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INTRODUÇÃO 

O espaço é um dos factores essenciais na sonoplastia e composição musical nos 

videojogos, torna-os numa experiência imersiva. Desde 1992 com o advento dos cds e 

soundblaster em jogos, que se tenta progredir em direcção ao verdadeiro som 3D , 

completamente imersivo e tri-dimensional. A espacialização sonora é uma das  

ferramentas principais usada para este efeito.  

 

Neste projecto tenho como objectivo investigar a que nível os conceitos teóricos 

de espacialização podem ser aplicados ao UDK
1
. Irei basear a minha pesquisa em 

diversos documentos científicos e informativos provenientes de teses e investigações 

tecnológicas. 

 

Desde o advento do audio em videojogos que sempre se procurou uma maior 

imersão sonora nestes usando diversas técnicas para recriar espaços em 3D através de 2 

colunas ou headphones. Com o passar do tempo surgiram novas técnicas e ferramentas 

para o fazer;  no entanto  falta um estudo que as consolide e as aplique dentro do UDK. 

 

           Tenho como objectivo principal criar um ambiente sonoro interactivo 

espacializado em UDK composto por componentes musicais e sound design. 

 

 

 

 

                                                

1 Kit de Desenvolvimento de videojogos desenvolvido pela Epic Games que usa o UnrealEngine3 

como motor de jogo, mais informações em  http://www.unrealengine.com/udk/ 
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ESTADO DA ARTE E FUNDAMENTAÇÃO DE 

RELEVÂNCIA 

 

Documentação: 

 

http://www.unrealengine.com/en/features/audio/ 

Actualmente existem documentos que abordam o tema de espacialização sonora 

em videjogos. Contudo, mais em termos técnicos no âmbito de engenharia informática e 

programação. 

 

- “A Review of Spatial Sound for Virtual Environments and Games with Graphics 

Processing Units” de Foad Hamidi e Bill Kapralos 

Abstract: The generation of spatial audio and audio processing in general using 

traditional software-based methods and techniques is computationally prohibitive 

thereby limiting the number of, and type of auditory effects that can be incorporated 

into applications. In contrast to consumer-grade audio cards, the graphics processing 

units (GPUs) of video cards  

(…) developers of virtual environments and games with the possibility of 

incorporating real-time, spatial audio into their simulations. This paper presents an 

overview of the research efforts that have utilized the GPU for the implementation of 

spatial sound for virtual environments and games. Approaches to GPU-based spatial 

sound are summarized and their advantages and disadvantages are presented. 

 

O documento acima trata maioritariamente de espacialização sonora em realidades 

virtuais mas implementada através de GPUs . Explora mais a vertente tecnológica de 

unidades de processamento de gráficos e as suas potencialidades como implementadores 

de espacializações audio.  

 

- “Rendering Localized Spatial Audio in a Virtual Auditory Space” de Dmitry N. 

Zotkin*, Ramani Duraiswami, Larry S. Davis 

High-quality virtual audio scene rendering is a must for emerging virtual and 
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augmented reality applications, for perceptual user interfaces, and sonification of data. 

We describe algorithms for creation of virtual auditory spaces by rendering cues that 

arise from anatomical scattering, environmental scattering, and dynamical effects. We 

use a novel way of personalizing the head related transfer functions (HRTFs) from a 

database, based on anatomical measurements. 

Details of algorithms for HRTF interpolation, room impulse response creation, 

HRTF selection    from a database, and audio scene presentation are presented. Our 

system runs in real time on an office PC without specialized DSP hardware. 

 

Este documento refere-se mais a aplicação de técnicas de HRTF personalizadas mas  

aplicadas em contexto de realidade aumentada e não propriamente de videojogos. 

 

 

The Game Audio Tutorial: A Practical Guide to Sound and Music for Interactive 

Games, Richard Stevens, Dave Raybould  Focal Press, 2011 

The Game Audio Tutorial is not only an impressive exploration of the UDK 

audio system, but also a thorough introduction to fundamentals of audio for games. 

Novices and advanced users alike will find this book an invaluable resource, as it takes 

the reader through the process of triggering their first sound to scripting complex in-

game actions. The authors (Richard Stevens and Dave Raybould) have put together an 

amazing amount of information about audio for the UDK not easily found anywhere 

else. The Game Audio Tutorial is one of a kind and has found a way of making 

seemingly difficult concepts easier to understand. 

 

-Karen Collins, Canada Research Chair in Interactive Audio, University of Waterloo, 

Author of Game Sound (MIT Press) 

 

Este livro possui diversas técnicas e teoria sobre a implementação de “game audio”, 

englobando programação e aspectos mais informáticos e técnicos . 

Usa o UDK como software de aprendizagem. 

 

Exemplos de projectos: 

http://www.youtube.com/watch?v=CyK1N-WkgdQ 

http://www.youtube.com/watch?v=dYPy_b_H7ZE 

http://www.youtube.com/watch?v=CyK1N-WkgdQ
http://www.youtube.com/watch?v=dYPy_b_H7ZE
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http://www.youtube.com/watch?v=K-XwKUscf0E 

 

Elaboro este trabalho no âmbito de criar um espaço interactivo mas que use o som como 

protagonista e não como complemento (como é usado nos projectos acima) 

http://www.youtube.com/watch?v=K-XwKUscf0E
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APRESENTAÇÃO DO PROJECTO/ OBJECTIVOS, 

METODOLOGIA, CRONOGRAMA 

Tenho como objectivo elaborar um fundamento teórico acerca da espacialização 

sonora e percepção auditiva e de seguida aplicar os conhecimentos adquiridos para 

desenvolver um ambiente sonoro dentro do UDK.  

 

Antes de propriamente abordar o UDK, irei aprofundar as bases dos conceitos 

fundamentais em estudo. O tópico principal do projecto (aplicação em UDK) será 

estudado com uma base teórica exposta previamente. 

