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RESUMO 

PAZ, Fernando Augusto. Biblioteca de Composição Musical Algorítmica. Itajaí, 2010. 77 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação)–Centro de Ciências 

Tecnológicas da Terra e do Mar, Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2010.  

 

A indústria mundial de mídia e entretenimento movimenta centenas de bilhões de dólares 

anualmente, sendo parte dessa quantia investida no comércio de música (Deloitte, 2009). Os custos 

elevados, cuja média varia entre US$500,00 e US$20.000,00 por música (Musik Pitch, 2010), são 

justificados pela quantidade de recursos demandados, envolvendo compositores, instrumentistas e 

produtores, seja para criar um jingle de comercial televisivo ou preparar a trilha sonora de uma 

produção cinematográfica. Este projeto se trata de uma ferramenta capaz de reproduzir o processo 

de composição musical através de recursos computacionais. Apesar de música ser um assunto 

altamente subjetivo, a teoria envolvida para sua criação permite que a aplicação de padrões 

matemáticos possa atingir resultados coerentes e satisfatórios. Avanços na área de computação 

contribuíram para o desenvolvimento de técnicas capazes de simular e reproduzir determinados 

processos de composição musical. Portanto, o sistema a ser apresentado consiste em uma biblioteca 

de programação que contenha um algoritmo de composição musical responsável por criar trechos 

musicais de acordo com um conjunto de parâmetros previamente especificado. Dessa forma, o 

recurso pode ser acoplado a agentes externos, como aplicações e jogos eletrônicos, podendo seus 

resultados serem manipulados e assim atender sua demanda específica. A estrutura do sistema 

fracamente acoplada permite que a biblioteca seja expansível, ou seja, capaz de aceitar algoritmos 

de composição criados por terceiros, possibilitando que seus recursos e funcionalidades sejam 

ampliados.  

 

Palavras-chave: Composição Algorítmica. Computação Musical. Biblioteca de Programação para 

Composição Musical. 
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ABSTRACT 

The global media and entertainment industry generates hundreds of billions of dollars annually and 

part of this amount is spent on music commerce (Deloitte, 2009). The high costs, which average is 

between US$500.00 and US$20,000.00 per song (Musik Pitch, 2010), are justified by the resources 

demanded involving composers, musicians and producers, be it a TV commercial jingle or the 

whole soundtrack for a cinematographic mega production. This project offers a tool capable of 

reproducing the process of music composition using computer resources. Although music is highly 

a subjective matter, the theory involved to make it allows the use of mathematical patterns to 

achieve consistent and acceptable results. Researches and advances in computing, especially those 

about artificial intelligence, have contributed to the development of approaches able to simulate 

and reproduce some of the music composition processes. Therefore, the system to be presented is a 

programming library that holds a music composition algorithm responsible for making musical 

phrases according to a set of parameters specified in advance. Thus, the feature can be coupled to 

external agents, such as applications and electronic games, so its results can be modified to meet 

their specific demands. The weakly coupled system structure allows the library to be expandable 

and accept composition algorithms created by third parties to extend their resources and 

capabilities.   

 

Keywords: Algorithmic Composition. Musical Computing. Programming Library for Music 

Composition. 

 



1. INTRODUÇÃO 

Música, assim como os demais segmentos da arte, é um assunto extremamente complexo, 

possivelmente devido a sua natureza subjetiva, ou pela infinidade de combinações que já foram e 

ainda podem ser exploradas. É incrível como uma atividade estudada e praticada há séculos 

continua passando por transformações e ainda possui potencial para inovações (SPENCE, 1979). 

O processo de composição musical envolve diversas virtudes humanas nas quais apenas 

algumas podem ser compreendidas (DELGADO; FAJARDO; MOLINA-SOLANA, 2008). No 

entanto, se sua abrangência for simplificada, é possível obter resultados satisfatórios aplicando 

padrões matemáticos, o que permite reproduzir ou simular esse processo através de algoritmos e 

inteligência artificial. 

Unir computação com composição musical é um conceito antigo, porém ainda em fase 

inicial de desenvolvimento. Desde a introdução dos computadores existe o desejo de explorar a 

capacidade humana de criar esse tipo de arte, seja devido à demanda da área de entretenimento ou 

pela curiosidade de aprender mais sobre o processo de composição. Sistemas como o proposto pelo 

inventor Raymond Kurzweil na década de 60 já eram capazes de analisar uma lista de músicas 

simples, encontrarem padrões e gerarem trechos parecidos (KURZWEIL, 2002). 

Segundo Delgado, Fajardo e Molina-Solana (2008), a capacidade de desenvolver uma ideia 

musical de forma automática pode ser muito bem aproveitada nos mercados de entretenimento e 

música ambiente, os potenciais consumidores desse tipo de serviço. Como exemplo, pode-se citar 

um jogo eletrônico que, para oferecer mais dinamismo e interatividade ao jogador, altera o rumo da 

trilha sonora de acordo com a situação de seu personagem. Seria inviável compor dezenas ou até 

mesmo centenas de músicas para oferecer esse ambiente. Ao invés de consumir uma grande 

quantidade de recursos (compositores, instrumentistas, espaço para armazenamento), adotar a 

alternativa de utilizar uma simples biblioteca de composição seria vantajoso em vários aspectos. 

Sendo assim, neste trabalho foi desenvolvida uma biblioteca de composição musical 

algorítmica, capaz de criar frases a partir de parâmetros fornecidos por usuários. Dessa forma, a 

biblioteca pode ser invocada por agentes externos, como aplicações e jogos eletrônicos, que durante 

sua execução podem utilizar os recursos disponíveis de composição.  
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

1.1.1  Formulação do Problema 

A união entre mídia e entretenimento resulta em uma indústria que movimenta mais dinheiro 

a cada ano. O website Marketing Charts (2007) apontou que, em 2011, a previsão de investimento 

na área é de US$2,2 trilhões. Mercados como o de cinema, música, trailers, comerciais e videogame 

estão compreendidos nessa indústria, e parte do investimento é destinado à música desses setores.  

De acordo com o website Musik Pitch (2010), o investimento no setor da música pode variar 

entre a simplicidade de um jingle e a complexidade de uma trilha sonora de uma produção 

cinematográfica. A Tabela 1 aponta as categorias do setor e suas respectivas variações de valor. 

Tabela 1. Orçamentos de trilha sonora em diferentes setores 

Categoria Orçamento médio 

sugerido (em US$) 

Orçamento máximo 

sugerido (em US$) 

Filmes 20.000 100.000 

Filmes Independentes 5.000 100.000 

Trailers de Filmes 2.000 70.000 

Jingles de Empresas 1.000 25.000 

Websites / Podcasts 500 10.000 

Projetos Pessoais 1.000 20.000 

Jogos Eletrônicos (Videogame) 500 50.000 

Web Videos 200 10.000 

Música Ambiente (Underscores) 10.000 100.000 

Comerciais 10.000 100.000 

Shows de TV 500 10.000 

Casamentos 2.000 20.000 

Fonte: adaptado de Musik Pitch (2010). 

Os investimentos na música, que muitas vezes são altos, justificam-se pelos recursos 

exigidos na demanda musical desses setores, envolvendo a disponibilidade de compositores, 

instrumentistas, mixagem, produção musical, entre outros fatores que agregam valor ao produto 

final. 

Os elevados custos envolvidos com a criação de trilha sonora fazem com que os produtores 

recorram a outras opções do mercado. Como exemplo, vários trailers de cinema utilizam as mesmas 

músicas em suas edições, que são compostas por empresas terceirizadas que não estão envolvidas 

diretamente com a produção do filme (MERIGO, 2009). Outro cenário comum é o de telenovela e 
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comerciais, em que se utiliza composições já existentes para integrar a trilha sonora. Essa opção é 

mais barata do que compor uma música somente para o trailer ou para a novela devido aos fatos 

previamente citados. 

A intensa presença da música na indústria mundial de mídia e entretenimento desperta 

interesse no mercado a ponto de existir estudos para automatizar parte de seus processos (KIRKE; 

MIRANDA, 2009), experiências que se tem registro desde a década de 60 (KURZWEIL, 2002). 

O processo de composição, apesar de ser altamente subjetivo, pode ter a complexidade 

reduzida para que se permita sua reprodução de forma computacional, embora esta seja menos 

criteriosa por parte do compositor (DELGADO; FAJARDO; MOLINA-SOLANA, 2008). 

Algoritmos de computadores podem aproveitar conceitos e padrões existentes na teoria musical 

básica para desenvolverem trechos musicais coerentes e satisfatórios focados em jogos eletrônicos 

de forma automatizada. 

O mercado de jogos, devido à sua abordagem direcionada a músicas temáticas e de ambiente 

(BELINKIE, 1999), é um potencial consumidor desse tipo de algoritmo, principalmente 

considerando a composição em tempo de execução, que proporcionaria experiências mais profundas 

para os jogadores (MOLINA-SOLANA, 2009). 

1.1.2  Solução Proposta 
 

Este TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) abrange composição algorítmica, ou 

composição musical através de computação, tendo como foco o desenvolvimento de uma biblioteca 

de programação capaz de criar músicas de acordo com determinados parâmetros fornecidos por 

agentes externos.  

Através dos parâmetros fornecidos pelo usuário, o sistema cria trechos coerentes com a 

teoria musical, resultando em dados no formato MIDI (Musical Instrument Digital Interface - 

Interface Digital para Instrumentos Musicais), podendo estes serem aproveitados e adaptados às 

devidas necessidades do agente que o invocou. 

A biblioteca foi projetada para ser fracamente acoplada, ou seja, permitir a inclusão de 

outros algoritmos para desenvolver os trechos musicais de forma automática. Por padrão, a 

biblioteca acompanha um pacote com algoritmos genéricos para composições simples que utiliza 

métodos de composição específicos, incluindo a aplicação do modelo matemático Monte Carlo. 
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Os parâmetros são definidos pelos algoritmos que podem ser agregados ao sistema, 

contribuindo para a independência dos métodos de composição. Uma vez fornecidos, os parâmetros 

são aproveitados de maneira diferente, dependendo do algoritmo de composição utilizado.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma biblioteca de programação que 

disponibilize recursos de composição musical algorítmica. A biblioteca deverá criar trechos 

musicais baseado em parâmetros, focados no mercado de jogos eletrônicos, e pode ser utilizada 

como fonte de composição por aplicações externas. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 Pesquisar e analisar propostas semelhantes; 

 Compreender teoria musical básica; 

 Pesquisar os conceitos que envolvem a composição musical algorítmica; 

 Desenvolver o projeto do sistema; 

 Implementar o sistema, incluindo uma aplicação de demonstração que utilizará seus 

recursos; 

 Testar e avaliar a implementação do sistema; e 

 Documentar o processo de desenvolvimento e conclusões da proposta. 

1.3 Metodologia 

Este projeto se iniciou a partir de pesquisas relacionadas nas áreas de computação musical, 

composição algorítmica e inteligência artificial, tendo como fonte os repositórios eletrônicos da 

ACM (Association for Computing Machinery – Associação para Maquinaria de Computação) e do 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Instituto de Engenheiros Eletricistas e 

Eletrônicos). Também foi utilizada a ferramenta de busca Google para auxiliar na busca por termos 

diversificados e específicos.  
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 Para criar um método de composição musical através de algoritmos, foi necessária a 

compreensão de teoria musical básica. A leitura de livros e apostilas, bem como consulta a sites 

especializados e profissionais da área foram as fontes para complementar o estudo. Apenas o 

sistema musical ocidental foi considerado, sendo este o mais tradicional e de fácil compreensão e 

acesso. A abrangência do estudo se restringiu à concepção dos elementos musicais e as relações 

entre si.  

Após constatar a possibilidade de compor música através da computação, foi realizada uma 

pesquisa e análise de ferramentas que abordam um contexto semelhante ao deste trabalho. 

Quaisquer experiências envolvendo composição algorítmica foram consideradas, porém estas foram 

restringidas aos idiomas inglês, português e espanhol.  

