradicional WIMP (“window, icon, menu, pointing 

device”) [24].  

A outra característica, de permitir a colaboração na utilização do 

software, é bastante intuitiva, estando atrelada ao seu conceito: por se 

tratar de uma mesa multitoque, vários deve suportar que várias “dedos” 

(por conseqüência, várias pessoas) trabalhem nela ao mesmo tempo.  

Isso permite o surgimento de uma nova classe de programas que 

programa não são limitados a apenas um usuário usando-o por vez 

numa mesma interface, oferecendo um grau de liberdade nunca antes 

visto. 

Assim, podemos notar uma grande semelhança entre essas 

características e os problemas identificados no Pure Data na seção 

anterior.  

Isso, aliado ao fato já apontado aqui de se mostrar esta tecnologia uma 

tendência e à oportunidade de experimentar com linguagens de 

programação em um ambiente multitoque, nos motivou a escolhê-la 

como uma abordagem para solucionar o problema aqui proposto. 

Existem atualmente diversas técnicas para a implementação de uma 

interface multitoque. É importante deixar claro que todas apresentam 

um comportamento em comum, baseando no seguinte princípio: Fazer 

com que a ação dos dedos na superfície crie alguma particularidade 
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óptica- mesmo que não seja perceptível aos olhos humanos - de modo 

que essa possa ser captada por uma câmera conectada a um 

computador.  

A partir daí, através de algoritmo de visão computacional e 

processamentos de imagem, o computador pode descobrir as 

coordenadas nas quais foram feitas as alterações. 

A seguir, descreveremos as principais delas. 

DIFFUSED ILLUMINATION (DI) 

Uma técnica bastante utilizada na literatura para a construção de 

superfícies multitoque é o Diffused Illumination (DI). 

Conhecido por permitir a integração com objetos tangíveis, por exemplo 

marcadores, a técnica acabou sendo utilizada em projetos de grande 

porte, como o Reactable e a Microsoft Surface (Figura 3.14). 

Sua estrutura é mostrada na Figura 3.13. Existe uma superfície na qual 

será aplicada a projeção e, abaixo dela, uma fonte emissora de raios 

infravermelhos de modo que essa ilumine toda a superfície de maneira 

regular. Também abaixo da superfície, perto dessa fonte, está localizado 

a webcam, responsável por captar os raios infravermelhos.  

Dessa forma, quando um objeto toca a superfície, ele reflete mais luz 

infravermelha do que a superfície e os demais objetos, de modo esse 

retorno, apesar de não muito grande, já pode ser captado pela câmera. É 

exatamente essa característica que permite a técnica usar objetos 

tangíveis, pois a depender do objeto e da superfície utilizada, as imagens 

podem também ser refletidas. 

Todo esse sistema deve ser devidamente fechado e isolado da luz 

ambiente. 



 40 

Figura 3.13:  Esquema de funcionamento da DI 

 

Para esse tipo de abordagem, existe um software-tracker bastante 

popular, conhecido como reacTVision [31]. O software foi desenvolvido 

em paralelo com o projeto Reactable, apresentando um diferencial 

bastante interessante quando comparado com o Tbeta: permite que 

marcadores fiduciais também sejam identificados, o que torna esta 

ferramenta mais apropriada para o DI.  
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Figura 3.14: A Microsoft Surface é um exemplo de aplicação que utiliza a 
técnica DI. Devido a isso ela é capaz de identificar através da forma simples 

objetos colocados em cima dela, como celulares e cartões de crédito. 

 

FRUSTRATED TOTAL INTERNAL REFLECTION (FTIR) 

A Frustrated Total Internal Reflection (FTIR) é talvez a mais popular das 

técnicas de tecnologia multitoque. Foi desenvolvida e divulgada ao 

público em geral por Jefferson Y. Han, da Universidade de Nova Iorque 

em 2005, popularizando-se rapidamente. 

A abordagem se constitui3 de um acrílico com LEDs infravermelhos nas 

suas laterais. Quando ligados, esses LEDs emitem uma luz 

infravermelha que acaba ficando “presa” dentro do acrílico, graças a 

contínuas reflexões totais internas, sendo essa a particularidade óptica que 

diferencia a técnica das outras.  