 

Objectivos: 

 

Objectivos Gerais: 

-Criar um Ambiente Sonoro Interactivo e Espacializado no UDK 

- Ganhar conhecimentos substanciais sobre a área 

 

Equipamento 

 

- Avid Protools 10 e Steinberg Cubase 5 para pós-produção audio 

- Camtasia Studio 8 para gravação video. 

- Unreal Development Kit  

Concretização 

a. Expectativa de produção 
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Espero produzir um documento com um suporte audiovisual para consulta, ou seja, 

ficheiros audio e video para complementar os dados investigados. 

b. Avaliação de exequibilidade 

Dada a quantidade de tempo disponível e o cronograma feito e os temas 

abordados terem afiliação com a minha área académica, tenho a expectativa que o 

projecto tenha uma probabilidade de execução bem sucedida alta. 

 

 

Metodologias: 

 

O trabalho terá 2 componentes: 

 

1- Fundamento Teórico 

 

Irei falar sobre os começos da espacialização do som (através de meios 

electrónicos), os seus princípios, métodos e ferramentas, aspectos técnicos e o factor 

humano anatómico . Tenho como objectivo formar um fundamento teórico base sobre 

percepção auditiva. 

Esta secção do trabalho terá também uma consolidação sobre as diferentes 

investigações e estudos feitos acerca da nossa percepção vertical do som e sua emulação 

no contexto audiovisual. 

Irei abordar diversos aspectos e técnicas a ter em consideração quando se 

trabalha som na área dos videojogos, como mistura e masterização, compressão, 

reverberação e outros tópicos a meu ver essenciais para um bom produto final. 

 

           

2 - Aplicação no UDK 

 

Após formar um alicerce teórico sobre espacialização e percepção auditiva, neste 

segmento irei aplicar a teoria á prática elaborando um espaço interactivo sonoro a partir 

do UDK. 
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Cronograma 

Actividade Março Abril Maio  

Junho 

Julho 

Agosto 

1- Som 3D, Fundamento Téorico          X 

 

       X 

 

  

2- Componente Vertical                             X 

 

          

3- Técnicas e Plugins         X 

 

          

4- Secção UDK            X 

 

    X 
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III. CORPO DO TRABALHO 

III.1 Som 3D e Percepção Auditiva 

Para a reprodução fidedigna de uma espacialização sonora virtual será necessário 

ter em conta os estudos efectuados na área da percepção aural e auditiva e com auxilio 

de algoritmos que possibilitem a criação de espaços virtuais sonoros. Será também 

necessário ter em conta as propriedades anatómicas do ouvido humano e o ambiente 

envolvente. 

Tenciono também analisar a forma como o ser humano segrega eventos sonoros em  

diferentes objectos, baseando-me no livro “Auditory Scene Analysis” de Albert 

Bregman. 

 

Conseguem-se identificar estudos na área da espacialização sonora  electrónica  a 

partir de 1907.  Desde então efectuaram-se grandes avanços nessa área tais como 

modelações de ambiente, processos de síntese e também desenvolvimentos na área do 

software.
 2
 

 

O nosso sistema auditivo contém diversos processos fundamentais de análise 

acústica: 

                                                

2 Esta secção do trabalho está baseada  no livro “Auditory Scene Analysis. Albert S. Bregman. 

Department of Psychology. McGill University. 1205 Docteur Penfield Avenue. Montreal, QC. 

Canada H3A 1B1.is,  1990, capítulo 8 , “Summary and Conclusions”  e tem como objectivo ser 

uma síntese de aspectos mais relevantes para o trabalho. 
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1 -  Processo primitivo:           

 

- Decomposição da energia ouvida  num grande número de análises separadas. Após esta 

análise, o sistema auditivo separa os eventos mediante o ambiente de onde provêm, de 

acordo com a variação de tempo e espectro. 

      

 O espectro acústico é composto por padrões de intensidade, flutuação, transições e 

frequências;  estes factores desempenham um papel fundamental na percepção auditiva.
 3
 

2 - Integração Sequencial:  

 

- Separação de fontes sonoras em 2 fluxos, um agudo e um grave 
4
 

3 -  Segregação Espacial: 

 

-  Em tons complexos, a altura é percepcionada pela estimativa da frequência 

fundamental relativamente aos seus harmónicos. No entanto não é necessário a 

frequência fundamental estar presente, desde que os parciais restantes sejam múltiplos. 

    

Quando um ruido contem grande energia nas frequências mais altas é percepcionado 

como mais alto espacialmente e vice versa. 

 

4 -  Segregação Temporal 

-  Com repetições rápidas o som separa-se em 2 fluxos, um grave e um agudo.  

O cérebro agrupa sons conforme o seu grau de familiaridade; esse grau é avaliado 

mediante diferenças energéticas entre a frequência fundamental e os seus harmónicos. Se 

a fundamental superar energicamente as restantes, então controla a segregação dos 

fluxos. 

 

                                                

3 Bregman,    Auditory Scene Analysis, chapter 8,  pg 641 

4 Bregman,, Auditory Scene Analysis, pg 642 “Sequential Integration:Auditory Stream 

Segregation” 
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5 -  Integração espectral 

     - O cérebro agrupa componentes analisando espectralmente e observando 

correlações e correspondências do conteúdo espectral que não ocorreram ao acaso. 

Ocorre uma constante análise do conteúdo espectral ao longo do tempo em termos 

de grau de complexidade, em que os espectros complexos sao percepcionados como 

continuações dos mais simples. 

Existe constantemente uma “competição” entre a integração espectral e a sequencial.
 
 

 

Factores Que Influênciam Semelhanças entre Sons Espectralmente: 

 

- Separação de frequências (gliding); quanto mais longe os sons estão espectralmente 

mais dificilmente são agrupados como provenientes do mesmo local. 