Estudou-se também a aplicação do método de Monte Carlo, um modelo matemático 

utilizado nos algoritmos padrão de composição que acompanha a biblioteca. Foram analisados 

artigos que descrevem a técnica de forma que pudesse ficar clara sua contextualização com a 

proposta.  

A próxima etapa consistiu na análise das tecnologias a serem utilizadas no projeto. Definiu-

se a linguagem de programação, biblioteca e formato de áudio mais apropriados para a 

concretização da proposta. A decisão das especificações tecnológicas foi influenciada por artigos 

científicos da área de composição algorítmica e por propostas semelhantes. Nessa atividade, foi 

gerado um programa de exemplo que utiliza os recursos tecnológicos para compor simples trechos 

musicais, apenas para fins de estudo. 

Em seguida, apresentou-se a modelagem do projeto, na qual se aborda a estrutura da 

biblioteca e o funcionamento dos algoritmos de composição que a acompanha. Aqui também são 

apresentados os requisitos funcionais, regras de negócio, diagrama de casos de uso, diagrama de 

classes e diagrama de atividades, facilitando a compreensão do sistema através de uma 

documentação de software.  

Para o desenvolvimento do sistema, foi utilizada a linguagem de programação Java. Para 

facilitar o acesso às funções musicais da linguagem, aproveitou-se também a biblioteca gratuita 

jMusic. Implementou-se também uma interface gráfica simplificada para auxiliar na manipulação 

das composições. 
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Por fim, para testar a aplicabilidade e eficácia do projeto, foi criado um jogo eletrônico de 

demonstração através do RPG Maker XP, fazendo com que este interaja com a biblioteca musical. 

Com a obtenção dos resultados, elaborou-se um planejamento de avaliação para ser aplicado 

posteriormente ao público.  

1.4 Estrutura do trabalho 

Este documento está estruturado em quatro capítulos. O Capítulo 1, Introdução, apresentou 

uma visão geral do trabalho. No Capítulo 2, Fundamentação Teórica, são apresentados conceitos de 

teoria musical, bem como descrições do método de Monte Carlo, contextualizando-o com este 

projeto. Nesse capítulo, também é feita uma análise de trabalhos semelhantes e o estudo das 

tecnologias que foram abordadas no trabalho. O Capítulo 3º apresenta o projeto detalhado do 

sistema desenvolvido, incluindo sua especificação e a sua modelagem em UML. O capítulo também 

discute como foi implementado o sistema proposto, apresentando a metodologia utilizada no 

desenvolvimento da biblioteca e dos algoritmos padrão. Além disso, foram abordados o 

desenvolvimento da interface gráfica, a interação com uma aplicação de demonstração e divulgação 

da avaliação com o público. Por fim, no Capítulo 4 constam as conclusões do projeto, relacionando 

os objetivos com os resultados alcançados e discutindo implementações futuras. 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Fundamentação Teórica deste projeto contempla o contexto que está diretamente 

relacionado com a área de composição algorítmica.  

Inicia-se com o esclarecimento dos conceitos de teoria musical, indispensáveis para criar a 

estrutura de uma composição tradicional. Nesta seção, são abordados os principais fatores que 

contribuem para a criação de uma música coerente e adequada para as diferentes situações que um 

jogo eletrônico pode proporcionar. 

A seguir, ferramentas de propostas semelhantes são analisadas e comparadas, de forma que 

pudessem auxiliar na decisão de abordagens e tecnologias a serem utilizadas neste projeto. 

Considerações referentes ao método de Monte Carlo são apresentadas na seção seguinte. As 

técnicas aqui presentes são contextualizadas com o algoritmo de composição musical abordado no 

trabalho. 

Concluindo, a última seção refere-se ao conjunto de tecnologias que foram utilizadas no 

desenvolvimento deste projeto, apresentando descrições e benefícios das mesmas. 

2.1 Teoria Musical Básica 

A criação de um método de composição coerente depende inevitavelmente da compreensão 

básica da teoria musical. A aplicação de padrões matemáticos aproveita o modelo de intervalos 

aplicados às escalas, bem como a formação de acordes e pulsações rítmicas. Esses conceitos devem 

ser abordados para que se justifique a estrutura e planejamento do algoritmo de composição 

Os esclarecimentos referentes à teoria musical aqui presentes serão básicos e diretos, de 

forma que seja o suficiente para compreender o método de composição do projeto. Por isso, os 

conceitos serão apresentados de forma superficial, e alguns termos musicais que possuem mais de 

um nome serão identificados apenas pela sua designação mais popular.  

Convém ressaltar que a abrangência da teoria considerará somente o sistema musical 

tradicional da cultura ocidental. 
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2.1.1  Elementos Básicos da Música 

De acordo com Bona (2009), a música é composta por três elementos essenciais: 

 Melodia: combinação dos sons sucessivos. É a concepção horizontal da música. 

Como exemplo, pode-se citar um solo de flauta; 

 Harmonia: combinação dos sons simultâneos. É a concepção vertical da música. 

Como exemplo, pode-se citar um acorde de violão; e 

 Ritmo: combinação de diferentes durações de tempo. Como exemplo, pode-se citar 

instrumentos de percussão em uma música, fornecendo o ritmo à mesma. 

A junção de um ou mais desses elementos permite formar o fundamento para os estilos 

musicais existentes. A maneira como são utilizados depende, sobretudo, de questões culturais, mas 

na maioria dos casos também exige noções de teoria musical, mesmo que de forma intuitiva. 

Este projeto se propõe a unir e organizar esses elementos para formar uma música 

tradicional que contenha a frase principal formada pela melodia e ritmo, a base que irá combinar 

com a melodia (harmonia) e pulsações de tempo, implícitas ou explícitas, que identificarão a 

velocidade ou andamento da música formado pelo ritmo. 

2.1.2  Propriedades do Som 

Segundo Sadie e Latham (1994), o som apresenta as seguintes propriedades: 

 Altura: Referente à altura, os sons podem ser classificados como graves (baixa 

frequência) ou agudos (alta frequência). Essa propriedade é medida em Hz (Hertz) e 

permite identificar as notas musicais e as melodias; 

 Intensidade: Indica se o som é forte ou fraco. Depende da amplitude da onda sonora. 

Essa propriedade é medida em dB (decibéis). Popularmente chamada de "volume" do 

som; 

 Duração: Representa o tempo que o som dura. Essa propriedade é medida em 

unidades de tempo relativas e permite identificar o ritmo; e 
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 Timbre: Essa propriedade permite ao ser humano distinguir uma fonte sonora da 

outra. É representada por uma onda complexa. Através do timbre, é possível 

identificar se o instrumento que se está tocando é um piano ou uma guitarra, por 

exemplo. 

A nível computacional, essas são as propriedades que o sistema é capaz de compreender. O 

computador não interpreta um som como “nota Do”, mas sim como “frequência de 261,63 hertz”. 

Isso significa que os sons da música são naturalmente convertidos para propriedades sonoras brutas 

pelo computador.   

2.1.3  Notas Musicais e Tonalidade 

O sistema musical ocidental contempla 12 notas musicais, que podem ser representadas por 

sílabas ou por letras do alfabeto latino (Tabela 2), dependendo da região. 

Tabela 2. Nomenclatura das notas musicais e suas respectivas frequências de referência 

Sìlaba Letra Frequência de Referência (em Hz) 

Do C 261,63 

Do# C# 277,18 

Re D 293,66 

Re# D# 311,13 

Mi E 329,63 

Fa F 349,23 

Fa# F# 369,99 

Sol G 392 

Sol# G# 415,3 

La A 440 

La# A# 466,16 

Si B 493,88 

Fonte: adaptado de Suits (2010) 

Observando a Figura 1, é possível compreender a ordem das notas musicais. As teclas 

brancas de um piano tradicional correspondem às notas musicais sem acidentes, ou seja, as que 

fazem parte da escala natural de C. Por sua vez, as teclas pretas são os chamados acidentes, notas 

com uma pequena alteração de tonalidade, seja ascendente (sustenido, no qual se acrescenta um # 

ao lado direito da nota) ou descendente (bemol, no qual acrescenta-se um b ao lado direito da nota). 

Nota-se também que, após completar as 12 notas, a sequência se repete. 



 10 

 

 

 

Figura 1. Notas musicais observadas em uma parte de um piano 

De acordo com Sadie e Latham (2004), a concepção de tonalidade consiste no intervalo 

entre duas notas musicais. Semitom é o menor intervalo entre dois sons que o ouvido humano 

ocidental está acostumado a perceber e classificar (por exemplo, o intervalo entre C e C#); Tom é o 

intervalo entre dois sons formado por dois semitons (por exemplo, entre C e D). 

A nomenclatura das notas musicais encapsula as freqüências, facilitando o músico e também 

o programador no momento de executar instruções. Não é necessário solicitar a execução de uma 

nota a 440Hz; as bibliotecas de programação musical já disponibilizam as frequências em forma de 

nome de notas. 

2.1.4  Escalas Musicais  

Escala musical é uma série de notas selecionadas dentre as doze notas musicais 

(MusicalScales.com, 2009). Sua aplicação ajuda a dar determinadas características à música. 

Existem diversas escalas musicais, das quais as mais comuns de se utilizar no sistema 

ocidental são as escalas maior e menor e suas variações. 

Cada nota da escala está atribuída a um grau equivalente à sua posição. Sendo assim, a 

primeira nota é chamada de 1° grau ou tônica, a segunda nota é o 2° grau, e assim respectivamente. 

As notas também podem ser identificadas pela sua posição, como terça e quinta, referentes ao 3° e 

5° graus, respectivamente. 

A escala musical está diretamente relacionada com o intervalo entre as notas, pois é isso que 

diferencia uma escala de outra. 
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2.1.5  Intervalos  

Chama-se de intervalo a distância entre duas notas musicais (SADIE; LATHAM, 1994). 

Obtendo como exemplo um piano tradicional, o intervalo seria a relação da quantidade de teclas 

(brancas e pretas) que existem entre duas notas. 

Uma escala inicia-se na tônica, ou seja, a primeira nota ou o primeiro grau. A partir de 

então, pode-se definir os tipos de intervalos entre cada grau da escala. A Tabela 3 apresenta a 

relação entre a nomenclatura dos intervalos, considerando a distância entre dois sons. 

Tabela 3. Nomenclatura dos intervalos 

Intervalo Distância entre dois sons 

Uníssono Nenhuma 

Segunda menor 1 semitom 

Segunda maior 2 semitons (equivalente a 1 tom) 

Terça menor 3 semitons 

Terça maior 4 semitons 

Quarta justa 5 semitons 

Quarta aumentada 6 semitons 

Quinta justa 7 semitons 

Sexta menor 8 semitons 

Sexta maior 9 semitons 

Sétima menor 10 semitons 

Sétima maior 11 semitons 

Oitava 12 semitons, completando o 8° grau da escala 

Fonte: adaptado de DENYER (1982). 

2.1.6  Acordes 

Segundo o Virginia Tech Multimedia Music Dictionary (1997), acordes são três ou mais 

notas musicais tocadas simultaneamente, formando uma harmonia. Pode-se obter um acorde a partir 

de qualquer combinação. Os acordes mais comuns são formados por tríades (três sons) e tétrades 

(quatro sons). 

Um acorde formado por tríade consiste em tocar três notas que formam intervalos de terça 

sobrepostas, seguindo os graus da escala, sendo elas a tônica (nota fundamental que dá o nome ao 

acorde), terça (maior ou menor, definindo a qualidade do acorde) e quinta. 

A qualidade maior ou menor refere-se ao tipo do acorde ou da escala, sendo este definido 

dependendo do intervalo entre o primeiro e o terceiro graus. Se este for menor, será um acorde ou 

escala de qualidade menor. Caso contrário, será de qualidade maior. 
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Um exemplo muito comum de acorde é o C Maior, formado pelas notas C, E e G (1°, 3° e 5° 

graus da escala de C Maior, respectivamente). 

