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Abstract. The seeking for representational models for musical work records 

are a relevant issue to the communit involved in the management of musical 

objects. This paper presents the development of a model for musical environ-

ment management, suggesting a customization of the Bibliographic Standard 

Processing FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) to this 

context. The validation is performed through a software architecture focussing 

the design of a musical metadata base in an open source platform, aims to 

solve the problems found in musical metadata bases such as the lacking of in-

formation about Brazilian music or regional. 

Resumo. A busca por modelos de representação de registros de obras musi-

cais é uma questão relevante à comunidade envolvida na gestão de objetos 

musicais. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um modelo para ges-

tão de um ambiente musical, sugerindo uma adaptação do padrão de proces-

samento bibliográfico FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Re-

cords) para este contexto. Sua validação é realizada por meio de uma arquite-

tura de software primando a concepção de uma base de metadados musicais 

em plataforma de software livre, buscando resolver os problemas encontrados 

nas bases de metadados musicais como, por exemplo, a carência de informa-

ções a respeito de músicas brasileiras ou regionais.  

1. Introdução 

Amantes de música em geral possuem coleções pessoais (em formato de áudio) e costu-

mam usá-las como uma importante fonte de informação de acesso freqüente. Esses acervos, 

que há alguns anos eram formados por músicas analógicas em discos de vinil e fitas casse-

te, mais recentemente passaram a acolher outros tipos de mídias digitais, como CDs e ar-

quivos em formato MP3. Alguns usuários ainda mantêm seus discos e cassetes intactos, 

mas muitos optaram por digitalizar os conteúdos musicais.  

Com o surgimento do formato MP3, onde as músicas se desvinculam dos suportes 

físicos e passam a serem vistas isoladamente, o número de coleções pessoais vem crescen-

do, principalmente por causa da tecnologia P2P [COLOURIS et al, 2001]. Isso trouxe uma 

dificuldade a mais no processo de organização e indexação das coleções pessoais. Em situ-

ações em que os acervos não são exageradamente grandes, as pessoas conseguem organizar 

as músicas MP3 em CDs, com indicações escritas nas capas, ou separadas em pastas no 

computador cujos nomes tenham algum significado que permita recuperação posterior. No 



 

 

 

entanto, o que mais tem ocorrido é a proliferação de músicas, desencadeando coleções 

grandes e intratáveis do ponto de vista de organização. 

De fato, as pessoas não possuem nenhum mecanismo formal de inserção de meta-

dados e os únicos mais conhecidos são aqueles usados pelas lojas de discos relativos a au-

tor, título, gênero e nome do álbum, desde os tempos em que as músicas eram vendidas em 

formato vinil. No caso dos CDs, a evolução não foi acompanhada por iniciativas significa-

tivas de metadados descritivos sobre a obra, a não ser as informações constantes nas capas 

dos CDs e umas poucas dicas na superfície da mídia. Só mais recentemente foi lançada 

uma proposta de padronização conhecida como CD-Text
1
, onde metadados com informa-

ções mais detalhadas sobre o álbum poderiam ser registradas no próprio CD, porém esse 

ainda não é um padrão consolidado. 

A mais conhecida base de metadados relativos à CDs, desenvolvida com a passa-

gem da música analógica para a digital, foi o CDDB
2
 que é utilizado por muitos softwares 

tocadores de CDs para recuperação de informações dos mesmos por meio dos chamados 

discID (Identificadores de Disco). Além do CDDB, outros projetos surgiram com o mesmo 

propósito, entre eles o FreeDB
3
, que disponibiliza um serviço similar de maneira gratuita. 

