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1. Introdução 

 
O presente relatório pretende ser uma reflexão dos temas abordados nos encontros 
semanais com o Professor Aníbal Ferreira. 
O estudo contemplou quatro temas principais: Ondas e suas Características, 
Processamento Digital de Sinal, Órgão da Voz e Análise comparada a Software de 
Apoio ao Ensino do Canto em Tempo Real já existente no mercado. 
Foi fundamental iniciar o conhecimento de matérias e solidificar as já conhecidas. 
Muito importante também, foi o facto de através do diálogo, aperceber‐me da 
linguagem diferente, existente entre o domínio científico e artístico, o que por vezes se 
reflecte na dificuldade da sua correlação. Mas esse é o grande desafio e o objectivo 
final do meu Programa Doutoral: procurar e desenvolver a difícil correlação entre 
parâmetros sensoriais empíricos e intuitivos, com os parâmetros objectivos e analíticos 
no domínio técnico‐científico.   
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2. Ondas e suas características 

 
2.1. O que é uma Onda 

 
Uma onda é uma perturbação oscilante que se propaga num meio elástico, 
designando‐se por movimento ondulatório o movimento que lhe é associado. Esse 
movimento é periódico no tempo. A oscilação espacial é caracterizada pelo 
comprimento de onda e a periodicidade no tempo é medida pela frequência da onda, 
que é o inverso do seu período. Estas duas grandezas estão relacionadas pela 
velocidade de propagação da onda. 
 
 
2.1.1. Natureza de Onda 

 
Quanto à sua natureza as ondas dividem‐se em Mecânicas e Electromagnéticas. 
Ondas Mecânicas: são aquelas que precisam de um meio material para se propagar 
(não se propagam no vácuo).  
Exemplo: Ondas em cordas e ondas sonoras (som).    
Ondas electromagnéticas: são geradas por radiação electromagnética e não 
necessitam de um meio material para se propagar, podendo‐se propagar no vácuo.  
 
Exemplos: Ondas de rádio, de televisão, de luz, raios X, raios laser, ondas de radar etc.  
 

 
Figura 2. 1  Espectro da luz 

 
 
2.2.  Classificações possíveis de Ondas 
 
2.2.1. Progressivas e estacionárias 

 
Todas as ondas são Progressivas. No entanto em meios de dimensão finita, a 
interferência entre as diversas ondas reflectidas que se propagam, podem originar a 
formação de configurações ondulatórias estacionárias, dando assim origem ao que se 
chama vulgarmente Ondas Estacionárias. Pode‐se definir ondas estacionárias; como 
ondas resultantes da sobreposição de duas ondas com igual frequência, a mesma 
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amplitude, o mesmo comprimento de onda, a mesma direcção mas de sentidos 
opostos.  
 
2.2.2. Planas e Esféricas 
 
Da forma como são radiadas e se propagam, as ondas podem‐se classificar de ondas 
de forma esférica e plana. Uma fonte sonora emite sempre ondas esféricas, mas a 
verdade é que a frente da onda (superfícies nas quais as ondas se encontram em todos 
os pontos em fase na sua propagação tridimensional), à medida que se distância da 
fonte vai ficando cada vez mais plana. Quando essa distancia é consideravelmente 
maior que o comprimento de onda, a onda esférica comporta‐se com onda plana.  
 
 
2.2.3. Unidimensionais, Bidimensionais e Tridimensionais.  
 
Quanto ao modo da direcção de propagação as ondas podem ser: 
Unidimensionais ‐ quando as ondas se propagam numa só direcção, como é exemplo 
do que se passa quando da vibração de uma corda. 
Bidimensionais ‐ quando as ondas se propagam num meio plano, sendo exemplo uma 
onda que se propaga num lago. 
Tridimensionais ‐ quando as ondas se propagam em todas as direcções, sendo exemplo 
o comportamento de uma onda sonora na atmosfera, ou em metais  
 
 
2.2.4.  Longitudinais e Transversais 

 
Quanto ao modo da vibração de propagação as ondas podem‐se classificar como 
Longitudinais e Transversais. 
Transversais: As vibrações são perpendiculares à direcção de propagação. É exemplo 
disso a vibração numa corda. 
 

 
Figura 2. 2. Propagação de uma onda transversal 

   
 

Longitudinais: As vibrações coincidem 
com a direcção de propagação. Como 
exemplo temos a formação de ondas 
acústicas no interior dos tubos. 