A tétrade é um acorde de quatro notas, formada pela tríade com mais uma nota acrescentada, 

sendo esta o terceiro grau da última nota do acorde. A sonoridade desse tipo de acorde também é 

diferenciada (DENYER, 1982). 

Os algoritmos padrão que acompanham o sistema proposto neste projeto utilizam acordes na 

criação da harmonia e acompanhamentos das frases musicais, o que é comum de se encontrar em 

músicas ocidentais tradicionais. A definição da melodia também é afetada no sistema, pois as notas 

que formam o acorde terão maior probabilidade de serem inseridas na frase musical.  

2.1.7  Modos Gregorianos 

Modos gregorianos ou modos gregos são um conjunto de escalas musicais obtido através de 

diferentes variações de intervalos (DENYER, 1982; MOORE, 1989). A Tabela 4 mostra como os 

modos podem ser organizados, fornecendo exemplos iniciando em C (todos os acidentes estão 

como sustenidos para facilitar a compreensão). Na coluna de Intervalos, um T representa um tom, 

enquanto o S representa um semitom. 

Tabela 4. Modos gregorianos. 

Modo Gregoriano Intervalos Exemplo Qualidade 

Jônio T-T-S-T-T-T-S C-D-E-F-G-A-B-C Maior 

Dórico T-S-T-T-T-S-T C-D-D#-F-G-A-A#-C Menor 

Frígio S-T-T-T-S-T-T C-C#-D#-F-G-G#-A#-C Menor 

Lídio T-T-T-S-T-T-S C-D-E-F#-G#-A#-B#-C Maior 

Mixolídio T-T-S-T-T-S-T C-D-E-F-G-A-A#-C Maior 

Eólio T-S-T-T-S-T-T C-D-D#-F-G-G#-A#-C Menor 

Lócrio S-T-T-S-T-T-T C-C#-D#-F-F#-G#-A#-C Menor 

Fonte: adaptado de DENYER (1982). 

Historicamente, cada modo possui características que são associadas com determinadas 

sensações físicas, e também com estilos musicais. Isso auxilia no momento da composição, pois já é 

possível imaginar o provável efeito que será causado ao se utilizar um determinado modo (Guitar 

Nut, 2010; MOORE, 1989). Os algoritmos padrão do sistema se aproveitam dessas peculiaridades 

para fornecer músicas variadas. 
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 Jônio: popularmente conhecido como escala maior, é bastante presente em músicas 

infantis e frases alegres; 

 Dórico: entre os estilos que exploram muito o modo dórico estão jazz, rock e blues. 

Também é utilizado em música medieval e celta; 

 Frígio: o modo frígio e suas variações são constantemente utilizados na música 

árabe, egípcia, barroca e, por ser um modo menor bem característico, também é 

largamente aplicado nas vertentes do heavy metal; 

 Lídio: um modo maior que pode ser explorado em diversos estilos musicais. Devido 

ao fato de apresentar três intervalos tonais consecutivos, induz a uma sensação 

misteriosa. Muito encontrado em trilha sonora de filme ou jogos de videogame; 

 Mixolídio: escala maior e alegre bem característica. Muito utilizada na música 

nordestina, e algumas vezes associado à música cigana; 

 Eólio: um dos modos mais populares, conhecido também como escala menor natural. 

Está presente na cultura ocidental em diversos estilos musicais; e 

 Lócrio: não é um modo muito utilizado na música popular pois é considerado 

instável devido à tensão que seu conjunto de intervalos proporciona. Embora seja 

mais teórico (apenas para completar a sequência dos modos), é possível encontrá-lo 

em estilos musicais como metal neoclássico, música erudita, música japonesa e 

hindu. 

2.1.8  Campo Harmônico  

Em resumo, o campo harmônico trata dos acordes disponíveis para a harmonia de uma 

escala (DENYER, 1982). A Tabela 5 esclarece melhor o conceito aplicado na prática utilizando 

tríades. Os acordes seguidos pela letra “m” são de qualidade menor, enquanto os sem 

acompanhamento são de qualidade maior. O símbolo ø ao lado da nota se refere ao acorde meio 

diminuto (tríade com o quinto grau em bemol). 
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Tabela 5. Campo Harmônico referente a cada modo gregoriano 

Modo Escala Exemplo Campo Harmônico em Tríades 

Jônio C-D-E-F-G-A-B-C C-Dm-Em-F-G-Am-Bø 

Dórico C-D-D#-F-G-A-A#-C Cm-Dm-D#-F-Gm-Aø-A# 

Frígio C-C#-D#-F-G-G#-A#-C Cm-C#-D#-Fm-Gø-G#-A#m 

Lídio C-D-E-F#-G#-A#-B#-C C-D-Em-F#ø-G#-A#m-B#m 

Mixolídio C-D-E-F-G-A-A#-C C-Dm-Eø-F-Gm-Am-A# 

Eólio C-D-D#-F-G-G#-A#-C Cm-Dø-D#-Fm-Gm-G#-A# 

Lócrio C-C#-D#-F-F#-G#-A#-C Cø-C#-D#m-Fm-F#-G#-A#m 

Fonte: adaptado de Denyer (1982). 

Uma explicação mais generalizada seria apresentar o campo harmônico como um conjunto 

de acordes que mais harmoniza com uma determinada escala. Esse é um fato que auxilia na 

composição, pois define o alcance de acordes que terão a maior probabilidade de serem mais 

adequados ao propósito o qual são destinados. Portanto, torna-se um fator que pode ser calculado 

através das tríades que formam o campo harmônico. 

2.1.9  Compasso 

Compasso é um conceito aplicado à música que a divide em partes, organizando seu tempo, 

pulsação e ritmo (BONA, 2009). Os compassos mais utilizados são: o quaternário, formado por 4 

pulsações de tempo, amplamente encontrado em diversos estilos musicais; o ternário, composto por 

3 pulsações de tempo, caracterizando estilos como a valsa; e o binário, que é composto por 2 

pulsações de tempo. 

Cada compasso contém um conjunto de notas e figuras musicais que forma a melodia e a 

harmonia. Nos algoritmos padrão do projeto desenvolvido, a divisão temporal geralmente se dá por 

compassos ternários ou quaternários, influenciando diretamente no ritmo.  

2.1.10  Duração das Notas 

A duração de uma nota define por quanto tempo a mesma será mantida (SADIE; LATHAM, 

1994). No sistema musical, há uma convenção de unidades de tempo que representam os valores de 

cada nota. A Tabela 6 contém a relação das durações mais comuns. 
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Tabela 6. Duração das notas musicais 

Valor (Nome da Duração) Duração em Unidades de Tempo 

Semibreve Unidade de referência, depende do compasso (4 

unidades se for compasso quaternário) 

Mínima Metade da semibreve 

Semínima Metade da mínima 

Colcheia Metade da semínima 

Semicolcheia Metade da colcheia 

Fusa Metade da semicolcheia 

Semifusa Metade da fusa 

Fonte: adaptado de Sadie e Latham (1994). 

Não é atribuído nenhum valor absoluto à duração pois a unidade de tempo varia de acordo 

com uma definição prévia, ou seja, deve-se determinar quanto tempo (em unidade absoluta, como 

“2 segundos”) uma semibreve dura. A partir de então, todas as outras durações serão relativas entre 

si. 

A duração permite que diferentes quantidades de notas se encaixem no mesmo compasso. 

Por exemplo, tanto um conjunto com 2 mínimas quanto um conjunto com 1 mínima e 2 semínimas 

cabem no compasso quaternário tradicional, garantindo a variedade de frases musicais no decorrer 

da música. 

2.2 Método de Monte Carlo 

O método de Monte Carlo é um modelo de simulação que permite selecionar valores a partir 

de variáveis aleatórias (PRADO, 2010). Esse tipo de simulação, apontada por Mello (2001) como 

uma maneira de representar o comportamento do sistema real, geralmente é aplicada quando os 

problemas são muito complexos para tratamento analítico ou quando sua análise é considerada 

impraticável.  

A simulação de Monte Carlo trabalha com uma “faixa de valores possíveis, mas não se sabe 

o valor específico para um dado momento ou evento.” (PRADO, 2010). Aplica-se então o conceito 

de números aleatórios para que se possa selecionar as variáveis de interesse entre essa faixa. No 

caso da computação, somente é possível obter simulação de números aleatórios, sendo estes 

chamados de pseudo-aleatórios.  

Através do método, é possível distribuir pesos a cada valor da faixa de variáveis, e logo em 

seguida selecionar as que apresentam maior peso. Dessa forma, as variáveis de maior peso 
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consequentemente são as mais prováveis de serem selecionadas. Essa técnica foi aplicada aos 

algoritmos padrões de composição para definir as notas com maior probabilidade de serem inseridas 

em um determinado trecho, e assim manter a coerência da composição com a teoria musical. A 

simulação de Monte Carlo será contextualizada com os algoritmos de composições na seção do 

projeto, que será vista adiante. 

2.3 Tecnologia Utilizada 

A implementação do projeto aproveita tecnologias adequadas para desenvolvimento e 

reprodução musical. Nenhum recurso exige investimentos adicionais, ou seja, apenas tecnologias 

gratuitas serão utilizadas. 

2.3.1  Midi 

O resultado da composição musical através da biblioteca é um conjunto de dados no formato 

MIDI, podendo este ser salvo em arquivo ou simplesmente reproduzido diretamente pelo 

computador. MIDI é um padrão definido na década de 70 por importantes empresas da área com o 

objeto de contribuir para a intercomunicação musical e o controle de sinal de áudio (ROTHSTEIN, 

1995). 

Dados no formato MIDI armazenam instruções para a execução de uma música. Pode-se 

compará-lo a uma partitura digital, pois contém os parâmetros de cada evento (frequência, duração 

e altura da nota, entre outros), possibilitando assim a reprodução musical de maneira digital 

(HUBER, 2007). 

A estrutura básica de um MIDI consiste em uma ou mais tracks (trilhas ou faixas) que 

contém um conjunto de notas musicais e atributos. As notas musicais, por sua vez, são formadas por 

propriedades elementares como frequência (tom), altura (volume) e duração. Propriedades definidas 

para uma track serão aplicadas a todas as notas contidas nesta. As propriedades mais importantes 

são o nome da trilha, instrumento musical, volume geral e pan (distribuição de canal estéreo). A 

Figura 2, retirada do software Anvil Studio, apresenta uma visão das propriedades das tracks. 



 17 

 

Figura 2. Interface gráfica do Anvil Studio, apresentando as propriedades das tracks 

É possível trabalhar reproduzindo múltiplas tracks simultaneamente, o que remete a 

execução de diversos instrumentos musicais ao mesmo tempo (por exemplo, em uma orquestra).   

Para a reprodução de sons em MIDI, é necessário um sintetizador, ou seja, um sistema capaz 

de interpretar as instruções e reproduzi-las (HUBER, 2007). Esse sistema pode ser embutido em um 

teclado musical, um microcomputador ou até mesmo um celular. 

Dados no formato MIDI armazenam somente instruções, portanto a qualidade de reprodução 

depende do sintetizador. A execução dos sons através do sintetizador não é igual aos sons 

reproduzidos por um ser humano.  

2.3.2  JMusic 

Para auxiliar no módulo de composição e reprodução musical, o sistema foi integrado com a 

jMusic, uma biblioteca de programação que facilita o acesso aos recursos sonoros do Java, 

linguagem na qual o sistema foi desenvolvido. A jMusic é resultado de um projeto de pesquisa livre 

e de código aberto criado por Andrew Sorensen e Andrew Brown, da Queensland University of 

Technology, na Austrália (jMusic, 2010).  
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A biblioteca simplifica a manipulação da estrutura de dados no formato MIDI. Os métodos 

de acesso às instruções musicais são bem robustos e intuitivos. É possível ainda reproduzir dados 

MIDI em tempo de execução ou armazená-los em diferentes formatos de arquivo. 

