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RESUMO 

Este artigo descreve ferramentas de apoio à modelação acústica de ambientes 3D, tendo em vista aplicações 

de auralização em ambientes de Realidade Virtual. Através de um sensor Microsoft Kinect para recolha de dados 

e da aplicação Kinect Fusion para processamento é realizada a aquisição da geometria tridimensional de 

ambientes reais. A informação é processada para servir dois tipos de técnicas de modelação: geométrica e física. 

A primeira baseia-se em malhas poligonais representando as superfícies delimitadoras. Para a segunda, são 

construídas grelhas tridimensionais de pontos cobrindo todo o volume de propagação sonora. Em ambos os 

casos, cada elemento (polígono ou ponto) é configurado em função das propriedades acústicas correspondentes. 

A construção da cauda de reverberação no modelo de auralização beneficia de uma estimativa do tempo de 

reverberação calculada pela fórmula de Millington-Sette com os parâmetros reais da sala (volume, absorção das 

superfícies). Com base nestas ferramentas, foi desenvolvido um modelo acústico de uma sala real. Esse modelo 

foi testado recorrendo a software de auralização previamente desenvolvido. 
 

0 INTRODUÇÃO 

Os sistemas de realidade virtual têm vindo a 

ganhar importância nas mais diversas áreas 

(entretenimento, aviação, educação, etc). Para 

integrar a vertente sonora (auralização), impõe-se 

modelar o comportamento acústico dos ambientes.  

O grande desafio em modelação acústica de 

salas é conciliar os requisitos de eficiência 

computacional e rigor de simulação. Existem 

essencialmente duas categorias: modelação 

geométrica e modelação física. Pode dizer-se que a 

primeira, centrada no fenómeno de reflexão/absorção 

das ondas sonoras nas superfícies que delimitam a 

sala, favorece o requisito de eficiência 

computacional. A segunda, ao procurar soluções 

numéricas da equação de onda, que têm 

automaticamente em conta não só a 

reflexão/absorção, mas todos os fenómenos de 

propagação ondulatória (nomeadamente difração), 

tende a sacrificar a eficiência computacional para 

favorecer o rigor. 

Seja qual for o método escolhido (modelação física 

ou geométrica) é certo que a simulação acústica de 

um ambiente exige informação que descreva a 

geometria desse ambiente e as propriedades acústicas 

das superfícies que o delimitam. O objetivo deste 

trabalho é então desenvolver ferramentas de 

modelação 3D eficientes que permitam o 

levantamento da geometria de espaços reais e 
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subsequente processamento dessa informação para 

configurar ferramentas de auralização. 

O diagrama da Figura 1 apresenta os vários blocos 

de processamento necessários. O modelo geométrico 

visado aqui baseia-se no método das imagens 

virtuais; a espacialização 3D é conseguida 

combinando-o com filtros HRTF (head-related 

transfer function) [1]. Quanto ao modelo físico, trata-

se de uma malha de guias de onda digitais (DWM – 

digital waveguide mesh), que discretiza a solução da 

equação de onda em 3D [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelação acústica e auralização a partir de 
dados 3D do ambiente.  

 

Ambos os modelos partem de uma nuvem de 

pontos representativa do ambiente real.  

Para a modelação geométrica, é gerada uma 

malha poligonal fechada representando as superfícies 

delimitadoras do ambiente. É necessário associar um 

coeficiente de reflexão acústica a cada polígono 

dessa malha; isso é feito especificando o material 

constituinte, o que permite extrair essa informação de 

uma base de dados de propriedades acústicas. Como 

evidencia o diagrama, a malha poligonal pode ser 

simplificada no sentido de reduzir o custo 

computacional do algoritmo, pois este é 

exponencialmente proporcional ao número de 

polígonos da malha. 

Os modelos DWM baseiam-se na construção de 

uma malha regular de nós abrangendo todo o volume 

de propagação. Cada nó da malha é configurado em 

função da sua posição no domínio (nó-ar ou nó-

fronteira) e, no caso dos nós-fronteira, em função do 

material e das respetivas propriedades – aplica-se 

aqui igualmente a já referida base de dados de 

materiais. 

Conjugando as informações proporcionadas 

pelos dois modelos, é fácil calcular a absorção total 

das superfícies e o volume total da sala, o que 

permite estimar o tempo de reverberação (RT60) de 

acordo com a fórmula de Sabine ou suas 

modificações; no caso, empregou-se a fórmula de 

Milligton-Sette [3]. 

1 AQUISIÇÃO DE DADOS 3D 

A aquisição da nuvem de pontos do ambiente a 

modelar é feita com recurso a um sensor Microsoft 

Kinect e à aplicação Kinect Fusion [4]. Dado que a 

Kinect Fusion limita a aquisição de nuvens de pontos 

a um cubo com 3 metros de aresta, em salas de 

interesse prático são normalmente necessárias várias 

aquisições. Com o auxílio da aplicação MeshLab [5], 

é utilizado o algoritmo Iterative Closest Point (ICP) 

para efetuar o alinhamento das nuvens de pontos 

individuais num registo único. 