 

 -  Existem 2 tipos de mudanças frequênciais que são usadas na tarefa de agrupamento, a 

micromodulação  (pequenas flutuações) e o vibrato. 

 

-  O outro tipo de mudança é o tipo lento, quando existem voluntariamente mudanças 

suaves de tom (portamento). 

   A sincronização destes 2 tipos de modulação frequêncial em diferentes secções do 

espectro faz com que estas sejam percepcionadas como parte da mesma fonte. 

-  Direcção das mudanças de frequências 

 

- Há indícios que o sistema auditório analisa as amplitudes de vários componentes 

espectrais para determinar o que subtrair; com estas subtracções espectrais o sistema 

auditório estima as intensidades frequênciais dos espectros complexos. 

- Parciais mais intensos são mais fáceis de segregar dado o seu alto nível de energia 

(maior percepção auditiva) 
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Principio da Harmonicidade  

- Os componentes de um sinal são harmónicos se tiverem uma frequência sub-harmónica 

em comum. 

Harmonicidade implica uma periodicidade comum entre frequências. 
5
 

 

Principio do Masking 

- Componentes acústicos são perceptíveis quando combinados com outros da mesma 

gama espectral. 

 

Ilusão de Continuidade  

 

Se um som curto é substituído por um substancialmente mais alto com conteúdo 

espectral compatível, o som suave funde-se como parte do mais alto 

 

Indução Contralateral  

 

- Ocorre quando um som suave num ouvido é acompanhado por um alto no outro, o 

efeito é o som suave ser percepcionado como estando ao centro
6
. 

 

                                                

5 http://home.tm.tue.nl/dhermes/lectures/SoundPerception/07ASA1.html , 

 DIK J. HERMES in Auditory Scene Analysis 1, (...)Another organizing principle, which is not part of 

visual scene analysis, is harmonicity.  The components of a sound signal are harmonic if they have a 

common sub harmonic frequency.  In another equivalent formulation in the time domain, harmonicity 

implies a common periodicity of the frequency components.” 

6 Vide RICHARD M. WARREN e  JAMES A. BASHFORD, “Binaural interaction was studied using 

headphones presenting signals (tones or filtered speech) to one ear and noises of various spectral 

compositions to the other. Every half-second, the sides re- ceiving the signal and noise were reversed. 

The noise was always perceived to alternate from side to side, but the signal appeared to be stationary 

and diffusely localized about the midsaggital plane when the noise contained the spectral components 

of the signal at appropriate intensity levels. This delateralization of a monaural signal results from a 

http://home.tm.tue.nl/dhermes/lectures/SoundPerception/07ASA1.html
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Localização Espacial Aprofundada: 

 

A pinna consiste na secção fundamental do nosso ouvido externo em termos de 

localização espacial e informação direccional de fontes sonoras. 

  

    Esta secção do ouvido permite uma certa diferenciação entre sons provenientes de 

frente e de trás e providencia um aumento de 5 dbs nas regiões dos 2khz aos 3khz. 

 

A direccionalidade de fontes sonoras é processada através de formas, depressões e 

contornos situados na pinna que,  combinado com o som directo, passa para as secções 

internas do ouvido e, posteriorm para o cérebro para descodificações finais. As curvas 

de análise provenientes dos ângulos de incidência e reflexões que as ondas sofrem ao 

chegar á pinna e posteriormente ao ouvido interno chamam-se Funções de 

Transferência, medindo essencialmente diferenças de fase provenientes dos ângulos de 

incidência. 

 

      Existem portanto 2 factores essenciais na localização espacial de sons : as diferenças 

de intensidade e as diferenças de chegada, ou seja, fases (e ângulos de incidência 

respectivos.) 

 

Em ambientes sonoros virtuais multimodais, de modo a que a experiência seja 

consistente, o audio tem que se encontrar em sincronismo espacialmente e 

dinamicamente com os movimentos e comportamentos do indivíduo. 

 

Para uma emulação virtual espacial  bem efectuada, o audio terá que incorporar factores 

estáticos, dinâmicos e ambientais nos eventos sonoros. 

                                                                                                                                         
process called "contralateral induction" (Auditory contralateral induction: An early stage in binaural 

processing, 1976) 
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Tipos de espacialização 3D principais: 

1- Sistemas de modificação de fase 

2- Sistemas que colocam sons fora do campo stereo 

3- Simulações completas 3D 

 

Nesta secção irei abordar sistemas de espacialização audio que transmitem a percepção 

tri-dimensional usando somente 2 canais. 

 

     Em termos matemáticos, o som para ser considerado tri-dimensional tem que dar a 

percepção que manipula as coordenadas esféricas respectivamente:
7
 

 

- r distância radial 

- theta ângulo polar 

- phi  ângulo azimutal 

 

 

Hr(ω, ϕ, θ) = Φr(ω, ϕ, θ) /  Φf (ω) 

 

Hl(ω, ϕ, θ) = Φr(ω, ϕ, θ) /  Φf (ω)  

                                                
7  Informação e ilustração adaptadas de :http://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_coordinate_system 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_coordinate_system
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O simples facto do ser humano possuir 2 ouvidos e conseguir detectar fontes sonoras a 3 

dimensões é uma necessidade evolutiva,  uma forma de defesa tridimensional na ausência 

de luz. Tal é possível devido a uma interacção entre os nossos ouvidos externos e a 

pinna que operam em conjunto para localizar fontes sonoras. 

 

   O nosso ouvido consegue calcular fontes sonoras devido ao facto que , se o som não 

estiver directamente á nossa frente, irá chegar ao nosso ouvido em instantes diferentes. 

           

            O delay de audição provocado pelo desfasamento de chegada do som aos 

ouvidos é denominado de ITD. Esta diferença de fase provocada pela distância entre os 

nossos ouvidos é usada para determinar as coordenadas da fonte sonora entre outras 

variáveis, como a forma do nosso ouvido, cabeça e corpo. 