A estrutura do jMusic é organizada de forma hierárquica (Figura 3). Considerando os 

elementos básicos para a criação de uma música em MIDI, os primeiros dados a serem definidos 

são as notas musicais. Em seguida, o conjunto de notas é inserido em uma frase, apenas para fins de 

organização. Por sua vez, a frase está contida em uma parte, que atua como uma track MIDI. Por 

fim, a parte é adicionada à partitura. 

 

Figura 3. Estrutura da biblioteca jMusic 

Fonte: jMusic (2010). 

De acordo com Costalonga et al (2005), jMusic foi o maior destaque em um estudo que 

envolveu 14 bibliotecas musicais para Java. A biblioteca apresentou o melhor desempenho nas 

categorias de análise estipuladas pelos autores, superando até mesmo o Java Sound, recurso nativo 

da plataforma Java.  

2.4 APLICAÇÕES SIMILARES 

A análise de aplicações similares ajuda a compreender a complexidade da proposta, bem 

como reconhecer as possibilidades e capacidades de um sistema compositor. De certa forma, as 

avaliações e comparações entre sistemas influenciam em determinadas decisões do projeto, como 

técnicas abordadas e tecnologias utilizadas.  
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Este capítulo fornece uma breve descrição de as aplicações com propósito semelhante, bem 

como suas vantagens e desvantagens. No final da análise, é feito um levantamento comparativo 

entre as ferramentas, apontando fatores convenientes que cada uma delas apresenta. 

2.4.1  Inmamusys 
 

INMAMUSYS (2009) é um projeto que se destaca por utilizar sistemas multiagentes para 

compor músicas que tentam corresponder a sentimentos humanos. Idealizado por membros da UGR 

(Universidad de Granada), sua proposta consiste em utilizar um agente compositor que interage 

com agentes geradores (ou instrumentistas) para criar trechos musicais. O agente compositor 

modela a música de acordo com a emoção escolhida pelo usuário, entre elas alegria, tristeza e 

medo. A partir de então, os agentes instrumentistas executam a tarefa de tocar a música criada com 

seu instrumento.  

Devido à possibilidade de manter a música coerente somente aplicando regras e padrões 

matemáticos, a aplicação também aproveita o conceito de sistema especialista na definição de 

regras para gerar conjuntos de melodia, harmonia e ritmo, que, segundo Bona (2009), são os 

elementos básicos da música. Entretanto, embora haja várias possibilidades combinatórias, basear-

se em regras pré-determinadas traz como consequência a limitação da “criatividade musical” do 

sistema.  

A interface do sistema não exige experiência musical por parte do usuário. Os parâmetros a 

serem informados se resumem na emoção desejada, conjunto de instrumentos e duração da música 

(Figura 4).  

 

Figura 4. Interface gráfica do sistema INMAMUSYS 

Fonte: Delgado, Fajardo e Molina-Solana (2008) 
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2.4.2  Melody Raiser 1999 

Melody Raiser 1999 (1999), criada por Yoji Ojima, é uma ferramenta cuja estrutura musical 

se assemelha com a proposta deste trabalho. Apesar de não utilizar recursos avançados de 

inteligência artificial, seu propósito é gerar música aleatoriamente a partir de uma série de 

parâmetros (Figura 5).  

 

Figura 5. Interface gráfica do software Melody Raiser 1999 

Fonte: Melody Raiser 1999 (1999) 

Após a definição de atributos como padrões rítmicos e harmônicos, conjunto de 

instrumentos e escala musical, o programa cria trechos musicais simples, porém sem exigir 

experiência do usuário, pois os próprios parâmetros também podem ser gerados de forma aleatória 

(Figura 6). No entanto, o código-fonte do programa não está disponível para análise tecnológica. 
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Figura 6. Tela de composição do Melody Raiser 1999, permitindo a geração aleatória dos elementos 

musicais. 

Fonte: Melody Raiser 1999 (1999). 

2.4.3  Impro-Visor 

O Impro-Visor (2008) é um sistema especialista que cria solos dada uma determinada 

progressão de acordes (Figura 7). Para obter resultados satisfatórios, foram definidas regras 

envolvendo teoria musical de nível intermediário e avançado (modos gregorianos, campo 

harmônico, entre outros) pertinentes a diversos estilos musicais, principalmente o jazz. Conforme já 

citado, a presença de um sistema baseado em regras pré-determinadas tem como principal 

desvantagem a suposta limitação da composição, porém ainda permite produzir diversos resultados 

interessantes. 
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Figura 7. Interface gráfica do sistema Impro-Visor 

Fonte: Keller (2008) 

A ferramenta encontra-se na página do desenvolvedor Robert Keller e está aberta ao 

público, tanto para avaliação como para desenvolvimento. A contribuição popular permitiu ao 

sistema abranger estilos musicais além do jazz, como valsa, samba, rock, tango, reggae, entre 

outros.  

2.4.4  FugueMaker 

Menezes (2008), bacharel em Ciência da Computação pela UnB (Universidade de Brasília), 

apresentou em sua monografia o FugueMaker, software gerador de fugas no estilo do consagrado 

compositor J. S. Bach. Por ser um estilo musical extremamente matemático, como o próprio autor 

cita, é possível representá-lo através de algoritmos que, dado um determinado sujeito (frase musical 

que será a base da fuga), produzirá uma sequência de notas para cada instrumento, resultando em 

uma legítima fuga bachiana (Figura 8).  
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Figura 8. Interface gráfica do sistema FugueMaker 

Fonte: Menezes (2008) 

O destaque para o projeto está no desenvolvimento da peça, que aceita receber qualquer 

frase musical como sujeito. No entanto, a aplicação ainda não foi terminada, portanto a 

versatilidade de ritmos e a conclusão da fuga ficaram pendentes. 

2.4.5  Análise Comparativa das Propostas Semelhantes 

Para a comparação das ferramentas com objetivos semelhantes (Tabela 7), foram 

considerados fatores técnicos e musicais, que de certa forma influenciaram no desenvolvimento 

desse projeto, entre eles a escolha pela linguagem Java e geração de música em formato MIDI 

(Musical Instrument Digital Interface – Interface Digital para Instrumentos Musicais). A biblioteca 

de composição musical desenvolvida neste projeto também foi considerada na comparação. 

Tabela 7. Análise comparativa das propostas semelhantes 

Fatores INMAMUSYS Melody 

Raiser 

1999 

Impro-Visor FugueMaker Biblioteca de 

Composição 

Musical 

Algorítmica 

Linguagem de 

Programação 

Java Não 

disponível 

Java Java Java 

Abordagem 

computacional 

Sistema 

Multiagentes, 

Sistema 

especialista 

Não 

disponível 

Gramática livre 

de contexto 

Regras, funções 

matemáticas 

Método de 

Monte Carlo 

(nativo) 

Status do Em Concluído Em Em Em 
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Projeto desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento 

Estilo musical Vários Vários Jazz (nativo) Fuga Vários (nativo) 

Formato da 

música gerada 

MIDI MIDI MIDI,  

MusicXML 

MIDI,  

PDF (partitura), 

LilyPond 

(notação 

musical) 

MIDI, 

MusicXML 

Instrumentos 3 5 Limitado pelo 

sintetizador 

3 Limitado pelo 

sintetizador 

 



3. DESENVOLVIMENTO 

A concepção dos algoritmos padrão de composição foi baseada em músicas que unem 

simplicidade e coerência referentes à teoria musical. Como exemplo, referenciou-se dois trechos 

populares da música Hino à Alegria (Figura 9), adaptada do poema cantado no quarto movimento 

da 9ª sinfonia de Ludwig Van Beethoven.  

 

Figura 9. Partitura com dois trechos da música Hino à Alegria 

Fonte: All About Beethoven (2010). 

Nestes dois trechos, o modo utilizado foi o Dó Jônio (Dó Maior), que se estende durante 

todo o trecho. A harmonia alterna entre os acordes de Dó Maior em sua terceira inversão (formado 

por Sol, Dó e Mi, respectivamente) e Sol Maior. O compasso é quaternário, muito comum em 

diversos estilos musicais, e a duração das notas é quase uniforme, diferenciando-se somente na 

última nota de cada trecho.  

Considerando o tema constado no título (que remete à alegria), foi utilizado um modo de 

qualidade maior. Os acordes estão dentro do campo harmônico do modo, e as notas mais incidentes 

são as que compõem os acordes tocados. Através dos algoritmos padrão de composição, é possível 

criar trechos que sigam estruturas semelhantes, ou seja, definindo probabilidade para as notas de 

acordo com a teoria musical. 

Uma das pretensões do projeto é atingir o mercado de trilha sonora de jogos eletrônicos, 

portanto uma forte influência é o tema principal da música Dreamwatch of Time, composta por 
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Yasunori Mitsuda para o jogo Chrono Cross. A partitura da Figura 10 é uma adaptação do tema. O 

que deve ser observado é a estrutura da frase, em que o acompanhamento é feito através de acordes 

tocados uniformemente que se alteram a cada compasso. O pulso ou tempo está implícito, porém o 

ritmo pode ser percebido através da sequência executada pelo acompanhamento.  

 

Figura 10. Tema principal da música Dreamwatch of Time, de Yasunori Mitsuda  

Fonte: VGMusic (2000). 

Outro ponto relevante é a presença de um ornamento na última nota do terceiro compasso, o 

mordente, que aplica um enfeite na nota, que consiste em tocar a nota original, um grau 

imediatamente acima ou abaixo, e depois retornar à nota original, ligando essas três notas durante a 

duração em que a original é tocada. A biblioteca dispõe de uma funcionalidade capaz de aplicar 

ornamentos a determinadas notas para tornar a composição mais humana. 

3.1 Estrutura do Projeto 

A Figura 11 ilustra a estrutura que se implementou no projeto. Há uma hierarquia de 

elementos que se inicia com um segmento. Dependendo do elemento no qual está inserido, o 

segmento pode ser formado por uma simples nota, um conjunto de notas ou uma batida (no caso do 

ritmo).   
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Figura 11. Estrutura de composição musical sugerida  

Para fins de organização, o compasso contempla uma quantidade variável de segmentos. 

Dessa forma, é possível aplicar modificações em todos os segmentos de um compasso de uma só 

vez, por exemplo.  

Os compassos ficam armazenados em trilhas, que são faixas destinadas a um determinado 

instrumento, podendo estas serem atribuídas aos mais diversos elementos musicais (melodia, 

acompanhamento, etc). Em um cenário normal, como o proposto na Figura 11, estão sendo 

apresentados uma melodia, uma harmonia e um ritmo, mas o sistema é capaz também de permitir a 

inserção de mais de um elemento do mesmo tipo, bem como a omissão de um deles (duas melodias 

e duas harmonias, por exemplo). 

Por fim, o conjunto de trilhas está contido em um trecho, que representa uma parte bem 

definida da música. A decisão de manter esta hierarquia possibilita o algoritmo compositor trabalhar 

com mais de um compasso por vez, o que implica diretamente em criar frases musicais mais 

extensas.  

Diferentemente da estrutura proposta na primeira etapa do trabalho, as trilhas contém 

conjuntos de compassos, e não ao contrário, pois dessa forma a música é criada uma trilha por vez, 

já com todos os compassos preenchidos. Além de respeitar a mesma estrutura do formato MIDI, 
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organizar os elementos dessa maneira otimizou a integração entre os algoritmos de composição, 

uma vez que tornou-se mais fácil encaixar trechos de músicas diferentes entre si. 

3.2 Modelagem do Sistema 

O sistema aqui proposto foi documentado de acordo com a UML (Unified Modeling 

Language – Linguagem de Modelagem Unificada), uma especificação de modelagem de projetos. 

De acordo com o Object Management Group (2009), a modelagem no padrão UML permite 

projetar o sistema antes de iniciar sua codificação. Dessa forma, todas as análises e alterações 

necessárias são executadas antes que estas se tornem difíceis e caras durante a implementação.   

A UML prevê a representação prévia do sistema em forma de artefatos, formados 

principalmente por listas e diagramas. 