2 MODELO GEOMÉTRICO 

2.1 Geração da malha poligonal 

Para gerar a malha poligonal que constitui a 

fronteira da sala a partir da nuvem de pontos assim 

obtida, usou-se o algoritmo de reconstrução de 

Poisson [6], disponível no MeshLab. Resulta uma 

malha triangular completamente fechada, que pode 

ser simplificada por decimação. 

Para efeitos de teste, foi modelada uma pequena 

sala de reuniões no instituto IEETA. A Figura 2 

mostra a nuvem de pontos completa, após registo de 

várias aquisições parciais, e a correspondente malha 

poligonal obtida por reconstrução de Poisson, 

formada por 15786 triângulos. 

 
Figura 2 - Nuvem de pontos de uma sala (acima) e 
correspondente reconstrução de Poisson (abaixo). 
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Com o objetivo de simplificar o modelo, aplicou-

se decimação à malha anterior. No sentido de evitar 

uma simplificação excessiva, que acarretasse perda 

de características geométricas importantes da sala, 

foi estabelecido neste processo, de modo empírico, o 

limite inferior de 150 polígonos. O resultado é 

apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3 - Malha de 150 polígonos obtida por decimação. 

 

2.2 Configuração da malha poligonal 

Foi desenvolvida, usando a biblioteca gráfica VTK 

[6], uma ferramenta para associar a cada polígono do 

modelo as características acústicas (no caso, 

coeficientes de absorção por banda de oitava) do 

respetivo material. É possível fazê-lo de forma 

expedita selecionando conjuntos de polígonos; a 

Figura 4 ilustra o processo: o utilizador configura 

uma determinada área (neste caso o chão da sala) 

selecionando sucessivas sub-áreas retangulares e 

escolhendo o material apropriado (no caso, madeira) 

para todos os polígonos no seu interior.  

 

 

Figura 4 - Selecção e configuração de uma região do 
modelo. 

2.3 Configuração com base em textura  

Explorou-se a possibilidade de utilizar a textura 

da cena (capturada pela câmara RGB da Kinect) para 

auxiliar a segmentação automática da malha em 

função dos materiais constituintes. Uma vez que a 

aplicação Kinect Fusion não permite (até à data deste 

trabalho) incorporar a informação de textura ao 

registar as várias nuvens de pontos adquiridas, foram 

testadas nuvens de pontos individuais com textura 

associada. Cada polígono da malha poligonal obtida 

por reconstrução de Poisson é configurado com o 

valor de textura do ponto da nuvem mais próximo. 

Quando o utilizador atribui um material a um 

polígono, inicia-se, a partir desse, um processo de 

comparação de textura entre polígonos vizinhos; a 

atribuição de material expande-se automaticamente 

enquanto a diferença entre valores RGB for inferior a 

um determinado limiar. Este processo está ilustrado 

na Figura 5. Como facilmente se depreende, é sujeito 

a erros, pois podem resultar polígonos sem material 

associado (como se observa na figura, sobretudo na 

fronteira entre regiões de material diferente). Por 

isso, é útil para acelerar a configuração mas não 

dispensa uma etapa de ajuste ‘manual’. 

 

 

Figura 5 - Processo de selecção de materiais recorrendo à 
textura. 

3 MODELO FÍSICO 

Considerou-se um modelo DWM com topologia 

retangular. Para gerar a malha 3D pretendida, 

procedeu-se a voxelização [7] no interior da 

superfície poligonal obtida para o modelo 

geométrico. Este processo particiona a sala em 

unidades elementares de volume (voxéis) de forma 

cúbica. O centro de cada voxel corresponde a um nó 

da malha. O espaçamento entre nós (aresta do voxel, 

d) depende da velocidade de propagação do som, c, e 

da frequência de amostragem áudio utilizada, fa, de 

acordo com a equação seguinte: 

 

 
(1) 

Para identificação dos nós-fronteira e associação 

ao respetivo material, é utilizado um algoritmo de 

enchimento do tipo flood-fill 3D a partir de um ‘nó-

semente’ garantidamente inativo. Esclareça-se que 

são considerados inativos (e ignorados na 

modelação) os nós exteriores à superfície poligonal 

cujo voxel não intersecta nenhum polígono dessa 

superfície. Para cada nó inativo sob análise, o 

algoritmo avalia os seus vizinhos. A análise é 

replicada recursivamente em todos os que sejam 

igualmente inativos. Caso contrário, os nós são 

identificados como nós-fronteira e automaticamente 

associados ao material do polígono mais próximo. 

Terminado este processo recursivo, os nós sobrantes 

corresponderão a nós interiores, sendo por isso 

identificados como nós de ar.  