 

     É sabido que as diferenças na geometria do ouvido (nomeadamente da pinna), 

provoca distorção na percepção sonora, sendo necessário a implementação de estudos 

HRTF para reduzir o efeito previamente descrito.
8
 

     Estas modificações que o som sofre desde a sua fonte até ao interior do nosso 

cérebro é denominada de HRTF 

  

 

 

  

Para emular este efeito em gravações desenvolveram-se as gravações biaurais, ,um 

método de gravação que utiliza 2 microfones dispostos de maneira semelhante aos 

nossos ouvidos, incorporados numa cabeça artificial.  

 

Estas gravações normalmente não têm como objectivo ser reproduzidas em colunas ou 

monitores mas sim em headphones. 

 

                                                
8 http://en.wikipedia.org/wiki/3D_audio_effect 

http://en.wikipedia.org/wiki/3D_audio_effect


 

 

18 

       Juntamente com a incorporação de HRTF no audio, será necessário ter em conta a 

implementação de reverberações adequadas e reflexões ambientais para tornar o espaço 

virtual percepcionalmente convincente. 

Dinâmicas terão que ser respeitadas de acordo com movimentos e intensidades.
 9
 

 

Localização Vertical: 

 

A localização sonora no plano vertical  é um campo de investigação ainda com 

espaço substancial para desenvolvimento e pesquisa. 

 

É sabido no entanto que, de acordo com estudos feitos por Butler e Humanski (1992) , 

Stevens and Newman (1936) e outros, a localização no plano vertical do ser humano 

depende somente de um ouvido, com a pinna a ser usada como filtro direccional  sem 

qualquer dependência em ITDs ou qualquer factor relacionado com fase. 

 

      Sabe-se também que a nossa percepção vertical depende substancialmente do 

conteudo espectral das fontes sonoras. Com frequências graves o ser humano consegue 

localizar biauralmente; no entanto, sons agudos nomeadamente acima de 7kHz, 

detectamos monauralmente utilizando a pinna como filtro. 

 

       Isto deve-se ao tamanho relativamente pequeno da pinna, conseguindo ser utilizada 

eficientemente só quando aplicada a sons de curto comprimento de onda (logo alta 

frequência). 

 

    No que diz respeito ao processamento auditivo interno (cerebral), estudos de  Oliver, 

D. L., G. E. Beckius (1997), comprovam que a percepção vertical é efectuada através 

do nervo vestibulococlear . 

 

     A localização vertical do som está essencialmente relacionada com a forma exterior 

do ouvido, as deformações e curvas presentes na pinna provocam reflexões e  delays 

                                                
9 Wenzel EM, Arruda M, Kistler DJ, Wightman FL. “Localization using non individualized head-

related transfer functions.” J Acoust Soc Am 1993 
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entre o sinal directo e o reflectido;  se taparmos a pinna a nossa localização vertical fica 

seriamente debilitada. 

Em termos de percepção vertical, esta é aparentemente mais facil de se consegui 

se colocarmos  esferas sonoras com incrementos frequênciais na gama dos 7kHz. 

 

Jens Blauert desenvolveu um sistema esférico que possui  coordenadas esféricas 

relativamente aos ouvidos  (cabeça do ouvinte) e usando os 3 planos: horizontal, 

mediano e frontal. 

   

  Devido ao interesse da industria, propôs-se a hipótese da inserção de um plano vertical 

ao sistema. Após pesquisa chegou-se á conclusão que são precisos 3 factores para o som 

ser correctamente percepcionado verticalmente: 

 

1-  O som tem que ser complexo 

2-  O som complexo precisa de ter frequências acima dos 7kHz 

3-  A pinna tem que estar presente na equação. 

 

    
10

 

No entanto, quando existe mais do que uma fonte sonora, formam-se problemas 

inerentes: masking e a atribuição correcta de sons ás suas respectivas fontes.  

 Como é que o nosso ouvido distingue qual som pertence a qual fonte? 

                                                
10 : Head Related Coordinate System , exemplo idêntico  em “Sylvia Sima, HRTF Measurements and 

Filter Design for a Headphone-Based 3D-Audio System” p 9  
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   Quando os sons vêm de posições azimutais diferentes, o nosso ouvido deixa de poder 

analisar acertivamente o sinal monauralmente, logo, através de informações binaurais, 

pode-se resolver o problema do masking e a distinção individual das fontes. Existe um 

grande debate á volta da possibilidade humana de distinguir sons individualmente no 

plano vertical usando somente cues verticais (e monaural).  

 

 

III.2 Plugins Usados 

Nesta secção referencio alguns plugins por mim usados na elaboração do 

trabalho e que se provaram indispensáveis para a concretização deste. 

 

Mathew Lane DRMS 

 

Este plugin tem como funcionalidade aumentar o campo stereo através do uso de filtros 

e delays e distribuir a energia das extremidades do campo para o centro e vice versa. 

 

       

Este plugin apresenta uma nova abordagem criativa para a manipulação do campo 

stereo. Baseia-se num processamento de MS (Mid-Side) mas  divide o sinal stereo em 

quatro partes, conseguimos adicionar profundidade, alterar a largura e muitas outras 

combinações. 

 

Cada uma das quatro secções tem um filtro HP , LP e um delay para atrasar o 

sinal de uma secção em relação ás outras (óptimo para manipulação de fase). 

 Possui também uma secção de feedback.  
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O nível e combinação de todos estes aspectos irá resultar em várias alterações no campo 

stereo. 

 

Wave Arts Panorama 

 

 

Este plugin foi concebido especificamente para criar simulações 3D usando só 2 

canais, utiliza tecnologia relacionada com a psicoacústica e “distance cues”. Incorpora 

factores de HRTF e modelação acústica , o utilizador tem ao seu dispor diversos efeitos 

como doppler e reverbs, tipos de sala, altamente recomendado. 