Direcção de propagação 

Direcção de vibração 

Figura 2. 3. Propagação de uma onda longitudinal 
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2.2.5.  Dispersivas e Não‐Dispersivas 
 
Quanto às características de propagação de ondas, estas podem ser classificadas em 
dois tipos: 
Não‐dispersivas, em que a velocidade de propagação é a mesma para todas as 
frequências, não havendo assim deformação da onda durante a propagação. É o caso 
das ondas sonoras que se propagam no ar em espaço livre e das ondas longitudinais 
que se propagam nos sólidos. O ar é um exemplo de um meio não‐dispersivo, 
permitindo que se ouça as frequências agudas e graves ao mesmo tempo.  
 
Dispersivas, em que a velocidade de propagação não é a mesma para todas as 
frequências. A razão do nome dispersivas, está relacionada com o facto de as 
frequências mais elevadas se propagarem mais depressa que as frequências mais 
baixas. Neste caso e ao contrário da onda não‐dispersiva, existe uma deformação da 
onda tanto maior quanto a distancia ao observador. Assim sendo o tempo de 
passagem da onda gerada, será maior que a duração da perturbação na origem.  
    
 
 
2.3. Impedância acústica 
 
Impedância acústica reflecte o grau de resistência que um meio oferece ao 
movimento. Pode ser caracterizada como a propagação de um som de um meio, com 
determinadas características específicas, para outro meio com características 
diferentes. São as diferenças de impedância que criam as reflexões das ondas. Uma 
descontinuidade de massa ou rigidez provoca diferenças de impedância e 
consequentemente uma reflexão da onda, ou parte dela. 
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3. Processamento Digital de Sinal (PDS) 

 
Processamento digital de sinal é um conjunto de técnicas matemáticas e de 
engenharia que permitem o processamento (recolha, estudo, análise, síntese, 
transformação) de sinais, realizado em dispositivos digitais. 
 
 
3.1.  Sinal  
 
Define‐se sinal como sendo uma função de uma ou mais variáveis independentes, 
associada a um fenómeno e que transporta alguma informação sobre ele. 
Os Sinais podem ser:  
Contínuos ‐função contínua de variáveis independentes contínuas (ou seja, quando a 
variável independente pode assumir uma gama contínua de valores). 
Discretos ‐ função de variáveis independentes discretas (ou seja, quando a variável 
independente pode assumir uma gama finita de valores). 
 
 
3.1.1. Sinal analógico  
 
Um sinal analógico é sinal contínuo cuja amplitude pode assumir uma gama contínua 
de valores 

 
Figura 3. 1. Sinal Analógico 

 
 
3.1.2.  Sinal digital 
 
Um sinal digital é um sinal que só altera o seu valor num conjunto discreto de instantes 
de tempo e que também apenas pode assumir um conjunto discreto de valores de 
amplitude. 
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Figura 3. 2. Sinal digital 

3.2. Digitalização de um sinal contínuo 
 
A digitalização de um sinal contínuo consiste na Amostragem e Quantificação: 
Amostragem ‐ processo que torna discreto o sinal no tempo. 
Quantificação ‐ processo que torna discreto em amplitude o sinal resultante da 
amostragem. 
 
Muitos dos sinais discretos resultam da amostragem de sinais contínuos (xc(t)): 
 
 
em que xc(t) é uma função de variável independente contínua e T é o período de 
amostragem. 

 
Figura 3. 3. Discretização de um sinal contínuo 

 
 
 

3.3. Teorema da Amostragem (ou Teorema de Nyquist) 
 
Um sinal analógico pode ser completamente reconstruído a partir da sequência 
periódica de amostras, desde que a frequência de amostragem (fa) seja maior ou igual 
ao dobro da frequência máxima presente no sinal amostrado (fmax). 
 
 
 

 
Figura 3. 4. Amostragem de sinais 

(a) Subamostragem de sinal ; (b) Amostra de Sinal ao Ritmo de Nyquist; (c) Sobreamostragem de sinal 

 

( ) ( ) ,cx n x n T n= ∀ ∈

m a x2af f≥
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O erro de aproximação diminui à medida que taxa de amostragem aumenta. 
No Teorema da Amostragem, os valores de amplitude de x[n] são obtidos por 
amostragem ao ritmo Fs, ou seja, a cada Ts é obtida nova amostra. 
 
 

 
 

Figura 3. 5.  Discretização de um sinal contínuo após a amostragem 
 
A frequência de Nyquist é metade da frequência de amostragem. 
 