3.2.1  Regras de Negócio 

A seguir está sendo apresentado o conjunto de regras de negócio, ou seja, especificações que 

são pertinentes ao contexto da aplicação, em específico às estratégias de composição que 

acompanham o projeto, nas quais se inclui o embasamento na teoria musical ocidental. 

 O trecho musical composto deve conter ao menos uma trilha preenchida com 

segmentos; 

 As notas musicais escolhidas devem estar coerentes com a escala musical atual; 

 O processo de composição deve se orientar pelos parâmetros de composição 

fornecidos; 

  A soma da duração de todas as notas não deve ultrapassar o tempo de duração do 

compasso. 

Convém ressaltar que as regras de negócio acima se aplicam somente aos algoritmos que 

inicialmente acompanham o sistema, uma vez que as demais estratégias de composição que podem 

ser futuramente criadas não precisam necessariamente respeitar regras musicais tão específicas. 
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3.2.2  Requisitos Funcionais 

Os Requisitos Funcionais apresentados na Figura 12 descrevem as funcionalidades que o 

sistema oferece, ou seja, a capacidade de compor, reproduzir e salvar as músicas. 

req Requisitos Funcionais

RF01 - O sistema deve compor música baseando-se em parâmetros.

RF02 - O sistema deve ser capaz de salvar a música gerada.

RF03 - O sistema deve ser capaz de executar a música gerada.

 

Figura 12. Requisitos Funcionais 

3.2.3  Requisitos Não-Funcionais 

A definição de Requisitos Não-Funcionais permite que o sistema siga especificações de 

qualidade, ou seja, descreve atributos como desempenho, segurança, usabilidade, entre outros 

fatores que esclarecem como o sistema se comporta (CYSNEIROS; LEITE; NETO, 2000).  Os 

requisitos podem ser observados na Figura 13. 
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req Requisitos Não-Funcionais

RNF01 - O sistema deve compor uma frase musical em menos 

de 3 segundos.

RNF02 - O sistema deve ser desenvolvido na linguagem de 

programação Java.

RNF03 - O sistema deve ser fracamente acoplado, ou seja, 

deve ser projetado para permitir a integração de outras 

bibliotecas que possam contribuir com suas funcionalidades.

RNF04 - O sistema deve util izar a biblioteca jMusic para 

executar as funções sonoras.

RNF05 - O sistema deve gerar músicas no formato MIDI.

 

Figura 13. Requisitos Não-Funcionais 

3.2.4  Diagrama de Casos de Uso 

O Diagrama de Casos de Uso (Figura 14) ilustra como o usuário pode interagir com as 

funcionalidades do sistema. Nesse diagrama, as principais funções do projeto são apresentadas de 

maneira superficial, enquanto o usuário tem a possibilidade de utilizar seus recursos. 
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uc Diagrama Caso de Uso

UC01 - Fornecer 

parâmetros de 

composição

UC02 - Solicitar 

composição

UC03 - Executar 

música composta

UC04 - Salv ar música 

composta em arquiv o

Usuário

 

Figura 14. Diagrama de Casos de Uso 

Os casos de uso descritos anteriormente formam uma visão do sistema do ponto de vista do 

usuário. Os detalhes de cada caso de uso são explicados em sequência: 

 UC01 – Fornecer parâmetros de composição: indica que o usuário deve fornecer uma 

quantidade mínima de informações para que o sistema possa iniciar sua composição. 

Dessa forma, o algoritmo compositor seguirá lógicas diferentes para gerar suas músicas. 

Entretanto, nem todos os algoritmos precisam disponibilizar parâmetros para 

composição. Essa questão é uma decisão do desenvolvedor do algoritmo; 

 UC02 – Solicitar composição: uma vez definidos os parâmetros, o usuário deve solicitar 

ao sistema a composição da música. Nesse caso, a função retornará dados no formato 

MIDI, que poderão ser aproveitados nos casos de uso UC03 e UC04; 

 UC03 – Executar música composta: após a música ser gerada pelo algoritmo 

compositor, o usuário poderá solicitar sua execução logo em seguida para ouvir o 

resultado; e 

 UC04 – Salvar música composta em arquivo: este recurso permite salvar as músicas 

geradas no formato MIDI para serem utilizadas posteriormente.   
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3.2.5  Diagrama de Classes 

A seguir, o Diagrama de Classes (Figura 15) esclarece a estrutura de classes do sistema, 

detalhando seus atributos, operações e relacionamentos.  

 

Figura 15. Diagrama de Classe 

A classe Segment representa a menor parte de uma música. Esta contém uma propriedade 

do tipo Phrase, uma classe fornecida pela biblioteca jMusic que contém um conjunto de notas 

musicais (ver detalhe no diagrama de classe da Figura 16). Isso significa que um segmento é o 

menor elemento da estrutura, podendo conter uma ou mais notas (ou pausas). 
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Figura 16. Diagrama de Classes detalhando a interação com a biblioteca jMusic 

A classe Bar refere-se ao compasso musical, englobando um ou mais segmentos em sua 

estrutura. Isso justifica a sua herança com ArrayList<Segment>. Sua presença é fundamental 

para melhor organização dos dados musicais. 

Um conjunto de objetos do tipo Bar forma uma Track, ou seja, uma trilha de elementos 

musicais. A trilha é a responsável por reunir vários compassos em uma única faixa MIDI, contendo 

instrumento, nome e volume, portanto esta herda as propriedades de uma ArrayList<Bar>. 

As seções ou trechos das músicas são representados pela classe Section. Por ser o 

elemento mais alto na hierarquia estrutural do sistema, a Section é a responsável por organizar 

todos os demais objetos em um conjunto de trilhas. Além disso, através dessa classe é possível 

definir a estratégia de composição e os parâmetros de composição para posteriormente solicitar a 

geração da música. 
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Para garantir a padronização e a característica fracamente acoplada do projeto, as estratégias 

de composição devem ser submetidas à interface CompositionStrategy, fazendo com que 

obrigatoriamente precisem implementar seus métodos para geração de parâmetros de composição e 

criação das trilhas. Este é um conceito de padrão de projetos chamado Strategy (estratégia), 

utilizado quando se pretende separar objetos de seus comportamentos. Nesse caso, permite-se 

alternar entre várias estratégias de composição dinamicamente durante a execução do sistema 

(GEARY, 2002).  

Os algoritmos de composição que acompanham o sistema, além de implementarem a 

interface supracitada (vide Figura 17), possuem um método para cada tipo de elemento musical, 

retornando um ArrayList<Track> para serem posteriormente incorporados ao compasso. 

 

Figura 17. Diagrama dos algoritmos de composição que acompanham o sistema. 

Nos algoritmos padrão, os segmentos serão definidos utilizando o método de Monte Carlo. 

O primeiro segmento de cada elemento será gerado de forma aleatória, porém os segmentos 

seguintes serão baseados em valores probabilísticos. No caso da melodia, cada nota da escala terá 

um peso atribuído. O peso da nota é proporcional à probabilidade da mesma ser escolhida para 

compor o próximo segmento. O peso baseia-se em fundamentos da teoria musical, elevando-se caso 
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a nota componha a tríade ou esteja geograficamente próxima da nota anterior, por exemplo. A partir 

de então, o método de Monte Carlo, por meio de geração de número aleatório, selecionará a 

próxima nota a integrar o segmento seguinte. Esse processo pode se repetir com a harmonia e o 

ritmo. 

Durante o processo de composição, os algoritmos podem recorrer à classe Ornament, que 

retorna um conjunto de notas referentes a um determinado ornamento aplicado. A aplicação de um 

ornamento na nota acrescenta realismo à execução da música, como, por exemplo, o trinado, que 

consiste em tocar a nota original e, logo após, um grau imediatamente acima ou abaixo, alternando 

uniformemente durante sua duração. Outras técnicas comuns foram inseridas na classe para que 

possam ser aplicadas ao segmento. No algoritmo padrão, as técnicas de ornamento serão aplicadas 

de forma aleatória nos elementos musicais. 

Além da classe de ornamentos, as estratégias de composição contam com o auxílio da classe 

Utils, um repositório de constantes e métodos que disponibilizam informações comumente 

utilizadas em composições, como sequência de escalas, frequência de notas, durações, intervalos, 

etc. 

Objetos do tipo CompositionParams armazenam um mapa de elementos que formam o 

conjunto de parâmetros necessários para a composição, portanto são herdeiros da classe HashMap. 

Esses parâmetros devem ser previamente definidos, pois tratam-se dos dados nos quais o algoritmo 

de composição irá se basear.   

Os parâmetros mais comuns a serem definidos são valores como nota raiz, tempo, escala, 

probabilidade de aplicação de ornamentos na música, entre outros. Estes devem ser utilizados da 

forma mais conveniente para os diferentes algoritmos de composição. Os algoritmos padrão de 

composição que acompanham a biblioteca trabalham com os parâmetros informados na Tabela 8. 

Tabela 8. Parâmetros de composição utilizados pelos algoritmos de composição padrões 

Parâmetro 
Tipo de 

Dado 
Descrição Exemplo 

rootNote int 
Nota raiz, ou seja, a tônica da 

escala. 
36 

tempo int 
Velocidade da música, medida em 

batidas por minuto. 
120 

melodyOrnamentChance int 
Chance de se aplicar diferentes 

ornamentos nos segmentos da 
20 
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melodia. 

pauseChance int 
Chance de executar um curto 

período de silêncio na melodia. 
5 

enableAccompanimentRhythm boolean 
Habilitar a capacidade de aplicar 

um ritmo no acompanhamento. 
true 

enableHarmonyChord boolean 
Aplicar acordes na harmonia ao 

invés de uma nota simples. 
false 

enableMelodyHarmonic boolean 

Acrescentar um terceiro grau 

sobreposto em cada nota da 

melodia, tornando uma harmônica 

em terça. 

false 

chordProgression int[] 

Sequência de acordes, que 

influenciará diretamente na 

geração de todos os elementos 

melódicos e harmônicos. Os 

números referem-se ao grau 

(relativo ao modo Jônio) a ser 

tocado. 

{0, 4, 3, 0} 

Tracks Track[] 

Conjunto de trilhas para cada 

elemento musical, sendo 

representado por um instrumento 

{ 

melodyTrack, 

harmonyTrack,   

rhythmTrack 

} 

 

O método de composição gera um trecho de música, um objeto da classe Trecho, que 

consiste em um conjunto de compassos musicais. Cada trecho pode ser referido como uma parte 

bem definida da música, como introdução, refrão, verso, etc. Esta classe, por sua vez, solicita a 

geração de seus compassos. Esta etapa irá invocar o algoritmo de composição selecionado, que 

pode ser o padrão do sistema (conforme está ilustrado no diagrama) ou uma classe criada por 

terceiros.  

A classe Music é responsável por tratar das funcionalidades referentes ao conjunto como 

um todo, o que inclui o recurso de compor, reproduzir e salvar a música. Ao se solicitar a 

composição de uma música, deve-se fornecer um conjunto o conjunto de seções 

(ArrayList<Section>) a serem compostas. Em seguida, para cada seção contida no conjunto, 

sua estratégia e parâmetros de composição devem ser definidos. Sendo assim, chama-se o método 

de composição de trilhas de cada seção, retornando trilhas preenchidas com as notas musicais 

geradas pelo respectivo algoritmo de composição definido anteriormente. 
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Além de reunir todas as trilhas das seções, a classe Music verifica a união das trilhas com 

mesmos instrumentos e nomes, distribuindo-os em diferentes faixas na MIDI. Após passar por todo 

o processo de composição, os dados são finalmente atribuídos a um objeto do tipo Score, da 

biblioteca jMusic, que todo o conjunto de elementos musicais gerados. 

É conveniente ressaltar que a forma como as classes foram planejadas contribuiu para a 

praticidade na possível ampliação de suas funcionalidades. Dessa maneira, o sistema poderá 

oferecer outros algoritmos de composição para diferentes estilos musicais, tornando-o mais flexível 

e poderoso. 