 

Ambiophobics Transcoder 

 

 

 

 

 

 

Ambiophonics usa RACE  (Recursive Ambiophonic Crosstalk Elimination) para 

permitir a audição binaural.  

     Os altifalantes são posicionados num ângulo de separação menor que 20 °em vez de 

60 ° convencionalmente usado em Stereo . RACE é um algoritmo livre disponibilizado 

pelo Instituto Ambiophonics . 
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Brainworx BX Digital V2 

 

bx_digital V2 é um processador de masterização digital com um equalizador de 11 

bandas, M / S De-Esser, Mono-Maker e um Bass Enhancer inteligente, como também 

componentes  M / S extra, tais como Pan e Controlo da  Largura Stereo. 

 Maxxbass 

 

O Maxxbass é um plugin que amplia a resposta de graves até 1,5 oitavas e preserva a 

resposta dinâmica e as características do sinal original. 

 

MaxxBass cria harmónicos que podemos adicionar ao sinal. Estes harmónicos enganam 

o ouvido em frequências graves. 

Esta ilusão psicoacústica pode ser utilizada para a mistura e dominar  resposta de graves 
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do produto. 

 

     O facto de conseguirmos ouvir os graves de uma guitarra através de uma coluna 

pequena é completamente ilusório, a coluna não tem resposta de frequência suficiente, 

está tudo na nossa cabeça, nós entendemos os harmónicos que a guitarra produz como 

frequências fundamentais. 

 

    O sinal é dividido espectralmente em 2 partes, uma grave e uma aguda, a secção 

aguda vai directamente para o output enquanto a grave é analisada pelo processador do 

Maxxbass. Este processador,  após analisar o sinal, cria uma série de harmónicos destas 

frequências baixas e intensifica-as; como os harmónicos possuem as características 

tímbricas e dinâmicas das suas frequências fundamentais respectivas (são múltiplos 

destas), estes harmónicos após processados vão ser interpretados psico-acústicamente 

como fundamentais e intensificam o sinal original. 

 

Nugen Visualizer 

 

O Nugen Visualizer é um analisador abrangente e flexível de audio com FFT para 

permitir o acesso a uma ampla gama de modos de análise audio através de uma  interface 

ajustável. 

 

Esta ferramenta é, a meu ver, essencial para garantir que o nosso produto não é vítima 

de  incertezas relacionadas com os nossos ouvidos. 
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Em termos de espacialização,  é extremamente útil quando queremos adicionar brilho ou 

sub-harmónicos (depende da percepção espacial que queremos induzir ), garante que o 

que adicionamos ou tiramos não prejudica a linearidade natural do espectro. 

 

 

III.3 Técnicas Usadas  

 

  Nesta secção do trabalho , pretendo aplicar os conhecimentos anteriormente expostos 

no fundamento teórico na prática, ou seja, num cenário real de desenvolvimento de um 

jogo.
 11

 

 

Neste capítulo vou aplicar a um projecto real da minha autoria os conhecimentos 

previamente adquiridos, distribuindo-os por diversos tópicos. 

 

1- Criação de Sub-Harmónicos para dar substância ao espaço sonoro: 

 

Ao utilizar o plugins especialmente concebidos para adicionar sub-harmónicos ao sinal , 

conseguem-se sons com maior presença e naturalidade. Isto deve-se ao facto de  

estarmos a adicionar ao espectro bandas que anteriormente possuiam pouca energia , 

produzindo como resultado espectros com decaimentos mais naturais na zona de graves 

e sub-graves. 

                                                
11 Aqui estão expostas técnicas de mistura e pós-produção audio por mim implementadas no projecto, 

algumas da minha autoria (que deixo a avaliação de eficácia para o leitor e de maneira 

nenhuma as rotulo como absolutas e irrevogáveis), outras são técnicas apresentadas em livros 

como “Mixing Engineers Handbook” de Bobby Owinski e programas como Pensado’s Place. 
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Exemplo: “Sublime Vento” 

 

Ao estarmos a adicionar energia na zona dos 30, 40Hz o vento ficou com mais poder, 

mais presença e corpo. 

 

        Um dos efeitos desejáveis com este método é o som “hollywood” , consegue-se ter 

aquele low end cinemático muitas vezes desejável. 

 

2 – Manipulação de Fase 

 

Ao manipularmos a fase de um determinado som conseguimos simular fontes vindas de 

ângulos superiores a 120 graus e à retaguarda usando só 2 canais. 

 

    Utilizando plugins como o Wave Arts Panorama manipulei a fase do som 

SublimeMonstro para lhe dar movimento. 

 

     Uma forma bastante eficiente de manipulação de fase é o uso de plugins MS (DRMS, 

Brainworx), intensificando o side para proporcionar uma espacialização mais acentuada 

(ter atenção à antifase, usar sempre correlador). 
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3- Espacialização espectral, utilização de sons de determinadas frequências para simular 

locais de fonte. 

 

Nesta secção usei sons graves e agudos misturados na amostra SublimeAirBattle com o 

intuito de provocar uma segregação espacial com base em diferenças espectrais entre os 

sons, ou seja, os sons graves e os agudos são percepcionados como vindos de direcções  

diferentes.                

 

 

4 - Incorporação  de ambiências usando compressão multibanda. 

 

Através da utilização da compressão multibanda conseguimos moldar ambiências 

timbricamente e preservando e salientando as dinâmicas. 

Nesta secção farei justamente isso na amostra SublimeAmbiencia. 

Através do uso de compressão multibanda, consegue-se controlar a expansão ou 

atenuação reactiva de zonas individuais do espectro.  Isto quer dizer que podemos tornar 

sons monótonos e lineares em sons reactivos e dinâmicos (ver SublimeDrone2). 