 
 
 
 
 
3.4. Transformada de Fourier de um sinal discreto 

 
A compreensão do teorema da Amostragem é mais simples recorrendo à 
representação dos sinais no domínio da frequência. A passagem do domínio temporal 
ao domínio frequencial é feita através da análise de Fourier, operação matemática que 
consiste em decompor uma função periódica numa soma de componentes com 
frequências múltiplas de uma fundamental. A partir de uma representação temporal, a 
análise de Fourier permite saber quais são as frequências em que o sinal contém 
energia, traduzida pelas respectivas amplitudes e fases associadas. 

 

2 T
ω π

=

Figura 3. 6.  Representação de um sinal no domínio do tempo e no domínio das frequências 
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No caso de sinais complexos tal representação é mais elucidativa do que a 
representação temporal. 
Considerando um sinal discreto x(n), a transformada de Fourier é dada por: 
 

( ) ( )j j n

n

X e x n e
+∞

Ω − Ω

=−∞

= ∑  

 
Esta transformada é invertível, permitindo recuperar a representação no domínio do 
tempo a partir do sinal transformado. Define‐se então a Transformada inversa de 
Fourier por: 

1( ) ( ).
2

j j nx n X e e d
π

ππ
Ω Ω

−

= Ω∫  

 
Note‐se que a representação no domínio da frequência permite uma interpretação 
espectral do conteúdo do sinal. Na análise do domínio de frequência, a operação de 
amostragem corresponde a replicar o espectro da banda base do sinal em todos os 
múltiplos inteiros da frequência de amostragem. Se a frequência de amostragem for 
inferior ao ritmo de Nyquist, não é possível recuperar o sinal, porque nesse caso 
ocorre sobreposição entre várias réplicas espectrais, fenómeno que é designado na 
literatura de “aliasing”. 
 
 

 
Se a frequência de amostragem for exactamente igual ao dobro da frequência máxima 
do sinal analógico (fmax), então teoricamente é possível recuperar uma cópia exacta do 
sinal original, através de uma operação de filtragem passa‐baixo, usando um filtro 
ideal com frequência de corte igual a fmax. 
Já na situação de sobreamostragem, em que a frequência de amostragem é superior a 
2fmax, é possível recuperar o sinal original sem ser necessário recorrer a filtros ideais. 
Nas figuras que se seguem é possível visualizar um sinal de voz, o respectivo espectro e 

Figura 3. 7. Representação de um sinal amostrado no domínio das frequências
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espectrograma. No espectro temos a representação do espectro de magnitude da 
análise de Fourier, abreviadamente designada de espectro. No espectrograma temos a 
representação do espectro ao longo do tempo, usando um código de cores. O 
vermelho para maiores amplitudes e consequentemente o seu esbatimento e a cor 
azul para o decréscimo e menor amplitude. 
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               Figura 3. 8. Segmento temporal de voz              Figura 3. 9. Espectro do sinal representado na figura 3.7 

 

 

 
 
 

 
                                                                Figura 3. 10.  Espectrograma 
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Na figura seguinte é possível detectar as diferenças entre o espectro de um som 
vozeado (vogal a) e um som não vozeado (consoantes). No caso da vogal a, destacam‐
se alguns “picos” chamados formantes, e no caso das consoantes, o espectro mais 
parece ruído branco em frequências mais altas. 
 
 
 

 
 
Figura 3. 11. Exemplo de espectrograma do sinal de voz feminina dizendo "favor ligar mais tarde", com dois 
espectros instantâneos, correspondentes a um som vocal, o "a” e um som não vocal correspondente ao “s”. 
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4. O Órgão da Voz  
 

O órgão da voz normalmente designado por Sistema Fonador, é constituído pelo 
Aparelho Respiratório, Cordas vocais e Tracto Vocal (Sundberg,1987). 
 