3.2.6  Pseudo-Código do Processo de Composição  

As atividades contempladas no pseudo-código resumem o processo genérico de interação 

convencional entre as estratégias de composição e as classes (Figura 18). Inicia-se com a obtenção 

de parâmetros decisivos para a composição (estes devem ser definidos por cada algoritmo 

compositor). Cada estratégia de composição deve ter seus parâmetros já definidos, manual ou 

automaticamente, para que se possa iniciar o processo de composição. 
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Para i = 1 até quantidadeDeEstrategiaDeComposicao Faça  

Início 

 defineParametrosDeComposicao(); 

 criaTrecho(); 

 Para i = 1 até quantidadeDeTrilhas Faça 

 Início 

  criaTrilha(); 

  Para j = 1 até quantidadeDeCompassos Faça 

  Início 

   criaCompasso(); 

   Enquanto tempoTotal < tempoDoCompasso Faça 

   Início 

    defineDuracao(); 

    defineNota(); 

    criaSegmento(); 

   FimEnquanto 

  FimPara 

 FimPara 

FimPara 

geraMidi();  

Figura 18. Pseudo-código do processo de composição 

Fonte: o autor (2010). 

Em seguida, um trecho é criado, porém ainda vazio. Para cada trilha fornecida por 

parâmetro, será gerado um conjunto de compassos, cujo método de composição varia de acordo 

com o algoritmo selecionado. 

A quantidade de compassos varia de acordo com a estratégia de composição que irá 

manipulá-los. Entretanto, em um sistema convencional, são criados vários compassos dentro de 

uma trilha, cada um contendo segmentos. 

Para a criação dos segmentos, são definidas duração e frequência de suas notas. O compasso 

é preenchido com segmentos até que a duração de todas as notas dos segmentos atinja o tempo do 

compasso.   

Todo o processo será executado a quantidade de vezes que for necessário, ou seja, a 

quantidade de vezes que foi definida nos parâmetros iniciais de composição. Após sua conclusão, a 

composição gerada estará disponível em formato MIDI para reprodução ou armazenamento.  
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3.2.7  Algoritmos de Composição 

O processo de composição propriamente dito é exercido pelos diferentes algoritmos de 

composição selecionados pelo usuário. Cada algoritmo deve possuir uma estratégia de composição 

que preenche uma seção com trilhas, compassos e segmentos.  

Optou-se por desenvolver primeiramente estratégias de composição cujos resultados fossem 

músicas características de jogos eletrônicos. Sendo assim, os algoritmos que acompanham o sistema 

são divididos em três grupos:  

 Forest (floresta): destinado à criação de temas de floresta, ambiente bastante presente 

em jogos eletrônicos, como RPG e aventura. Este pacote de algoritmos é composto 

por três estratégias: ForestIntroCompositionStrategy, que compõe trechos de 

introdução; ForestVerseCompositionStrategy, responsável pela criação de versos; e 

ForestBridgeCompositionStrategy, estratégia que cria um trecho de transição entre 

seções; 

 Village (vila): destinado à criação de temas de vila, outro cenário comum em jogos 

eletrônicos. Este pacote de algoritmos é composto por três estratégias: 

VillageIntroCompositionStrategy, que compõe trechos de introdução; 

VillageVerseCompositionStrategy, responsável pela criação de versos; e 

VillageBridgeCompositionStrategy, estratégia que cria um trecho de transição entre 

seções; e 

 PianoImprovisation (improviso de piano): cria trechos de piano através de um 

método diferente dos demais algoritmos. Não há um foco definido, portanto foi 

considerado apenas um improviso de piano. 

Os algoritmos que acompanham o sistema possuem métodos bastante similares, 

diferenciando-se apenas em alguns parâmetros importantes, como seleção da harmonia e dos 

instrumentos.  

Primeiramente cria-se o ritmo, que será mantido durante toda a seção. Por padrão, esses 

algoritmos formam uma combinação aleatória de batidas que se encaixam em um compasso 

quaternário. Após serem definidas as durações de tempo do ritmo, elas são armazenadas em uma 

variável que servirá como parâmetro para ser utilizada por outros elementos, como 
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acompanhamentos e melodia. Convém ressaltar que é possível definir a velocidade do ritmo por 

parâmetro, afetando na proporção das durações das notas musicais. 

Para determinados estilos musicais, o ritmo é de fundamental importância, pois pode 

caracterizá-lo consideravelmente. Como exemplo tem-se a valsa e a dança alemã, estilos 

caracterizados por um ritmo peculiar de compasso ternário (SADIE; LATHAM, 1994). Portanto, 

um algoritmo que pretendesse desenvolver um trecho para esses segmentos musicais deveria impor 

o ritmo em compasso ternário antes de compor a melodia e harmonia. 

Em seguida, são criados os acompanhamentos da música, ou seja, elementos que 

harmonizarão com a melodia a ser criada posteriormente. No caso dos algoritmos do pacote Forest e 

Village, existe mais de um acompanhamento que exerce funções diferentes, como acordes e arpejos. 

Cada um deles é armazenado em uma trilha, com instrumentos e compassos independentes. No 

algoritmo PianoImprovisation, há somente uma trilha, referente ao acompanhamento executado pela 

mão esquerda. 

O acompanhamento do PianoImprovisation é composto apenas por acordes, sendo uma 

tríade por compasso. A escolha dos acordes é aleatória, pois trata-se de um improviso de piano, 

porém sempre respeitando o campo harmônico da escala maior.  

Os demais algoritmos seguem regras para a escolha dos acompanhamentos. Devido ao fato 

de serem estratégias para geração de músicas mais específicas, os acordes escolhidos são de 

fundamental importância para criar a atmosfera desejada. Sendo assim, por padrão, os 

acompanhamentos desses algoritmos variam entre um conjunto limitado de sequências para garantir 

suas características mais marcantes. No caso do pacote Forest, predomina-se o uso de harmonias de 

II, V e VI graus, comum de se encontrar nos temas de floresta. O pacote Village tende a selecionar 

harmonias de I, IV e V graus, pelos mesmos motivos. 

Caso o usuário deseje, é possível definir manualmente as sequências de acordes e arpejos a 

serem utilizados na seção. Outros parâmetros, como nota raiz e aplicação de ritmo nos 

acompanhamentos, também influenciam na geração da harmonia. 

Os instrumentos a serem utilizados nos acompanhamentos são definidos por parâmetro. 

Entretanto, por padrão, os algoritmos já devem ter instrumentos atribuídos a cada trilha de 

acompanhamento, sendo a harpa, o conjunto de cordas e o contrabaixo os instrumentos mais 

comuns de serem utilizados. 
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Uma vez criado as trilhas de acompanhamento, inicia-se o processo de escolha das notas 

destinadas à melodia principal. A seleção da nota a ser executada é realizada em duas partes: a 

escolha da duração de tempo e da frequência.   

Primeiramente, define-se a duração pela qual a nota será mantida, que é influenciada pelo 

tempo fornecido por parâmetro. Para cada nota que será adicionada, calculam-se alguns fatores para 

a escolha de sua duração, dentre os quais estão a sua posição relativa no compasso e na seção. As 

durações disponíveis são as mais tradicionais durações comentadas na Seção 2.1.10. Essas 

definições são para fins puramente empíricos, ou seja, a escolha da duração da nota não segue 

regras absolutas, mas sim sugestões estipuladas pelo autor do algoritmo.  

Todos os algoritmos que acompanham o sistema utilizam o método de Monte Carlo. O 

processo consiste em selecionar as notas que irão integrar os segmentos de cada compasso, tanto na 

questão de duração quanto na de frequência.  

A composição das freqüências da linha melódica é o último procedimento a ser executado, 

pois depende dos acompanhamentos definidos a priori, pois cada compasso da seção está submetido 

a um grau da escala. As notas serão definidas de acordo com o grau de cada compasso. Por 

exemplo, se o compasso estiver no grau II, as notas a serem escolhidas devem ser as que compõem 

ao segundo modo gregoriano da escala (dórico). Sendo assim, as composições desses algoritmos 

são consideradas altamente modais, pois são baseadas em padrões de escala estabelecidos pelos 

modos (SADIE; LATHAM, 1994).  

O processo inicia com a definição do alcance das notas musicais que podem ser 

selecionadas. Apenas as freqüências que compõem a escala atual estarão disponíveis para 

integrarem os segmentos. Além disso, o alcance inicialmente estipulado é reduzido para uma faixa 

pequena que abrange uma distância entre uma oitava abaixo até uma oitava acima da última nota 

executada. Dessa forma, impede-se que sejam selecionadas frequências muito distantes umas das 

outras.  

Em seguida, é atribuído um peso para cada frequência que compõe a faixa. Esse peso, que 

inicialmente possui valor 1, é acrescentado de acordo com determinados fatores. Entre eles estão a 

posição da nota na escala, a posição da nota na tríade atual e a distância da nota em relação à nota 

anterior. Caso os fatores coincidam com a frequência da nota, esta tem seu peso incrementado. 

Após este processo, a soma de todos os pesos é armazenada em uma variável que servirá como o 
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alcance da aleatoriedade, ou seja, será gerado um número aleatório entre zero e o total da soma dos 

pesos. Esse tipo de método garante que a nota que obtiver o maior peso será a mais provável de ser 

selecionada.  

Por fim, o método de composição da melodia calculará a chance de aplicar um ornamento na 

nota ou até mesmo se ela for uma pausa. A decisão será definida de acordo com as chances de pausa 

e de ornamento, definidas por parâmetro. Dessa forma, o segmento criado é inserido no compasso, e 

o sistema dá continuidade ao processo de composição melódica. 

Ao concluir a geração dos elementos musicais, o algoritmo de composição terá armazenado 

uma seção preenchida por trilhas com compassos e segmentos. A partir de então, a classe Music 

poderá exportar essa estrutura no formado MIDI, permitindo a execução dos elementos pelo 

sintetizador.  

3.3 INTERFACE GRÁFICA 

Para facilitar a interação com usuários leigos, o sistema desenvolvido acompanha uma 

interface gráfica simples que permite manipular os algoritmos de composição de maneira mais 

prática e rápida.  

Como se pode observar na tela principal (Figura 19), o sistema lista os algoritmos de 

composição disponíveis em uma combo box, podendo estes serem adicionados à música a ser 

gerada. 
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Figura 19. Interface gráfica do sistema - tela principal 

As informações do algoritmo selecionado são exibidas logo abaixo da combo box. A 

disponibilidade das informações é de responsabilidade do desenvolvedor da mesma. 

Na parte da direita, é possível visualizar os algoritmos selecionados, editar seus parâmetros 

ou removê-los do processo de composição.  

Ao editar os parâmetros do algoritmo, é exibido um formulário para preenchimento dos 

dados que influenciam diretamente no momento da composição (Figura 20). 
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Figura 20. Interface gráfica - edição de parâmetros de composição 
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Alguns dos algoritmos que acompanham o sistema disponibilizam a tela com a edição dos 

parâmetros, permitindo gerar dados aleatórios, salvar e carregar XML (conforme formato 

demonstrado na Figura 21). Essa tela é de responsabilidade do desenvolvedor do algoritmo, ou seja, 

nem todos terão a obrigatoriedade de disponibilizá-la. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<VillageVerseCompositionStrategy> 

 <generalParams> 

  <rootNote>0</rootNote> 

  <tempo>80</tempo> 

  <melodyOrnamentChance>65</melodyOrnamentChance> 

  <pauseChance>20</pauseChance> 

  <enableHarmonyRhythm>true</enableHarmonyRhythm> 

  <enableHarmonyChord>false</enableHarmonyChord> 

  <chordProgression>0;-2;1;-3;</chordProgression> 

  <accompanimentSequence>0;4;7;9;;4;7;9;</accompanimentSequence> 

 </generalParams> 

</VillageVerseCompositionStrategy> 

 

Figura 21. XML gerado pela tela de parâmetros 

 

Solicitando a composição das seções, o sistema acionará o método de composição de cada 

algoritmo selecionado. Por fim, todos os dados serão reunidos em uma única variável contendo as 

informações em MIDI. O resultado da composição é exibido em uma janela da biblioteca jMusic 

(Figura 22), através de uma notação visual. 
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Figura 22. Interface gráfica - resultado da composição 

 

Na notação constam todas as notas executadas pelos diferentes instrumentos da música, cada 

um com sua cor. Através dessa janela, é possível executar a música, salvá-la em MIDI ou XML, 

entre outras funções.  