 

 5 - Análise espectral como detecção de problemas e correcção destes. 

 

Para garantir qualidade é favorável a utilização de analisadores de espectro para asegurar 

que o nosso trabalho está equilibrado timbricamente sem dependermos unicamente dos 

nossos ouvidos (que são tudo menos lineares). 

 

Esta análise efectua-se comparando o espectro da nossa onda com o espectro do ruido 

rosa, se o nosso som possuir acréscimos ou decréscimos de energia que saiem fora da 

linearidade do espectro referencial (ruido rosa), vai prejudicar substancialmente a 

naturalidade do som e o seu timbre.  

As correcções efectuam-se utilizando equalização, para tornar a correcção mais 

rigorosa.  Seleccionam-se 2 pontos em torno do pico que procuramos atenuar e 
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utilizamos a seguinte fórmula para determinar o valor do factor Q. 

 

 

Em que f0 é a frequência que procuramos atenuar ou elevar. Através desta fórmula 

podemos efectuar correcções espectrais com valores optimais de atenuação ou boost, 

garantindo um melhor resultado final. 

 

 

Nota, a análise espectral deve ser usada somente como complemento científico e não 

como regra.  

 

6 - Incorporação de HRTF 

 

Ao Incorporar técnicas de HRTF no nosso som, conseguimos uma maior espacialização 

como também imersão. 

 

O conceito de HRTF é altamente complexo, são funções matemáticas que tentam emular 

características biaurais em gravações convencionais. Estas funções variam mediante a 

forma externa do ouvido; logo é seguro assumir que o conceito de uma ferramenta 

funcional de HRTF que se aplica a qualquer circunstância ou individuo com o mesmo 

resultado é um conceito falacioso. 

 

  

    No entanto Jens Blauert no seu livro “Spatial Hearing The Psychophysics of Human 

Sound Localization”, de acordo com Blauert, quando um som vem de frente , as 

frequências em torno dos 400Hz e 4kHz são aumentadas, quando vem detrás , 1kHz e 

15kHz e  cima 8kHz 

Se juntarmos esta teoria á prática usando equalização e plugins como o Wave Arts 

Panorama, conseguimos sons com factores HTRF incorporados. 
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7 - Utilização de compressão para simular profundidade 

 

Através da utilização de compressão, nomeadamente do attack e do release , consegue-

se realçar a profundidade. 

 

    A compressão pode ser usada tanto para distanciar como para aproximar sons no eixo 

x. Se um som estiver comprimido e o outro não, vamos percepcionar o comprimido 

como mais próximo e o outro como mais distante. Podemos considerar o som 

SublimeArma como exemplo:  usei compressão de modo a tornar o som do disparo mais 

próximo e real, de modo a ser percepcionado na primeira pessoa e não como uma 

simples gravação. 

 

     No som SublimeArma procurei sincronizar o attack e o release com o disparo da 

arma; isto provoca uma sensação de intensidade que sem compressão não teria o mesmo 

impacto. 

 

     No entanto é sempre boa prática não exagerar na quantidade de compressão, corre-se 

o risco de ficar com um som demasiado processado sem qualquer naturalidade. Não 

esquecer que se o som que trabalhamos quebra a sua ligação matricial com a natureza, 

deixa de ser percepcionado como realístico. 

 

8 – Reverberação 

 

Um bom uso de reverberação altera substancialmente o valor de produção de qualquer 

jogo. Se um som possui uma reverberação discordante do espaço em que está inserido, 

vai provocar um efeito de estranheza perceptível consciente ou sub-conscientemente 

pelo jogador. 

 

    Há que ter em conta os materiais que estão inseridos no espaço virtual e que estes 

tenham TR60s compatíveis com o equivalente desses espaços no mundo real. 

Tal é possível com o uso desta ferramenta. 

http://www.sae.edu/reference_material/pages/Reverberation%20Time%20Calculator.ht

m  

http://www.sae.edu/reference_material/pages/Reverberation%20Time%20Calculator.htm
http://www.sae.edu/reference_material/pages/Reverberation%20Time%20Calculator.htm


 

 

29 

 

9 - Mistura e Masterização 

 

No processo de mistura e masterização, em diversos aspectos como também em 

espacialização há que ter em conta diversos aspectos: 

 

 

- É sempre boa prática usar um analisador de espectro durante o processo de mistura. -

Procurar manter os níveis a -12 dBFS (para dar margem de manobra in-game). 

 

-Cuidado com os fades, para sons em loop  ter em conta que, no contexto de 

videojogos, os loops têm que soar naturais e imperceptíveis. Ter isto em consideração 

tanto em sound design como em música. 

 

- Usar sempre um correlador de fase. Muitas vezes quando procuramos alargar o campo 

stereo, efectuamos manipulações de fase ou qualquer operação de mistura que envolva 

intensificação espacial, é bastante frequente exagerarmos por entusiasmo e ficarmos com 

misturas com bastante antifase. Quando se trata de ambiências ou sons frequentes, o 

efeito de antifase torna-se incómodo e abrasivo para o jogador e acaba por estragar a 

experiência e imersão. 

 

- No processo de masterização, grande parte dos sons por mim trabalhados ficam 

melhores com intensificação dos transitórios. Pode-se usar plugins como o Oxford 

Inflator. De seguida podemos, se for desejável, comprimir para dar mais calor e 

aumentar o low end e high end para dar mais presença. 

 

- Ter em atenção a escolha de samples - é um factor vital para a qualidade final do 

produto. Vale muito mais a pena gastar tempo á procura do sample certo que a 

processar e misturar o errado. 

 

- Less is more – KISS  (keep it simple stupid) - são duas máximas que vale a pena ter em 

conta:  quanto mais processamos o sinal pior é, há que tentar chegar a resultados usando 

o mínimo de ferramentas possíveis. 
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- Tentar  obter misturas  ricas espectralmente, ou seja, com elementos tanto agudos 

como graves.  