 

 

Figura 4. 1. Sistema fonador humano 

 
 
4.1. Sistema respiratório 

 
O sistema respiratório é formado pelos pulmões, brônquios e traqueia. Os pulmões, 
por sua vez situados no tórax estão separados da cavidade abdominal por uma 
estrutura muscular denominada diafragma. O seu controle é muito importante para 
um Cantor. Conceitos como respiração alta ou baixa e terminologia como: 
alargamento das costelas e do diafragma, fazem parte do quotidiano da actividade do 
cantor. A maioria das vezes, as expressões mais usadas, têm por finalidade criar 
imagens simples e não o fito de corresponder inteiramente ao rigor técnico‐científico. 
Atente‐se por exemplo na expressão Usar o Diafragma, ela tem como intenção, 
apenas criar o estímulo do alargamento das costelas e activar através de uma força 
suplementar os músculos do abdómen, dando assim uma maior consistência vocal 
(Haefliger, 1983). A noção de consistência vocal é muito lata e depende somente, da 
cultura onde se insere e logicamente à estética pretendida. É fácil observar para um 
amante de vários géneros musicais que a voz em jazz, ópera, rock, popular, 
etnográfica, soa de maneira diferente. E isto já para não falar em canto Hindu, Japonês 
ou dos sons obtidos pelos monges do Tibete (Bretèque, 1988). Na tradição ocidental e 
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mais propriamente no Canto lírico, consistência vocal quer dizer uma voz limpa, sem 
distorções e apta a fazer grandes diferenças dinâmicas, sem que a voz perca as suas 
características. É bom salientar que a nível respiratório uma maior força dos músculos 
abdominais, pode não querer dizer um som mais forte, isto porque a voz em 
pianíssimo (termo musical para designar o som com a intensidade menor possível) 
necessita igualmente de muito suporte (pressão subglótica) e por vezes até mais 
tensão que num forte (Sundberg, 1987). 
É difícil dizer o que é mais importante para uma emissão vocal correcta, mas a 
respiração e o seu controle é sem dúvida o ponto de partida para a Arte de Bem 
Cantar. Para tocar piano, órgão, violino ou qualquer outro instrumento que não seja a 
voz, é preciso adquiri‐lo. Seguidamente é preciso tira‐lo do estojo ou embalagem para 
começar a tocar. Na emissão vocal por mais estranho que pareça, temos um processo 
semelhante. Em condições normais toda a gente tem voz, mas não a sabe tirar do 
estojo para começar a usá‐la como Instrumento. É aqui que a respiração inicia o seu 
importante contributo, começando por conservar a verdadeira dimensão estrutural do 
instrumento (Leanderson, 1987). Da mesma maneira que a estrutura de um piano se 
mantém intacta durante uma performance, não ficando maior ou mais pequeno à 
medida que vai reproduzindo notas mais graves ou mais agudas, (isso fica a cargo do 
comprimento das cordas), assim também se deve comportar a estrutura da Voz 
instrumento. A posição das costelas e dos músculos abdominais, (Zemlin, 1988), (Titze, 
1994) devem após a inspiração manterem‐se o mais possível na mesma posição até à 
inspiração seguinte. Se o tórax e o abdómen encolherem durante a expiração existem 
consequências desastrosas para a emissão vocal. O intérprete está a emitir e respirar 
ao mesmo tempo. A voz sai velada, sem dinâmica e forçada, pois a tensão que 
correctamente estaria na zona do diafragma, foi desviada para a laringe. Para esta 
situação não acontecer, o cantor precisa de repor através de força muscular, a 
diminuição de pressão interna, resultante da saída do ar. Desta maneira obtém‐se uma 
pressão subglótica constantemente controlada, coincidindo com uma homogeneidade 
tímbrica, qualitativa e dinâmica (Sundberg, 1987). 
 
 
 
4.2. Pregas Vocais 
 
O que usualmente é conhecido por cordas vocais, é na verdade a existência de duas 
pregas musculares e membranosas designadas por pregas vocais. Estas situam‐se  na 
laringe – estrutura músculo‐cartilagínea que se encontra na parte superior da traqueia. 
A laringe é constituída por diversas cartilagens moveis – tiróide, cricóide, aritenoides, e 
os músculos associados – e pelo osso hióide, sendo a laringe considerado o órgão 
fundamental da produção vocal. Os componentes abaixo da laringe, são normalmente 
designados infraglóticos e os que se situam acima da laringe são supraglóticos. O 
movimento de unir e afastar as pregas  vocais, designa‐se respectivamente por adução 
e abdução. Estes tecidos são mantidos em posição por músculos que ou os 
constringem, ou os tornam tensos, conforme a informação recebida. Os movimentos 
vibratórios de onda da mucosa dão‐se horizontalmente, verticalmente, e com 
ondulação dos bordos. É a junção das pregas  vocais que impede a passagem do ar e o 
seu afastamento que permite a passagem do mesmo, quando não há fonação. O 
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espaço entre elas chama‐se glote ou abertura glótica e tem uma forma triangular na 
fase respiratória. Durante a fonação elas não só se unem, como entram em tensão. 
São também designadas por “pregas vocálicas” ou “lábios vocais”. Só se tocam nos 
bordos internos livres, sendo a superfície de contacto ampla nos sons graves e laminar 
nos sons agudos. 
É a espessura e o comprimento das pregas vocais que determinam a frequência com 
que a voz humana é emitida (Sundberg, 1987). A pregas mais curtas e finas, 
corresponde um som mais agudo, o que acontece nas crianças e mulheres. Pregas 
mais compridas e grossas emitem forçosamente uma menor frequência, como é o caso 
da voz masculina. Como nem todo o grupo de homens ou de mulheres têm, pregas 
com espessura ou comprimento iguais, gera‐se dentro do mesmo grupo ‐ homens ou 
mulheres – extensões vocais diferentes. Ou seja, origina vocalmente a divisão das 
vozes femininas em Soprano, Mezzo‐soprano e Contralto, sendo nos homens a 
classificação como Tenor, Barítono e Baixo, conforme a voz é mais aguda ou grave 
respectivamente. 
 