Quando tal acrílico é tocado, os dedos provocam uma reflexão total 

interna frustrada, que faz com que tal luz acabe “escapando” justamente 

no ponto do toque. 

Dessa forma, uma webcam que já está localizada embaixo desse acrílico 

(especialmente modificada para captar apenas raios infravermelhos), 

acaba captando essa luz. As imagens captadas são convertidas em 

coordenadas X e Y a partir de um software de processamento de 
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imagem, dentre os quais podemos citar o TBeta [32], um dos mais 

populares nesta função.  

Bastante poderoso ele possui uma gama de funcionalidades úteis no 

processo, como filtros que ajudam a maximizar os resultados ou ainda 

um processo de calibragem para sincronizar as coordenadas captadas 

com a projeção na superfície. 

Figura 3.15:  Imagem captada por uma câmera na abordagem FTIR. 

 

Tal coordenada é então enviada via sockets - através de um protocolo 

bastante utilizado para aplicação multitoques, conhecido como TUIO - 

para a aplicação gráfica destino, a qual faz todo o processamento final 

de uma aplicação multitoque, projetando de volta em tempo real na 

superfície que está sendo tocada. 

É interessante notar que a projeção e o infravermelho não se atrapalham 

mutuamente pois trabalham em espectros de luz diferentes. 
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Figura 3.16:  Esquema de funcionamento da FTIR. 

 

Existem ainda outras técnicas (a Laser Light Plane Illumination (LLP) e a 

Diffused Surface Illumination, por exemplo) mas devido ao escopo do 

projeto, elas acabaram não sendo descritas neste trabalho. No entanto, 

maiores informações podem ser facilmente encontradas na literatura 

[23]. 
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CONCEPÇÃO 

Dado os elementos que compõem o Pure Data (já apresentados na seção 

anterior), e o escopo deste trabalho, se fez necessário a adaptação desses 

elementos para uma abordagem multitoque. A essa etapa chamamos de 

concepção e será descrita em detalhes nesta seção.  

PROTOTIPAÇÃO EM PAPEL 

A prototipação em papel é uma técnica bastante de prototipagem rápida 

utilizada para conceber, testar e refinar User Interfaces. Surgida no final 

da década de 80, a técnica foi aos poucos conquistando seu espaço na 

academia e na indústria como uma etapa essencial no desenvolvimento 

de produtos [33]. 

Figura 4.1:  Foto do protótipo em papel utilizado. 

 

Neste trabalho, utilizamos a prototipagem em papel para auxiliar na 

adaptação dos elementos básicos do Pd para uma abordagem 

multitoque, concebendo assim a nova interface. Durante esse processo, 

optou-se por utilizar gestos sob para substituir os menus tradicionais. 

Um gesto é um movimento pré-definido (é armazenado ainda antes da 

compilação do programa) que pode ser identificado pela aplicação, de 

modo que quando o usuário realiza tal movimento na superfície 
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multitoque, ela o identifica e gera um evento correspondente. Dessa 

forma, gestos sob contexto significa que o mesmo gesto pode ser utilizado 

em cenários diferentes para conseguir funcionalidades diferentes. 

A técnica foi aplicada em três usuários do Pd, sendo um músicos e dois 

artistas de novas mídias, que utilizam com freqüência a ferramenta 

como meio de trabalho, possuindo também uma boa experiência com 

ela. 

O primeiro, Jarbas Jacome, é musico e mestre em ciência da computação 

pelo Centro de Informática da UFPE. Em 2007 recebeu o Prêmio Rumos 

Itaú Cultural Arte-Cibernética Apoio a Pesquisa Acadêmica por sua 

pesquisa de mestrado, o ViMus, software livre baseado no Pd. Além 

disso, a ferramenta é bastante presente no seu trabalho como musico. 

O segundo, Ricardo Brazileiro, é ativista de software livre e artista de 

novas mídias. Já desenvolveu diversos trabalhos envolvendo a 

ferramenta, incluindo o Emotional Kernel Panic, trabalho apresentado no 

PdCon09, a principal conferência internacional sobre o Pd. 