3.4 APLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO 

Apesar da interface gráfica já ser uma aplicação que demonstra as capacidades do sistema 

desenvolvido, considerou-se importante a possível integração com outros programas, 

preferencialmente aqueles que compartilham o mesmo contexto. Nesse caso, optou-se pela 

interação com um jogo eletrônico, que poderia usufruir das músicas geradas automaticamente pelo 

sistema compositor. 

Por questões de praticidade, o jogo eletrônico foi desenvolvido através da game engine 

(motor de jogo) RPG Maker XP. Além de oferecer mais facilidade na criação, a ferramenta possui 

suporte a RGSS (Ruby Game Scripting System – Sistema de Script de Jogos em Ruby), uma 

variação da linguagem de programação Ruby, permitindo a chamada externa ao sistema compositor. 
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O jogo desenvolvido apresenta dois cenários principais: uma vila e uma floresta. Para cada 

ambiente, foi programado para que seja gerada uma música específica através do sistema 

compositor. Dessa forma, no momento em que o personagem entra no ambiente florestal, é 

executada uma chamada ao sistema compositor, solicitando uma música utilizando os algoritmos de 

composição de temas de floresta. O mesmo acontece ao entrar na vila. A chamada ao sistema é 

realizada através da execução do script ilustrado na Figura 23. 

$compositor = Win32API.new("Kernel32", "WinExec", "pl", "l") 

$compositor.call("java -jar 

C:\\MusicCompositionLibrary\\dist\\MusicCompositionLibrary.jar Village 

C:\\MusicCompositionLibrary\\composition.mid", 0) 

Audio.bgm_play("C:\\MusicCompositionLibrary\\composition.mid", 100, 100) 

Figura 23. Script solicitando composição ao sistema 

Os algoritmos de composição que acompanham o sistema foram desenvolvidos 

especificamente para oferecem a música adequada para o ambiente ao qual foram propostos. No 

caso da vila, foram utilizados elementos que remetessem a esse ambiente, assim como na floresta.  

Para a escolha dos elementos mais propícios, analisou-se também a estrutura de músicas 

ambientes de outros jogos eletrônicos, como os da série Final Fantasy, Chrono Trigger, RPG 

Maker, entre outros. As semelhanças identificadas influenciaram significativamente nos métodos de 

composição dos algoritmos. 

3.5 AVALIAÇÃO 

Após concluir o desenvolvimento do sistema, considerou-se importante avaliar a qualidade 

dos resultados perante suas propostas. Inicialmente, houve a intenção de comparar as músicas 

geradas por este projeto com as de outros sistemas, como INMAMUSYS e Melody Raiser 1999. 

Entretanto, conforme descrito anteriormente, ambos possuem focos diferentes. Além deste trabalho, 

não foi encontrado nenhum outro que tenha intenções de compor temas específicos para jogos 

eletrônicos. Nesse caso, criou-se um formulário de avaliação diferente daquele proposto 

inicialmente, porém que ainda pudesse comparar a eficácia do sistema com as alternativas 

disponíveis. 
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O processo de avaliação foi submetido ao público, no qual a maioria das pessoas foi 

composta por músicos, enquanto a outra parte era leiga no assunto. Todos observaram a aplicação 

de demonstração, que consiste em um pequeno jogo eletrônico no qual o jogador se locomove por 

dois ambientes: uma vila e uma floresta. Na primeira jogada, são executadas músicas criadas por 

compositores reais, uma para cada ambiente em específico. As músicas foram retiradas do software 

RPG Maker XP, e possuem estruturas semelhantes às geradas pelos algoritmos compositores. Na 

segunda jogada, percorrem-se os mesmos ambientes, porém as músicas a serem executadas são as 

composições geradas pelo sistema compositor.  

Após concluir as jogadas, o avaliador devia atribuir uma nota entre zero e dez para cada uma 

das músicas tocadas. A partir das notas fornecidas, realizou-se um levantamento para avaliar a 

qualidade das composições em geral, demonstrado na Figura 24. A avaliação contou com a 

participação de 9 músicos e 2 leigos. 

 

Figura 24. Resultado da avaliação com o público 

Através do gráfico, percebe-se que a média das notas atribuídas supera a faixa dos 8 pontos. 

Os voluntários leigos foram mais exigentes, atribuindo geralmente notas menores. Os músicos, por 
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sua vez, apresentaram reações positivas em toda a trilha sonora. Já era esperado o fato de atribuir 

notas maiores para as músicas criadas por compositores reais, porém a diferença em relação às 

músicas automatizadas é bem pequena.  

Os músicos voluntários que avaliaram o sistema foram membros do Fórum Cifra Club 

(www.cifraclub.com.br/forum), site eletrônico destinado ao segmento da música. Todos apoiaram a 

ideia de dar continuidade ao projeto. 

  

 

 



4. CONCLUSÕES 

A concretização deste projeto pôde esclarecer os elementos necessários para a composição 

de uma música, incluindo recomendações teóricas para facilitar a criação sem perder a coerência. 

Uma vez entendido os principais conceitos de teoria, foi possível imaginar a estrutura básica de uma 

música e como padrões matemáticos podem auxiliar em sua composição, fazendo com que este 

conceito possa ser transportado para o meio computacional. 

A análise de ferramentas semelhantes permitiu identificar os fatores comuns que sistemas da 

área de computação musical compartilham. Percebeu-se que há várias propostas aplicadas e 

questões a serem exploradas no ramo. Nesse estudo, ficou evidente a possibilidade de utilizar o 

poder da computação para reproduzir um tipo de processo de composição musical. Embora ainda 

esteja em fase inicial de desenvolvimento, a área de composição algorítmica possui um grande 

potencial que pode ser aproveitado na indústria de mídia e entretenimento conforme o tema for 

evoluindo. Além disso, esse estudo contribuiu para a escolha das tecnologias utilizadas no projeto. 

O método de Monte Carlo se mostrou uma alternativa plausível para o processo de definição 

dos elementos musicais a serem manipulados no algoritmo padrão de composição. Com a ajuda da 

teoria musical, o método poderá manter um equilíbrio entre esforço computacional e resultados 

satisfatórios na geração de frases musicais aleatórias. 

Após compreender as abordagens necessárias e analisar propostas semelhantes, definir as 

tecnologias necessárias tornou-se uma tarefa mais fácil. Optou-se por ferramentas que auxiliem na 

manipulação de recursos musicais de maneira eficiente, conforme foi comprovado nas aplicações 

semelhantes. Entre elas, inclui-se a jMusic, uma biblioteca que contribuiu significativamente para o 

tratamento dos dados musicais mais brutos. Entretanto, conforme discutido na análise de risco na 

primeira etapa do trabalho, obstáculos envolvendo a dependência da biblioteca atrasaram o 

desenvolvimento do projeto.  

O sistema foi implementado com sucesso, inclusive superando as expectativas, pois além de 

cumprir sua função de gerar músicas automatizadas, permite a prática integração entre diferentes 

tipos de algoritmos de composição através de uma interface gráfica acrescentada ao projeto.  

A princípio, somente um algoritmo de composição padrão iria acompanhar o sistema. 

Entretanto, mais estratégias foram criadas, com o objetivo de evidenciar a integração entre os 
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diferentes métodos de composição, bem como permitir a execução de diferentes músicas no 

decorrer do jogo eletrônico criado para demonstração. 

Os assuntos estudados anteriormente influenciaram na decisão de planejamento da estrutura 

e dos métodos dos algoritmos de composição. Percebeu-se que, para o objetivo do projeto, a 

aplicação de uma abordagem de inteligência artificial poderia ser substituída, portanto optou-se por 

investir na simplicidade e coerência com a teoria que algoritmos probabilísticos conseguem atingir 

com semelhante eficácia e eficiência. Portanto, a estrutura de música proposta, baseada em 

composições simples com frases coerentes, foi criada de maneira que possibilite a aplicação de 

algoritmos com as virtudes previamente apontadas. Além disso, decidiu-se projetar o sistema para 

que fosse permitido o fácil e prático acréscimo de recursos e funcionalidades no futuro, isto é, 

torná-lo fracamente acoplado. Dessa forma, novos algoritmos poderiam ser incluídos, como adição 

de estilos musicais e plugins de áudio, que certamente tornariam o sistema mais completo e 

poderoso. 

Para justificar sua aplicabilidade, o software foi submetido a uma interação com um jogo 

eletrônico de demonstração – este solicitando a composição de um tema específico em tempo de 

execução. O sistema se comportou conforme esperado, recebendo a requisição do jogo e logo em 

seguida oferecendo o resultado da composição no formato MIDI.  

A avaliação com o público revelou resultados positivos, gerando grande expectativa por 

parte dos avaliadores. Considerando que a maior parte dos voluntários é composta por músicos, o 

resultado foi surpreendente, no qual foram atribuídos diversos elogios ao projeto, sendo este 

caracterizado como desafiador e interessante por parte dos avaliadores. 

Todos os objetivos específicos do projeto foram cumpridos, atingindo com sucesso o 

objetivo geral proposto. No entanto, são sugeridas implementações futuras com intuito de agregar 

mais valor ao trabalho concretizado. Entre elas, destaca-se o desenvolvimento de estratégias de 

composição mais complexas, utilizando conceitos de inteligência artificial para se aproximar da 

criatividade humana.  

Outro recurso que contribuiria para modularidade do sistema seria a capacidade de analisar 

uma estrutura musical fornecida por parâmetro, permitindo lhe aplicar alterações logo em seguida. 

Dessa forma, seria possível criar variações de músicas já existentes, porém mantendo seus 

principais aspectos, evitando descaracterizá-la. 
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Para tornar o sistema mais independente do conhecimento de teoria musical, sugere-se 

também a criação de algoritmos que recebam por parâmetro informações menos técnicas e mais 

humanas, como sentimentos e emoções. Dessa forma, o processo de parametrização se tornaria mais 

intuitivo. 

Visando aprimorar a integração de diferentes estratégias de composição, poderiam ser 

criados algoritmos que gerassem a trechos de transição entre duas seções de estilos musicais 

distintos, como samba e rock, tornando o andamento da música mais natural e agradável. 

Há inúmeros meios de se reproduzir o processo de composição musical, sendo este 

interpretado de maneiras diferentes pelas distintas culturas presentes ao redor do mundo. Por mais 

variados que sejam os métodos criativos, caso estes possam ser simulados computacionalmente, a 

biblioteca de composição musical algorítmica está disponível para tentar a reuni-los e torná-los uma 

só representação artística. 
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GLOSSÁRIO 

Acidente Pequena alteração na altura da nota musical, geralmente um 

semitom acima ou abaixo. 

Acorde Duas ou mais notas musicais sendo reproduzidas simultaneamente. 

Altura Propriedade do som que se refere à frequência, medida em Hz. 

Bemol Acidente que subtrai um semitom à nota, representado pelo 

caractere b ao lado direito da mesma. 

Biblioteca de Programação Conjunto de rotinas e instruções que podem ser utilizados por 

programas de computador. 

Campo Harmônico Grupo de acordes disponíveis para formar a harmonia de uma 

escala. 

Compasso Divide a música em partes, organizando seu tempo, pulsação e 

ritmo. 

Composição Algorítmica Composição musical através de algoritmos de programação. 

Dórico Segundo modo gregoriano. 

Duração Propriedade que representa o tempo que o som dura. 

Eólio Sexto modo gregoriano. 

Escala Musical Conjunto de intervalos de notas musicais. 

Frígio Terceiro modo gregoriano. 