Com relação às músicas em formato MP3, como essas normalmente têm sido recu-

peradas a partir de redes P2P, também não há uma forma padronizada de inserção de me-

tadados que, quando existem, são pouco funcionais, por serem simples, e inseridos pelos 

usuários sem qualquer padronização, dificultando a recuperação de músicas por meio des-

ses atributos. Visando solucionar esse problema, existem algumas bases de metadados mu-

sicais disponibilizadas na Internet que possuem interface direta com dispositivos portáteis e 

players (programas que tocam arquivos de áudio). Dessa forma, quando o usuário quer 

saber informações sobre alguma música, o player faz acesso a uma dessas bases recupe-

rando metadados e apresentando-os em formato legível. Dentre essas bases, destaca-se o 

MusicBrainz
4
, por possuir interação com os principais players do mercado como o 

XMMS, Winamp, i-Tunes e Windows Media Player
5
. 

 As bases de metadados disponíveis em geral costumam prover informações sobre 

estilos clássicos, músicas internacionais, e intérpretes conhecidos mundialmente. Além 

disso, muitas delas são proprietárias, com manipulação de formatos fechados e atributos 

musicais não completamente padronizados, salvo algumas poucas exceções. 

Discute-se aqui um modelo conceitual de músicas, denominado MGM (Modelo de 

Gestão Musical), e uma alternativa de base de metadados musicais em plataforma de soft-

ware livre, voltado para a realidade brasileira e compatível com padrões de catalogação 

aceitos pela comunidade local. Tal iniciativa visa cobrir a deficiência de material tipica-

mente nacional e almeja uma padronização mínima para garantir interoperabilidade futura 

entre as bases de metadados nacionais que vierem a ser construídas (por exemplo, via inter-

face de harvesting como proposto no OAI-PMH
6
). Os resultados do MGM serão aprovei-

                                                   
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/CD-Text. 

2
 http://www.cddb.com 

3
 http://www.freedb.org 

4
 http://www.musicbrainz.org 

5
 Respectivamente, http://www.xmms.org, http://www.winamp.com, http://www.apple.com/br/itunes e 

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/10/default.asp 
6
 http://www.openarchives.org/pmh/ 



 

 

 

tados no BDB-Mus [CASTRO et al., 2006], um projeto maior que investiga normatizações 

para bibliotecas digitais de música no cenário nacional. 

2. MGM: Um modelo conceitual e uma ferramenta de gestão musical basea-

da em software livre 

O MGM é uma proposta de modelo para gestão de conteúdos musicais com enfoque na 

modelagem de atributos musicais e em recomendações para o desenvolvimento de bases de 

metadados. Inicialmente, tais recomendações resultam de experiências já vividas pelo gru-

po e, posteriormente, de informações que serão colhidas nas listas de discussão da comuni-

dade concernente.  O MGM é voltado para a realidade da produção artística brasileira e o 

modelo proposto é baseado no FRBR, um padrão de catalogação, discutido a seguir. 

2.1 Catalogação de documentos musicais 

A catalogação é o processo através do qual se descreve formalmente um documento ou um 

recurso e se estabelece um número variado de pontos de acesso com o objetivo de propor-

cionar ao usuário a possibilidade de encontrar, identificar, selecionar e obter o documento 

ou recurso descrito ou a informação nele contida. Para a descrição de quaisquer documen-

tos recorre-se a critérios extraídos do próprio documento envolvendo informações sobre a 

própria obra (gênero, tonalidade, entre outros), sobre o documento em si (tipologia, publi-

cação, dimensões, entre outros) e descrições sistemáticas apoiadas por terminologias ou 

tesauros e de sistemas de classificação. 

Enquanto os mecanismos clássicos de catalogação planos (não relacionais) como o 

MARC21
7
 e o Dublin Core

8
 produzem bons resultados para obras literárias como livros e 

periódicos, isso não ocorre na música com a mesma facilidade porque a informação musi-

cal tem uma estrutura mais complexa envolvendo situações diversas.  