O terceiro e último é Felipe Machado, membro do estúdio livre (coletivo 

que visa a formação de espaços reais e virtuais que estimulem e 

permitam a produção, a distribuição e o desenvolvimento de mídias 

livres) e consultor/desenvolvedor em Cultura Digital no estado de 

Pernambuco. Já desenvolveu vários projeto utilizando o Pd como 

principal ferramenta. 

O teste foi realizado da seguinte forma: Pediu-se para que os supostos 

usuários realizassem algumas funções básicas do Pd sem que qualquer 

instrução adicional lhe fossem fornecidas. Essas funções foram 

especificadas de modo que elas trabalhassem os elementos básicos do Pd 

especificados no capítulo anterior (as caixas, as conexões, os patches e as 

funcionalidades básicas).  
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Tal roteiro foi aplicado a um usuário por vez, individualmente, em 

encontros que duraram em média 30 minutos. 

A simulação da ferramenta foi feita em cartolina, com alguns pedaços de 

papel cortado.  Durante todo o processo seguiu-se as regras básicas da 

técnicas [33]. 

Figura 4.2:  Durante a aplicação de um teste 

 

RESULTADO 

Por motivos de organização, os resultados obtidos na fase anterior estão 

organizados da mesma forma que a seção anterior, subdivididos pelos 4 

elementos principais implementados: as caixas, as conexões, os patches e 

as funcionalidades básicas. 

CAIXAS 

Existem quatro tipo básicos de operação com objetos: a inserção, a 

remoção, a edição e, por final, o ato de movê-las de um local.  

A inserção de caixas é realizada através de um gesto conhecido como 

círculo Figura 4.3. Dessa forma, quando o usuário desenha um círculo 

com seus dedos na superfície, a aplicação identifica esse círculo exibindo 

em contra partida um pequeno menu para que seja escolhido qual o tipo 

de caixa que o usuário deseja inserir: objeto, mensagem, número ou 

comentário. 
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A remoção de objetos é realizada através de um gesto conhecido como 

“X”. Esse gesto deve ser realizado em cima do objeto a ser deletado. 

Já o processo de edição é um pouco diferente. Para realizá-lo basta que o 

usuário ponha o dedo em cima do objeto selecionado. Fazendo isso, a 

aplicação irá compreender que o usuário deseja editar o objeto, exibindo 

então um teclado virtual (”vkeyboard”) de modo que o usuário possa 

editar o conteúdo da caixa.  

O único tipo de caixa que não segue esse processo de edição é o numero. 

Ao invés de exibir um vkeyboard, é exibido um vertical slider, de modo 

que a edição desse slider modifica diretamente a caixa. 

Figura 4.3:  Exemplo da inserção de um objeto. 

 

Para mover uma caixa, deve-se primeiro realizar o gesto de círculo em 

volta da caixa desejada (Figura 4.4). Essa ação irá selecionar o objeto. 

Após isso, para movê-lo basta arrastá-lo com o dedo para a posição 

desejada. 

Figura 4.4:  Selecionando uma caixa. 
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CONEXÕES 

O ato de criar uma conexão dois objetos sofreu pouquíssimas 

modificações quando comparado com a versão original não-multitoque.  

Para fazer isso, basta com que o usuário vá arrastando a conexão a partir 

do outlet/inlet de origem  para o destino, como mostrado na Figura 4.5. É 

interessante notar que assim como na versão original, só é possível 

conectar outlets a inlets e vice-versa, não sendo possível criar conexão 

entre lets da mesma natureza. 

Figura 4.5:  Criando uma conexão. 

 

Para remover uma conexão, basta que seja realizado em cima dela um 

gesto conhecido com A-sem-barra (uma espécie de U de cabeça pra 

baixo), como mostra a Figura 4.6. 

Figura 4.6:  Removendo uma conexão. 
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PATCHES 

O Patch é o único elemento que permaneceu imutável no processo de 

adaptação, devido ao seu conceito: ele representa no Pd um conjunto de  

caixas relacionadas entre si através das conexões.  Eles podem ser 

carregados (ou salvos) através das funcionalidades básicas (as quais 

serão explicadas na próxima subseção). No entanto, o mesmo não 

aconteceu com os subpatches.  

Depois de construído o subpatch (como se fosse um patch normal), 

seleciona-se todos os elementos que o compõem e escolhe-se a opção 

“criar subpatch”, representado com as demais funcionalidades básicas. 