Se as misturas tiverem fluxos agudos e graves vai provocar segregação espectral na 

percepção auditiva do jogador, tornando o produto mais espacializado e interessante. 

 

 

III.4   Secção UDK 

 

 

Esta secção do trabalho dedica-se á introdução ao programa UDK e á elaboração do 

ambiente sonoro interactivo. 

 

 

Fontes: 

http://udn.epicgames.com/Three/SoundCueEditorUserGuide.html 

http://thesounddesignprocess.wordpress.com/?s=UDK+audio&submit=Search 

http://www.youtube.com/watch?v=K7AAgQHJWGc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://udn.epicgames.com/Three/SoundCueEditorUserGuide.html
http://thesounddesignprocess.wordpress.com/?s=UDK+audio&submit=Search
http://www.youtube.com/watch?v=K7AAgQHJWGc
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Introdução ao Software: 

 

 Este software é uma edição gratuita do Unreal Engine 3 que dá acesso ao premiado 

motor de jogo 3D e ferramentas utilizadas no desenvolvimento profissional de 

videojogos. 

     O UDK é um SDK bastante intuitivo no que diz respeito á implementação do audio. 

Toda a edição audio é feita através de ligações de caixas num componente do software 

chamada Cue Editor. Consiste numa espécie de quadro em que temos acesso a diversos 

parâmetros como delays, mixers, filtros e muitos outros. 

 

Existem outros componentes do software como o Unreal Matinee para fazer sequências 

cinemáticas (em que o audio é implementado tradicionalmente de forma linear), que se 

encontra dentro do Unreal Kismet, outro ambiente de caixas. 

O Unreal Kismet serve maioritariamente para programação gráfica, semelhante a 

softwares como o MAX MSP, é aqui que se efectua a maior parte da programação 

dentro do software. 

 

 

Exemplo: 

 

(imagem tirada de : http://wasteddesigns.files.wordpress.com/2012/09/k4.jpg ) 

 

http://wasteddesigns.files.wordpress.com/2012/09/k4.jpg
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No UDK os sons estão organizados por Sound Cues e Sound Node Waves. As 

Soundcues são esquemas de diversos sons e parâmetros criados previamente no Cue 

Editor, os Sound Node Waves são representações de sons singulares importados para 

dentro do programa (que posteriormente podem ser organizados em conjunto dentro do 

cue editor para fazer Soundcues). 

 

O Speaker Node é um icon dentro do Cue Editor que possibilita o controlo de volume e 

pitch de toda a Sound Cue independentemente , usando modulator nodes para controlar 

determinados componentes da Soundcue: 

 

 

O UDK Utiliza um sistema de esferas para representar graficamente os sons; possuem 

diversas circunferências para simular atenuação (em conjunto com filtros LP). 

 

As faixas sonoras são representadas espacialmente como esferas, com uma ou mais  

circunferências representativas de níveis de atenuação. Quando se chega á primeira 

circunferência ouve-se x sons, mas quando chegamos á circunferência interior ouvem-se 

outros. A distância entre as circunferências pode ser alterada nas propriedades da esfera. 
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Uso de Triggers para desencadear determinados sons: 

 

O uso de triggers proporciona espaços que, quando o jogador os atravessa, activa uma 

determinada Sound Cue. Isto eleva o nivel de interactividade sonora do jogo, 

proporcionando um certo grau de aleatoriedade e surpresa á mistura sonora do jogo. 

 

 

 Toda a programação de triggers é efectuada no Kismet , também através de um sistema 

de caixas. Com a programação no Kismet feita, os triggers são posteriormente 

colocados graficamente no jogo. 

 

Reverberação 

 

O Reverb no UDK é tratado como um sistema de caixas, no caso do UDK, 

AmbientZones. Quando o jogador entra na caixa de reverberação, entra num espaço 

com uma reverberação diferente do anterior. 
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Nas propriedades das AmbientZones têm-se diversos parâmetros que dizem respeito a 

reverb 

 

 

 

 

III.5  Criação do Ambiente Sonoro Interactivo: 

 

Está descrito aqui o relatório de produção do ambiente sonoro interactivo realizado no 

UDK. 

        O objectivo deste ambiente é fazer um percurso cronometrado em que o jogador 

tem que pisar todos os cubos e chegar ao fim antes do arpeggiator acabar. 

 

Cada cubo emite um som que liga harmónicamente com os restantes. O jogador, à 

medida que os pisa, vai cada vez mais acrescentando elementos á composição. 

No final tem-se uma composição interactiva, aleatória, mas consonante. 

 

I – Elaboração do Ambiente Físico. 

 

- Comecei por criar um chão rectangular para de seguida preencher com cubos:  
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- Usei maioritariamente Static Meshes
12

 , modificando e criando materiais em algumas: 

 

 

- Dispus de forma irregular as static meshes com o intuito de criar um espaço semelhante 

a uma “dimensão alternativa” 
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II – Mistura Audio e Programação 

 

- No que diz respeito á componente audio efectuei a composição e mistura no Cubase 5 

e  num só projecto;  posteriormente exportei os componentes sonoros isoladamente das 

diferentes soundcues para importar para o UDK. 

 

- Procurei compor Sound Cues timbricamente distintas e harmonicamente ricas para a 

segregação em fluxos distintos ser mais facil de percepcionar. 

 

- Os sons possuem diversos graus de complexidade respeitando as características da 

integração espectral, ou seja, o cérebro teoricamente irá separar as diferentes cues 

mediante os seus graus de complexidade . 

 

- O arpegiattor serve para provocar integração espectral no ouvinte, ou seja , o resultado 

esperado será a separação da linha melódica em 2 fluxos distintos, um grave e um 

agudo. 