 O FRBR é um padrão criado na década de 1960 pela IFLA (Internacional Fede-

ration Library Associations and Institutions) [IFLA, 1998] com o objetivo de sistemati-

zar a catalogação bibliográfica de objetos multimídia, principalmente os não convencio-

nais,  como no caso da música. FRBR é considerado por demais abstrato e genérico para 

ser considerado um modelo de dados [IFLA, 2003], mas fornece representações das rela-

ções bibliográficas de forma clara e oferece uma estrutura relacional que vem sendo consi-

derada apropriada para a catalogação de obras musicais [ASSUNÇÃO, 2005]. Nesse pa-

drão, são definidas dez entidades, divididas em três grupos. O Grupo 1 compreende as en-

tidades que são produto de trabalho intelectual ou artístico: obra (uma criação intelectual 

ou artística distinta), expressão (realização intelectual ou artística específica que assume 

uma obra ao ser realizada), manifestação (materialização de uma expressão) e item (e-

xemplar de uma manifestação). O Grupo 2 representa a pessoa ou entidade coletiva res-

ponsável pelo conteúdo intelectual ou artístico, pela produção física e disseminação, ou 

pela guarda das entidades do primeiro grupo. O Grupo 3 diz respeito às relações entre os 

grupos que envolvem conceitos, objetos, eventos e lugares. A título de exemplo, a Figura 1 

representa as entidades do Grupo 1. 

                                                   
7 http://www.loc.gov/marc/ marbi/2004/2004-dp01.html 
8
 http://dublincore.org/ 



 

 

 

 

Figura 1: Entidades do Grupo 1 do Modelo FRBR (TILLET, 2004, p. 2) 

2.2 O modelo proposto 

Na perspectiva do MGM, as músicas são objetos com atributos variados (incluindo o áu-

dio) cujas relações precisam estar representadas no modelo conceitual. Estrategicamente, 

optou-se pelo uso do FRBR como ponto de partida para a construção desse modelo, pro-

movendo as alterações necessárias, sempre visando particularidades percebidas na música 

brasileira.  Por exemplo, no Grupo 1 do FRBR, uma obra pode ter mais de uma expressão, 

mas uma expressão é a realização de apenas uma obra. No MGM, este relacionamento foi 

alterado para que uma expressão possa ser a realização de uma ou mais obras, uma vez 

que é comum na música popular brasileira a utilização de trechos de outras obras dentro de 

uma mesma expressão. No modelo original, um item pode exemplificar apenas uma mani-

festação, ao passo que no MGM esse relacionamento foi alterado para que um item possa 

estar associado a várias manifestações ou a nenhuma, porque uma mesma gravação pode 

ser reproduzida em várias manifestações (coletâneas, por exemplo). Caso o item não esteja 

assossiado a nenhuma manifestação, uma nova alteração no modelo original é sugerida, 

fazendo um item estar associado a uma ou a nenhuma expressão. Essas modificações estão 

representadas na Figura 2. 

 

Figura 2: Parte do modelo conceitual do MGM adaptado do FRBR 

 Em relação ao Grupo 2, no modelo original as entidades são mais genéricas e no 

MGM foi feita a opção por criar entidades mais específicas de acordo com o contexto em 

que estão envolvidas. Por exemplo, a entidade pessoa do FRBR é nomeada como contri-

buinte no MGM e é desmembrada em três subgrupos: criador da obra (como compositor 

ou letrista), intérprete e outros contribuintes (como produtor, gravadora, entre outros). Na 

Figura 2, essa entidade está apresentada, porém sem os desmembramentos citados. 

 Dentre as recomendações tecnológicas, duas mais importantes podem ser destaca-

das no contexto desse trabalho. A primeira sugestão é a indicação da técnica de fingerprin-



 

 

 

ting [HAITSMA, 2002], para indexação de objetos musicais. Essa é uma técnica de ha-

shing que traz vantagens em relação a outras técnicas tradicionais e é similar ao que ocorre 

com a digital humana. Os fingerprintings musicais são entidades únicas que incorporam 

semântica e podem ser usadas para estabelecer um grau de semelhança entre dois objetos 

musicais, incluindo a possibilidade de reconhecer e indexar várias instâncias de um mesmo 

trabalho musical. 