Na figura 6 observa-se um corte do resultado da 

voxelização. A cinzento estão identificados os vóxeis 

exteriores (inactivos), a vermelho os vóxeis fronteira, 

que intersectam a malha poligonal que delimita a sala 

(linha preta), e a branco os vóxeis interiores (volume 

de propagação do som). 
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Figura 6 - Vista 2D do resultado da voxelização. 
 

A Figura 7 ilustra os resultados obtidos na sala 

analisada. São apenas visíveis os vóxeis que 

intersetam pelo menos um polígono da malha 

poligonal fornecida. 

 

 

Figura 7 - Resultado da voxelização na sala de reuniões 
usada para teste. 

4 TEMPO DE REVERBERAÇÃO 

Quando se pretende auralização em tempo real, 

e mesmo que a opção seja por modelos geométricos, 

apenas a parte inicial da resposta impulsional da sala 

pode ser obtida; modelar a reverberação tardia é 

incomportável. A solução normalmente adotada é 

completar a resposta com o auxílio de uma unidade 

de reverberação artificial, admitindo que o campo 

sonoro é sabiniano. É desejável definir parâmetros de 

reverberação tão realistas quanto possível. Ora, as 

metodologias de aquisição e tratamento de dados 3D 

aqui descritas disponibilizam todos os dados 

necessários para aplicar fórmulas de cálculo do 

tempo de reverberação, RT60, o que permite ter em 

conta, de forma automática, as reais características 

acústicas da sala. O volume total, V (m3), pode ser 

obtido por soma de todos os vóxeis correspondentes 

a nós de ar. A parte da superfície constituída por um 

dado material i, Si (m2), será a soma das áreas de 

todos os polígonos configurados com esse material. 

Sendo ai(f) o respetivo coeficiente de absorção em 

função da frequência, a fórmula de Millington-Sette 

é: 

 
(2) 

 

O modelo da sala de teste foi configurado com 

chão em madeira e restantes superfícies em placa de 

gesso. A Tabela 1 resume os resultados obtidos 

considerando seis bandas de oitava. 

Tabela 1 – Parâmetros e resultados de cálculo de RT60. 
Frequência de amostragem 44100  Hz 

Nº vóxeis interiores 422974 

Volume de um voxel 0.000154 m3 

Volume total da sala 80.762 m3 

Área em madeira 28.253 m2 

Área em placa de gesso 94.939 m2 
  

Banda de frequência RT60 
125 Hz 0.35 
250 Hz 0.98 

500 Hz 1.66 

1000 Hz 2.19 
2000 Hz 1.51 

4000 Hz 1.18 

  

5 TESTE DE AURALIZAÇÃO 

Construiu-se um modelo geométrico da mesma 

sala com o auxílio da aplicação Kinect Fusion (sem 

textura associada). Aplicaram-se texturas 

manualmente para distinguir as várias zonas da sala 

(chão, parede, teto e grelha de ventilação) e poder 

aplicar o método de configuração descrito em 2.3. 

Utilizou-se então uma biblioteca de auralização por 

modelação geométrica [1] para realizar um teste de 

auralização por auscultadores, com head-tracking 

(deteção da orientação da cabeça) em tempo real e 

visualização simultânea dos efeitos do deslocamento 

virtual do utilizador no interior da sala, através de 

Head Mounted Display (ver Figura 8).  

 

 

Figura 8 – Teste de auralização. 

Uma demonstração deste teste está disponível em: 

http://sweet.ua.pt/paulo.dias/acousticave/Room%20d

emo.ogv 

A Figura 9 mostra uma vista no modelo virtual 

dessa demonstração , onde a esfera azul representa a 

localização da fonte sonora. 

 
Figura 9 - Imagem do interior da sala virtualizada. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

Constata-se que é possível utilizar o sensor 

Microsoft Kinect para gerar malhas poligonais 

representativas da superfície interior de uma sala 

real. Foram criados métodos para, a partir dessas 

representações poligonais, configurar modelos 

acústicos geométricos ou físicos para aplicações de 

auralização. O processamento que conduz a esses 

modelos permite ainda obter automaticamente uma 

estimativa do tempo de reverberação (RT60), muito 

útil para controlar a geração da ‘cauda’ da resposta 

impulsional da sala. 

Os métodos utilizados para aquisição da 

geometria da sala podem ser melhorados, 

nomeadamente no que toca à configuração de 

materiais com base em textura. Futuros avanços 

deverão, após concluída a aquisição da textura 

completa da sala, ter em consideração diferenças de 

luminosidade entre nuvens de pontos registadas em 

posições diferentes da sala. Outro aspeto passível de 

ser melhorado é o processo de simplificação da 

malha poligonal; deverá ser estudada a possibilidade 

de reduzir conjuntos contíguos de polígonos 

complanares (ou aproximadamente complanares, 

dentro de tolerâncias a estabelecer) a um só polígono, 

pois isso oferece importantes vantagens 

computacionais em modelação geométrica. 
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