 

- Todas as Sound Cues foram normalizadas com compressão  para estarem entre -20 e -

12 dBFS. 

 

- Em algumas faixas usei plugins como o Transcoder da Ambisonics ou o DRMS para 

espacializar melhor o som. 

 

 

                                                                                                                                         
12http://en.wikipedia.org/wiki/Static_mesh , grupos complexos de poligonos presentes em motores de 

jogo como o Unity ou o Unreal Engine , não podem ser animados. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Static_mesh
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Método: 

 

- Comecei por criar uma base ambiente para dar vida ao espaço combinando sons de 

vento, água e de uma ambiência sintetizada por mim. 

 

-    Na ambiência dei um boost de equalização nos 7 kHz e comprimi para realçar mais 

os harmónicos. 

 

 

 

 -  De seguida acrescentei sons agudos, ricos em harmónicos altos, ao som ambiente 

base .Isto tudo com o intuito de criar uma maior percepção de elevação (para ser 

percepcionado como vindo do tecto). 

 

De seguida combinei os diversos sons musicais e ambientes numa soundcue , ligados a 

delays e loops para gerir os intervalos em que são tocados e de seguida ligados a um 

mixer para gerir os volumes  de cada um separadamente. 
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A composição tem diversos componentes musicais com o intuito de serem exportados 

individualmente. 

Componentes como: 

 

 - Pianos 

- Coros 

- Baixos electricos e sintetizados 

- Percurssão 

- Cordas 

- Sintetizadores (usado como sequenciador) 

 

- Em todos os instrumentos controlei os graves com low cuts ligeiros de 12 dBs por 

oitava, dei brilho em alguns intrumentos com boosts ligeiros de EQ. 
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Dei uma masterização ligeira no stereo out: 

 

- Usei 2 FX Channels um com reverb e outro com delay com o objectivo de dar mais 

release ás Sound Cues, para os cortes n serem abruptos. 

- Comprimi ligeiramente  e atenuei os agudos e graves tanto no delay como no reverb, 

para não haver acumulação abrasiva de frequências: 
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- Após a ambiência estar concluida, importei as diferentes Sound Cues feitas no cubase e 

programei a espacialização e reprodução delas no kismet. 

Coloquei triggers em todos os cubos por onde o jogador passa , em que cada cubo 

acciona uma luz na parede correspondente a uma soundcue: 

 

 

 

 

- Cada trigger está ligado a um cubo e a uma determinada Soundcue. Quando o jogador 

toca no trigger, este faz tocar a Sound Cue e acende a luz correspondente. 
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Quando o jogador sai do trigger, para não haver um corte abrupto de som, acciona um 

delay correspondente á duração completa da soundcue; logo, só quando a cue acaba por 

completo é que a luz desliga. 

 

- Em diversos sons optei por inserir  e misturar manualmente o som no ambiente 

utilizando parametros como filtros LPF para simular distancias e diferentes 

circunferencias para simular níveis de atenuação: 
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- Para criar uma componente dinâmica no mapa usei o Unreal Matinee ligado a um 

trigger no Kismet. Com o Matinee foi possivel criar um cubo em movimento juntamente 

com som. 

 

    O cubo começa a mover-se quando o jogador pisa o trigger no rectângulo a seguir á 

ponte e o som só activa quando o jogador pisar o cubo móvel. 

 

Se o jogador permanecer em cima do cubo, sente a panorâmica do som estático que se 

encontra a meio do percurso do cubo. 
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- Criei uma secção animada combinando programação de triggers no Kismet juntamente 

com programação de movimento no Matinee: 

 

 

 

- Cada cubo móvel tem um trigger que acciona uma luz correspondente a um som 

estático biaural. Quando o jogador está em cima do cubo sente a panorâmica e 

percepção vertical do som respectivo. 

 

Para além do efeito sonoro biaural, cada cubo móvel activa uma Sound Cue 

correspondente  á composição musical interactiva, neste caso  Sound Cues de coros. 
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Produto Final: 
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IV. CONCLUSÃO E DIRECÇÕES FUTURAS 

 

 

   

     Este projecto serviu como enriquecimento pessoal, tenho a intenção de me 

especializar nesta área e aprofundar os conceitos aqui abordados em futuras 

investigações. 

Concluo que os sistemas de implementação audio em cenários virtuais e interactivos 

estão cada vez mais intuitivos -  espero que o espaço interactivo sonoro que desenvolvi 

aqui me sirva de “Stepping Stone” para outros projectos mais complexos. 

 

O aspecto do trabalho onde tive mais dificuldade foi sem dúvida a  aprendizagem do  

software UDK. Antes deste projecto não o conhecia sequer, tive que aprender a 

trabalhar com uma nova ferramente para chegar aos resultados que desejava. 

 

      Com o trabalho que concretizei, concluo também que a utilização de técnicas de 

espacialização sonora usadas em meios tradicionais (como cinema e música), como 

biauralidade, HRTF e “Auditory Scene Analysis” conseguem acrescentar valor se forem 

implementadas em videjogos. 

 

     No ambiente profissional em que estou inserido, sinto que o audio para videojogos 

tem pouco protagonismo e divulgação em comparação com outras áreas como a 

industria musical ou cinema. Tenho como objectivo tentar despertar este mundo. 

Concluo que em termos de espacialização em videojogos, longe estão os dias das linhas 

de código puras e duras -  estão a surgir novas tecnologias, métodos e ferramentas que 

vale a pena investigar e aprofundar. Tenciono usar este trabalho como alicerce para uma 

carreira de investigação na área e posteriormente portal para a indústria. 
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VI. ANEXOS 

Anexado ao trabalho está uma pasta com o video de produção, executável do jogo  e 

ficheiros audio analisados e explicados previamente. 

 

http://books.google.com/books?id=wBiEKPhw7r0C