Com essa ação todos os objetos selecionados serão reunidos num só, a 

ser usado como se fosse um objeto primitivo, caracterizando o subpatch. 

Com a intenção de simplificar o projeto, apenas resolvemos adaptar da 

abordagem embarcada, sendo a não-embarcada por hora ignorada. 

FUNCIONALIDADES BÁSICAS 

Para as funcionalidades básicas  decidiu-se manter uma abordagem 

mais tradicional, baseado em Menus. Cada uma das funcionalidades 

estarão representadas através de ícones de um menu scroller (a Dock do 

sistema OSx é um exemplo de scroller), como mostra a Figura 4.7.  
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Essa abordagem foi escolhida pois é facilmente expansível a novas 

funcionalidades, de acordo com essas vão sendo implementadas. Isso 

pode ser feito através da adição de um botão no menu. 

Esse menu está localizado na parte mais ao sul da mesa.  

Figura 4.7:  As funcionalidades básicas. 
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IMPLEMENTAÇÃO 

O protótipo da solução foi implementado em um período de 

aproximadamente quatro meses, em um regime de trabalho intenso, e 

seu desenvolvimento foi marcado por elevado grau de dificuldades 

técnicas, que acabaram por impossibilitar a implementação de todas as 

funcionalidades propostas inicialmente. 

Ele pode ser dividido em duas partes: o Hardware, que se trata da infra-

estrutura necessária para os testes da solução proposta (a mesa 

multitoque) e o Software. 

Com relação ao Hardware, devido à simplicidade, ao baixo custo de 

produção e pela abundância de material a respeito da técnica, a FTIR 

acabou sendo a escolhida como técnica mais adequada para a construção 

da mesa multitoque. 

O módulo de tracking, ferramenta de visão computacional responsável 

por converter a posição dos dedos captada pela câmera em coordenadas 

X-Y, foi o tBeta, principalmente por conta de sua simplicidade e por ser 

um dos mais adequados para a técnica FTIR. 

Com relação ao software, tivemos dois grandes problemas a serem 

resolvidos: a comunicação Pure Data – mtPd, dado que esse último nada 

mais é que uma nova interface para o Pd, e a construção da interface 

multitoque em si. Ambos foram solucionados usando Python como 

linguagem de programação. 

Com relação ao primeiro deles,  foi desenvolvida uma API adicional 

responsável por estender as funcionalidades do Pure Data para outras 

linguagens, através de uma técnica conhecida como Dynamic Patching. 

Maiores detalhes sobre a biblioteca e a técnica que a viabilizou serão 

dados posteriormente. 
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Figura 5.1:  Esquemático dos softwares da solução. 

 

Depois de concluída essa etapa, iniciaremos a construção da interface 

multitoque para o Pure Data propriamente dita, programando a maneira 

que objetos e conexões serão representadas, seguido da integração com 

gestos, maneira através da qual acontecerá a manipulação básica (criar, 

deletar, “dragging”, entre outros) dos objetos, entre outras coisas já 

esboçadas na fase de concepção.  

Essa interface também foi desenvolvida em Python, usando o módulo 

PyMT para lidar com o trabalho multitoque, por conta das seguintes 

razões: 

• PyMT reúne funcionalidades para lidar com os vários aspectos do 

desenvolvimento multitoque, incluindo desde gráficos à gestos, sem 

a necessidade de bibliotecas adicionais, 

• Falta da necessidade de simuladores externos à aplicação, dado que 

PyMT já possui nativamente uma espécie de simulador. 

• Fácil de programar, além de ser multiplataforma e contar com uma 

execução rápida.  

Dado isso, nas próximas subseções descreveremos em detalhes como se 

deu o processo de implementação da solução. Ela está subdividida em 
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TRÊS partes distintas: Mesa Multitoque (Hardware), pyPd e mtPd (ambos 

Software). 

A primeira delas fala sobre o processo de construção da mesa 

multitoque utilizada nesta solução. A segunda, pyPd, fala sobre a 

implementação da principal ferramenta auxiliar para este trabalho: o 

pyPd. E última, mtPd, fala sobre o processo de construção da solução 

proposta propriamente dita. 