 A segunda sugestão é a adoção do padrão ID3v2
9
 como formato para interface a 

base de metadados relacionados a áudios e as aplicações clientes, geralmente formadas por 

dispositivos portáteis e players mais populares do mercado como ocorre com o MusicBra-

inz. Nesse padrão, cada instância musical em formato MP3 pode ser associada a até 256 

Mbytes de informações relevantes tais como a letra da música, a capa do CD, dados do 

compositor, do intérprete, entre outras informações (Figura 3). 

 

Figura 3: Estrutura do padrão ID3v2 para arquivos MP3 (http://www.id3.org/ID3v2Easy) 

3. Validação do modelo: Uma base de metadados musicais brasileiros 

O protótipo para a validação do MGM consiste em uma aplicação cliente-servidor cujo 

cliente terá as funcionalidades de um player, com exibição de informações sobre as músi-

cas (retiradas da interface ID3v2), e um servidor que provê serviços para a gestão do ambi-

ente musical do usuário. Dentre os serviços oferecidos destacam-se (i) a consulta de infor-

mações a respeito de obras, expressões, manifestações e contribuintes (que ajudam na cor-

reção das Tags ID3v2 recuperadas por fingerprint na base de metadados), e (ii) a recupe-

ração de objetos musicais seguindo a normatização de direitos autorais Creative Com-

mons10
. 

Com relação à técnica de fingerprinting foram analisadas duas alternativas. A pri-

meira delas é o OFA – Open Fingerprint Architecture
11

 – que não necessita de um pré-

processamento do arquivo de música, mas recebe como entrada um arquivo WAVE. Sua 

implementação em C++ aceita como entrada qualquer formato de arquivo, necessitando 

apenas de conversores para o formato WAVE instalados em seu ambiente de execução 

(SoX ou LAME, caso formato MP3). Outra técnica investigada foi o FPFF – Future Proof 

FingerPrint Function
12

 – que tem todas as vantagens da linguagem JAVA (independência 

                                                   
9
  http://www.id3.org 

10
 http://www.creativecommons.org.br. 

11
 http://www.musicip.com/dns/files/ProtocolSpec.pdf 

12
, disponível em http://musicbrainz.org/doc/FutureProofFingerPrint 



 

 

 

de plataforma, por exemplo), mas mostrou-se mais lento que o anterior, além de precisar de 

um pré-processamento do arquivo de música, para transformá-lo para seu modo bruto/raw 

data, transformação esta que não é feita pelo algoritmo, tendo que ser realizada separada-

mente por meio dos conversores já citados. Nesse caso, foi feita a escolha pelo OFA devido 

às suas facilidades de uso. Essa técnica foi utilizada como índice de acesso, para recuperar 

informações sobre a música como autor, título, dentre outros metadados básicos tradicio-

nais. Uma vez recuperadas, essas informações são disponibilizadas aos clientes (players) 

no formato ID3v2 seguindo as recomendações feitas no modelo conceitual. 

4. Conclusão 

Enquanto o MGM é uma proposta de discussão da padronização de ferramentas aplicáveis 

a bibliotecas digitais de música, o interesse maior é na divulgação do tema visando provo-

car o interesse da comunidade interessada. Para isso será oportunamente desenvolvido um 

portal com informações sobre o assunto. 

Com relação à ferramenta, presume-se que a primeira versão esteja pronta até o fi-

nal deste semestre e será submetida a uma avaliação formal como projeto de fim de curso 

de graduação dos membros envolvidos no projeto. Por este motivo, documentos formais 

como o diagrama com o modelo proposto, o diagrama de arquitetura, o modelo entidade-

relacionamento, o documento de visão e o documento de especificação de caso de uso, já 

estão em fase conclusiva. 
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