Game Engine Sistema de computador com um conjunto de recursos apropriados 

para o desenvolvimento de jogos eletrônicos. 

Grau Posição da nota em uma escala musical. 

Harmonia Combinação de sons simultâneos. 

Hashtable Tabela de elementos, utilizado para armazenamento de objetos em 

determinadas linguagens de programação. 

Intensidade Força do som, popularmente chamada de volume. Esta propriedade 

é medida em dB. 

Intervalo Distância entre duas notas musicais. 

Inversão Determinado acorde cujas notas formadoras são tocadas em uma 

ordem diferente. 
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Java Linguagem de programação orientada a objetos mantida pela Sun 

Microsystems. 

Jingle Mensagem publicitária em forma de música, geralmente destinada 

a comerciais televisivos e em rádios. 

jMusic Biblioteca de programação musical na linguagem Java. 

Jônio Primeiro modo gregoriano. 

Lídio Quarto modo gregoriano. 

Lócrio Sétimo modo gregoriano. 

Melodia Combinação de sons sucessivos. 

Método de Monte Carlo Processo de amostragem que permite selecionar dados entre valores 

aleatórios 

Mixagem Processo de unir e organizar os elementos em uma música. 

Mixolídio Quinto modo gregoriano. 

Modo Modo Grego ou Modo Gregoriano, é um conjunto de escalas 

musicais obtidas através de diferentes variações de intervalos. 

Ornamento Técnicas ou enfeites aplicados a uma nota da música com o 

objetivo de alterar levemente a frase original. 

Pan Distribuição de canal estéreo. 

Partitura Padrão de representação escrita de música. 

Plugin Software acoplado a um sistema para ampliar seus recursos e 

funcionalidades. 

Progressão de Acordes Um grupo de acordes reproduzidos sequencialmente. 

Psicoacústica Ciência que estuda a relação entre a psicologia e os sons. 

Pulsação Rítmica Pulsação sincronizada com o ritmo da música. 

Ritmo Combinação dos tempos da música. 

RPG Maker XP Framework para desenvolvimento de jogos eletrônicos. 

Ruby Linguagem de programação interpretada e orientada a objetos. 

Semitom No sistema musical ocidental, trata-se do menor intervalo entre 

dois sons que o ouvido humano está acostumado a perceber e 

classificar. 
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Sintetizador Equipamento capaz de interpretar e reproduzir instruções no 

formato MIDI. 

Sustenido Acidente que acrescenta um semitom à nota, representado pelo 

caractere # ao lado direito da mesma. 

Timbre Propriedade sonora que permite o ser humano distinguir uma fonte 

sonora da outra. 

Tom Intervalo entre dois sons formado por dois semitons. 

Tonalidade Intervalo entre duas notas musicais. 

Tônica Primeiro grau da escala, nota fundamental que dá nome à escala ou 

acorde. 

Tétrade Acorde formado por quatro sons diferentes. 

Track Uma trilha da música MIDI, que armazena as notas musicais e suas 

propriedades. 

Tríade Acorde formado por três sons diferentes. 

Trilha Sonora Conjunto de composições destinadas a um tipo de mídia, como 

filme, série ou jogos eletrônicos. 
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APÊNDICES 



GUIA - CRIAÇÃO DE UM ALGORITMO DE COMPOSIÇÃO 

Uma das pretensões do projeto é torná-lo um sistema colaborativo, no qual outras pessoas 

poderão desenvolver seus próprios algoritmos de composição musical. Portanto, foi criado um guia 

para a criação de um algoritmo de composição que pudesse gerar músicas conforme a estrutura 

estabelecida pelo framework, além de permitir a integração com algoritmos de terceiros. 

CRIAÇÃO DO PACOTE 

Primeiramente, deve-se criar o pacote referente ao algoritmo de composição. Este deve ter 

um nome sugestivo, normalmente remetendo ao estilo musical e o trecho a ser gerado. No exemplo 

deste guia, o algoritmo a ser criado deve resultar em solos de Blues, portanto o nome do pacote se 

chamará BluesSolo. O pacote deverá ser inserido no projeto dentro da pasta 

CompositionStrategy para que a interface gráfica possa reconhecê-lo como um novo 

algoritmo disponível para ser utilizado.   

CRIAÇÃO DA CLASSE 

Após a criação do pacote, deve-se criar a classe do algoritmo de composição. Esta deve 

obrigatoriamente implementar a interface CompositionStrategy, que permite com que a 

classe Music possa reconhecer sua estrutura e integrá-la às demais estratégias de composição caso 

seja necessário. O nome da classe deve ser composta pelo nome do pacote acompanhado do termo 

CompositionStrategy. O código deve ficar semelhante ao exposto na Figura 25. 

package CompositionStrategy.BluesSolo; 

public class BluesSoloCompositionStrategy implements CompositionStrategy{ 

} 

Figura 25. Classe da estratégia de composição 

IMPLEMENTAÇÃO DOS MÉTODOS 

Uma vez criada, a classe deverá implementar os três métodos estabelecidos pela interface 

CompositionStrategy. São eles:  
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 composeTracks: responsável por compor e retornar as trilhas preenchidas com 

compassos; 

 getDefaultCompositionParams: define os parâmetros padrão para a composição; e 

 getDefaultValueOfParam: dado um determinado parâmetro, o algoritmo fornecerá 

seu valor atual. 

Sugere-se manter o código conforme a Figura 26. 
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package CompositionStrategy.BluesSolo; 

 

import framework.Bar; 

import framework.CompositionParams; 

import framework.CompositionStrategy; 

import framework.Segment; 

import framework.Track; 

import java.util.ArrayList; 

import jm.music.data.Note; 

import jm.music.data.Phrase; 

import jm.music.data.Rest; 

import util.Ornament; 

import util.Triad; 

import util.Utils; 

 

public class BluesSoloCompositionStrategy implements CompositionStrategy{ 

 

private CompositionParams params; 

 

public ArrayList<Track> composeTracks(CompositionParams params) { 

 

        ArrayList<Track> trackList = new ArrayList<Track>(); 

 

        this.params = params; 

 

        Track[] accompanimentTracks = 

  (Track[]) params.get("accompanimentTracks"); 

        if (accompanimentTracks != null) { 

            for (Track track : accompanimentTracks) { 

                trackList.add(composeAccompaniment(track)); 

            } 

        } 

 

        Track[] melodyTracks = (Track[]) params.get("melodyTracks"); 

        if (melodyTracks != null) { 

            for (Track track : melodyTracks) { 

                trackList.add(composeMelody(track)); 

            } 

        } 
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        return trackList; 

    } 

 

public Object getDefaultValueOfParam(String param) { 

        Object value = null; 

 

        CompositionParams compositionParams = 

getDefaultCompositionParams(); 

 

        if (compositionParams.containsKey(param)) { 

            value = compositionParams.get(param); 

        } 

 

        return value; 

    } 

 

public CompositionParams getDefaultCompositionParams() { 

        CompositionParams compositionParams = new CompositionParams(); 

 

        compositionParams.put("rootNote", Utils.C); 

        compositionParams.put("gregorianMode", Utils.MIXOLYDIAN_MODE); 

        compositionParams.put("tempo", 100); 

        compositionParams.put("timeSignature", 4); 

        compositionParams.put("melodyOrnamentChance", 35); 

        compositionParams.put("pauseChance", 10); 

 

        Track [] accompanimentTracks =  

{new Track("Bass", jm.constants.Instruments.BASS, 80)}; 

        Track [] melodyTracks =  

{new Track("Clean Guitar", jm.constants.Instruments.CLEAN_GUITAR, 100)}; 

 

        compositionParams.put("accompanimentTracks",    

 accompanimentTracks); 

        compositionParams.put("melodyTracks", melodyTracks); 

 

        return compositionParams; 

    } 
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private Track composeAccompaniment(Track track) { 

 ... 

 return track; 

} 

 

private Track composeMelody(Track track) { 

 ... 

 return track; 

} 

Figura 26. Implementação dos métodos obrigatórios 

Percebe-se que os métodos invocados em composeTracks devem ser criados conforme o 

algoritmo. No caso do exempo acima, para cada trilha fornecida por parâmetro, invoca-se um 

método que compõe um elemento. Esses métodos devem retornar trilhas preenchidas com 

compassos. 

CRIAÇÃO DA TELA DE EDIÇÃO DE PARÂMETROS 

Caso o desenvolvedor deseje ampliar a experiência de usabilidade do sistema, é possível 

criar a tela que permite a edição de parâmetros do algoritmo de composição e integrá-la à interface 

gráfica. Este procedimento não é obrigatório. 

Deve-se criar uma nova classe com o nome ParamsView e inseri-la no mesmo pacote da 

classe criada anteriormente. Ao ser solicitada a edição de parâmetros, a interface gráfica do sistema 

exibirá essa classe. Caso não exista, essa função será desabilitada. 

Em seguida, será preciso herdar a classe AbstractParamsView, a qual já contém 

métodos específicos que padronizarão a tela de parâmetros.  

O desenvolvedor deve criar o formulário conforme for pertinente ao seu algoritmo de 

composição. Recomenda-se criar campos intuitivos para cada parâmetro que influenciará 

diretamente a estratégia de composição. 

Após a criação dos campos, sugere-se a implementação de um botão que salve as 

configurações, ou seja, que obtenha os valores informados nos campos e os atribua nos parâmetros 

da estratégia. O código deve estar conforme a Figura 27. 
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package CompositionStrategy.BluesSolo; 

import view.AbstractParamsView; 

public class ParamsView extends AbstractParamsView { 

 private void save () { 

  CompositionParams compositionParams =   

 section.getCompositionStrategy().getDefaultCompositionParams(); 

  compositionParams.put("rootNote", jTextFieldRootNote.getText()); 

  … 

  section.setParams(compositionParams); 

 } 

} 

Figura 27. Código da tela de parametrização 

O método Save pode ser executado a partir de um botão, por exemplo. Observa-se que o 

mesmo armazena os campos em um objeto do tipo CompositionParams e este, por sua vez, é 

atribuído no objeto section, herdado da classe AbstractParamsView. 

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO INFORMATIVO 

Por fim, o desenvolver pode optar por elaborar o documento que contém informações 

pertinentes ao algoritmo de composição. Apesar de não ser um procedimento obrigatório, é 

recomendado criar o documento para que informe ao usuário as influências de cada parâmetro, além 

de outros dados importantes para a compreensão da estratégia de composição. 

O procedimento consiste em criar um arquivo de texto chamado info, e inseri-lo no mesmo 

pacote do algoritmo criado. O arquivo deve ser preenchido com informações pertinentes ao 

algoritmo de composição. A interface gráfica o interpreta de acordo com o padrão HTML 

(HyperText Markup Language – Linguagem de Marcação de Hipertexto), portanto o arquivo pode 

conter códigos nessa linguagem. 
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A Figura 28 demonstra um exemplo desse tipo de arquivo. 

<div style="font-family: verdana, arial; font-size: 10"> 

<b>BluesSoloCompositionStrategy</b> <br> 

<br> 

<b>Autor:</b> Fernando Augusto Paz <br> 

<b>Data:</b> 13/12/2010 <br> 

<b>Versão:</b> 1.0 <br> 

<b>Descrição:</b> <br> 

Algoritmo para composição de solos de Blues. <br> 

<br> 

<b>Parâmetros de Composição:</b> <br> 

... 

</div> 

Figura 28. Exemplo de arquivo informativo 

 

TESTANDO O ALGORITMO CRIADO 

O projeto deve ser compilado corretamente para que o novo algoritmo de composição possa 

ser integrado ao sistema. Para avaliar todos os recursos criados, o resultado pode ser testado através 

da interface gráfica, conforme apresentado na Figura 29. 
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Figura 29. Testando algoritmo criado 

É possível observar que o algoritmo foi identificado adequadamente pela interface, sendo 

permitido integrá-lo com outras estratégias de composição independentes e solicitar a composição 

de suas frases musicais.  