MESA MULTITOQUE 

Com a finalidade de testar a solução proposta, foi desenvolvida uma 

mesa multitoque. Um esquema detalhado mostrando os elementos que a 

compõe pode ser encontrado na Figura 18. 

Figura 5.2:  Esquemático do funcionamento da mesa 

 

A Mesa foi construída seguindo a abordagem FTIR (cujo funcionamento 

já foi descrito na seção “Solução”). O setup (configuração técnica do 

sistema da mesa) utilizado foi: 



 54 

• Uma superfície de acrílico de 8mm, na dimensão de 60 cm X 40 cm. 

• 20 LEDs infravermelhos. 

• Um projetor. 

• Uma Webcam Philips SPC900NC, modificada para captar apenas 

raios infravermelhos. 

• Um computador. 

• Uma folha de papel manteiga, das dimensões da superfície de 

acrílico. 

• Vários tubos PVC, para a construção do estrutura da mesa. 

• Espelho grande. 

• Silicone líquido em forma de Spray. 

Seguindo a abordagem FTIR, os LEDs foram inseridos de maneira 

regular nas laterais do acrílico, totalizando 10 LEDs em cada lateral. O 

circuito todo foi montado de modo que esses ficassem conectados de 

forma paralela. 

Acima do acrílico foi colocado uma camada de silicone líquido. O  

objetivo desta ação é maximizar o processo de captação de blobs (eventos 

causados quando um usuários toca a superfície multitoque), sendo este 

procedimento recomendado na literatura. 

Em baixo do acrílico, foi colocado o papel manteiga. Seu objetivo é servir 

como uma superfície de projeção, por conta do fato de ser o acrílico 

transparente e não suportar por si só a projeção. 

Este conjunto foi então devidamente colocado numa estrutura 

temporária montada com tubos de PVC. Apesar de apresentar alguns 

problemas, principalmente relativos à estabilidade, este suporte de 

canos serviu muito bem para o propósito do protótipo por se apresentar 
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barato e flexível a modificações. Além disso, o seu processo de 

construção foi bastante rápido. 

Figura 5.3:  Montagem da estrutura de PVC 

 

Essa estrutura contem logo abaixo dela um pequeno local onde 

colocamos um espelho. Ele foi necessário para possibilitar ao projetor 

conseguir um foco ideal levando em conta o tamanho necessário para 

preencher todo o espaço da superfície disponível. 

A câmera foi colocada perto do projetor, ambos conectados ao 

computador que, por sua vez, ficou responsável por executar tanto o 

programa de processamento dos blobs, o tBeta, quanto a aplicação final 

desenvolvida. 

Figura 5.4:  Resultado final da estrutura da mesa desenvolvida. 
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PYPD  

Desenvolvido durante o período deste trabalho (sendo na verdade uma 

das suas etapas mais importantes), o pyPd é uma API open-source de 

Python que permite utilizar o Pure Data como se esse fosse uma API.  

Em outras palavras é uma abstração para o Pd, que pode ser usada para 

fazer tudo que ele faz, mas sem a necessidade de abrir diretamente sua 

interface gráfica. 

Essa ferramenta desempenha um papel de “ponte” no projeto final, pois 

permite que a interface multitoque, desprovida de qualquer 

processamento de áudio, mantenha contato com a máquina de som (o 

Pd), por sua vez desprovida de interfaces gráficas, transformando os 

comandos da interface em requisições ao Pd. 

A ferramenta foi desenvolvida usando uma técnica conhecida como 

Dynamic Patching. Ela se baseia na criação dinâmica de caixas de Pd 

realizada através de sockets. Isso torna possível a criação de qualquer 

caixa  - de qualquer tipo – bastando para tanto enviar a mensagem 

correspondente a essa criação. 

Seu funcionamento é o seguinte: Ela recebe o comando dado pelo 

usuário, transformando-o numa mensagem equivalente. Essa mensagem 

é então enviada para o Pd, que a processa, gerando portanto resultados.  

Tal processamento é realizado por um patch que está rodando 

“virtualmente” dentro do Pd. Quando esse patch é alterado, os 

resultados são armazenados em um arquivo real que representa esse 

patch. Dessa forma, os resultados são recarregados novamente no 

programa python original através de simples leitura de arquivos, o que 

possibilita a esse programa estar sempre de acordo com o “patch 

virtual”. 
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MTPD 

O mtPd é como foi denominado a proposta apresentada neste trabalho 

para solucionar o dilema da expressividade X usabilidade, aliado a um 

alto grau de colaboração e a representatividade artística do ponto de 

vista performático. O nome vem de multitoque (MT) Pure Data (Pd). 

A ferramenta é uma nova interface para o Pure Data, segundo uma 

perspectiva multitoque. O poder de processamento de áudio em tempo 

real advém da ferramenta pyPd, que permite ao mtPd acessar todas as 

funcionalidades do Pd. 

Seu funcionamento é bem simples. Ao receber uma entrada do usuário e 

identificar que tipo de funcionalidade ele deseja (através da análise dos 

gestos ou que botões do menu foram acessados), a requisição é passada 

para o pyPd. Depois de receber a resposta, o mtPd recarrega novamente 

toda a interface para que esta fique  condizente com esse resultado. 

Toda a interação foi implementada seguindo as características esboçadas 

na fase de concepção do projeto, já descritas no capítulo “Concepção” 

deste documento. Para essa implementação utilizamos um framework 

para o desenvolvimento de aplicações multitoques chamado PyMT [26].  

Apesar de novo, PyMT se apresenta como uma das mais poderosas 

ferramentas disponíveis atualmente para a construção de aplicações 

multitoque. Além de reunir funcionalidades para lidar com os vários 

aspectos que uma aplicação multitoque exige (gráfico e gestos, por 

exemplo), apresenta várias outras qualidades como multiplataforma e 

de rápida execução. 

Algumas das funcionalidades finais podem ser conferidas nos 

screenshots a seguir: 
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Figura 5.5:  Screenshot 1 do mtPd em ação. 

 

Figura 5.6:  Screenshot 2 do mtPd em ação: O Menu de adição de caixas. 

 

Figura 5.7:  Screenshot 3 do mtPd em ação: Selecionando objetos. 

 

Figura 5.8:  Screenshot 3 do mtPd em ação: Editando objetos. 
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RESULTADOS 

O principal resultado deste trabalho foi o protótipo funcional da solução 

aqui proposta. 

Tal protótipo foi implementado em um período de aproximadamente 

quatro meses, em um regime de trabalho intenso, e seu desenvolvimento 

foi marcado por elevado grau de dificuldades técnicas, que acabaram 

por impossibilitar a implementação de todas as funcionalidades 

propostas inicialmente. 

Conseguimos dentro do prazo proposto concluir com sucesso toda a 

parte de hardware. Maiores detalhes sobre esse trabalho pode ser 

encontrado on-line em blogs pessoais [33]. 

Com relação a parte de software, o pyPd, ferramenta essencial do 

projeto – a API que permite utilizar o Pure Data como se esse fosse uma 

API – foi também concluída com sucesso, estando o resultado disponível 

para edição e download no Google Code [34]. 

Já a parte do mtPd, a camada de interface multitoque para o Pd 

propriamente dita,  incluindo a interação com as etapas anteriores, foi o 

módulo que teve o escopo mais reduzido devido ao elevada 

complexidade técnica do projeto. 

Dos 4 módulos básicos que deveriam ser implementados (as Caixas, as 

Conexões, os Patches e as Funcionalidades básicas), apenas duas delas 

foram implementadas na prática: as Caixas e as Conexões.  

Mesmo com a grande popularização das técnicas multitoques, ainda 

existe hoje uma grande instabilidade das ferramentas desse domínio, na 

sua maioria bastante recentes e ainda em fase Beta de funcionamento. 

Dessa forma, o desenvolvimento de aplicações grandes e complexas 

(como o caso da solução aqui proposta) e ao mesmo tempo estáveis 
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ainda é um grande desafio. Esse foi sem dúvida um dos maiores 

obstáculos para este projeto. 

Uma outra etapa do projeto que ficou comprometida foi a etapa de 

validação. Ao invés de construir uma etapa a parte para esse processo, 

como deveria ter sido feito, na qual o protótipo produzido seria testado 

por usuários em potencial da ferramenta, a validação foi sendo 

construída paralelamente ao processo de concepção, através da 

participação do usuário final. Apesar de válida, tal processo não é o mais 

indicado. Testes de validação mais robustos não foram realizados por 

não apresentar a ferramenta todas as funcionalidades necessárias ao seu 

funcionamento devidamente implementadas e não estar em um estado 

de estabilidade suficiente para efetuá-los. 

Apesar de todos os problemas enfrentados e das restrições sofridas, 

pode-se considerar que o trabalho foi um sucesso. 

Primeiramente o projeto foi muito bem recebido nas comunidades 

multitoque e de Pure Data; ambas se mostraram muito interessadas na 

proposta do projeto e possivelmente colaborarem para dar continuidade 

a ele. Além disso, todos os artistas programadores que participaram dos 

testes de prototipagem se mostraram igualmente interessados e 

satisfeitos com o projeto o que, devido a larga experiência desses com o 

Pd, também merece importância. Tal aceitação só fortifica a tese de que a 

idéia é válida e que mais esforços devem ser feitos para torná-la mais 

estável. 

Outro grande feito deste trabalho foi, através do desenvolvimento de 

um protótipo funcional, mostrar que a idéia é viável do ponto de vista 

técnico. A complexidade inicial do projeto colocava em dúvida a 

possibilidade de tal estrutura do ponto de vista prático. O 

desenvolvimento do protótipo funcional mostrou que a solução é 

possível, apesar de todas as dificuldades. 
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Ademais, este trabalho continuará sendo desenvolvido mesmo com o 

fim da disciplina, sendo inclusive um possível tema para um futuro 

projeto de mestrado. 
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CONCLUSÃO 

Nesta seção serão mostradas as conclusões finais do trabalho. 

GERAL 

Neste trabalho propusemos uma nova ferramenta para processamento 

de áudio concebida de forma a resolver os três principais problemas 

identificados no estado da arte da área: 

• Dificuldade em possuir um elevado grau de Usabilidade conciliado 

com um alto poder de Expressividade, também conhecido como 

Dilema da Usabilidade X Expressividade.  

• Baixo grau de colaboração. Isso implica que a maior parte dessas 

ferramentas não dá suporte para que o usuário compartilhe sua 

obra on-the-fly, permitindo uma criação colaborativa, mesmo sendo 

essa uma característica importante no processo criativo artístico. 

• Baixo impacto visual no processo de interação com a ferramenta, 

que o torna o processo não muito atraente para o público em geral 

durante apresentações ao vivo. 

Para solucioná-las, adotou-se uma abordagem multitoque para 

ferramenta. A tecnologia apresenta uma série de características 

singulares que, auxiliados por uma abordagem de interação focada no 

usuário, permitem a resolução de tais problemas.  

O protótipo da solução foi implementado em um período de 

aproximadamente 4 meses e seu desenvolvimento foi marcado por 

elevado grau de dificuldades técnicas, que acabaram por impossibilitar a 

implementação de todas as funcionalidades propostas inicialmente. Tais 

dificuldades técnicas acabaram também comprometendo a etapa de 

validação da solução proposta, que seria realizada através de entrevistas 

e testes de usabilidade com usuários Pd. 
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Apesar disso, pode-se considerar que o projeto foi um sucesso, pois a 

implementação de um protótipo funcional já demonstra que a 

alternativa é viável tecnicamente e que mais testes devem ser realizados 

nessa linha.  Além disso, a proposta foi muito bem recebida na 

comunidade multitoque e na comunidade do Pd. 

TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho abre caminhos para uma diversidades de outros trabalhos, 

entre  eles: 

• Tornar o protótipo desenvolvido mais estável do ponto de vista 

técnico, de modo que esse realmente possa ser utilizado por artistas 

como uma ferramenta de processamento de áudio. 

• Realizar testes de validação mais aprofundados, de modo a 

fortalecer a tese proposta neste trabalho. 

• Terminar de implementar todas as demais funcionalidades do Pure 

Data ignoradas neste trabalho, de modo que o mtPd seja de fato 

uma versão multitoque do Pd. 

• Realizar testes de performance, comparando-os com o os demais 

concorrentes do mtPd.  
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