 

 

Figura 4. 2. Vista superior da laringe, mostrando as posições das pregas vocais. 

A – pregas vocais abertas; B – pregas vocais fechadas 

              

 
4.2.1.  Frequência fundamental da Fala 

 
O intervalo de tempo correspondente a um ciclo de abertura das pregas vocais 
denomina‐se Período Fundamental, e o seu inverso Frequência Fundamental, que 
depende essencialmente do comprimento das cordas e da sua massa modal (Sundberg 
1991). Se para um cantor é primordial a preservação timbrica do seu som 
fundamental, para um pedagogo de canto é crucial detectar se a frequência 
fundamental do aluno é a correcta (Haelfiger, 1983). Esta é a grande responsabilidade 
dos professores e no fundo o que os diferencia na sua competência. 
 
 
 
4.3. Tracto Vocal 

 
Tracto Vocal é o termo usado para designar o conjunto das cavidades laríngea, 
faríngea, bucal e nasal que constituem a estrutura ressoadora do órgão da Voz. Se as 

1‐ Glote

2‐ Pregas vocais 

3‐ Epiglote 

4‐ Comissura anterior 

5‐ Cartilagens aritenóides 

6‐ Comissura posterior 
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pregas vocais são consideradas a fonte sonora, o tracto vocal é considerado o seu filtro 
(Titze,1994) e é o que lhe vai dar corpo e a identidade. O trato vocal tem uma função 
acústica semelhante à dos ressoadores de outros instrumentos musicais, mas com 
uma particularidade; embora o seu tamanho praticamente se mantenha, a sua forma 
pode variar constantemente. Essa modificação da forma é feita à custa da Língua, da 
posição dos dentes pela articulação do maxilar e do palato móvel. Se pensarmos que 
as pregas vocais devido à sua grande elasticidade, podem alterar a espessura, alterar o 
volume muscular e aumentar ou diminuir a tenção e a isso juntarmos as diferentes 
formas do tracto vocal temos a possibilidade de obter uma grande variedade de sons. 
As estruturas que permitem esses ajustamentos denominam‐se articuladores (Zemlin, 
1988). Os sons vozeados são originados pela modulação do fluxo de ar em impulsos 
(Henrique, 2002) 
 

 
Figura 4. 3. Tracto Vocal 

 

 

Parte Componentes Função 

Produtores 
Pulmões, músculos abdominais, 
diafragma, músculos intercostais, 
músculos extensores da coluna 

Estruturam a coluna de ar que 
pressiona a glote, produzindo 
vibração nas cordas vocais 

Vibrador Pregas vocais Produz fonte sonora 

Ressoadores Cavidade nasal, faringe, boca Ampliam o som/ Identidade 

Articulador Lábios, língua, palato mole, palato duro, 
mandíbula 

Articulam e dão sentido ao som, 
transformando os sons em orais e 

nasais 
 

Tabela 1. Produção de Voz 

 
4.4.  Formantes  
 
Um formante é um modo natural de vibração ou um pico de ressonância do tracto 
vocal (Kent & Read,1992; Pickett,1999). O termo formante refere‐se normalmente ao 
valor nominal da frequência central da zona de ressonância em questão e neste caso 
formante e frequencia do formante são usados indistintamente (Deller,1993). O 
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comprimento do tracto vocal de um homem adulto é em média de 17cm, 
considerando a distancia da glote até aos lábios. O tracto vocal acusticamente 
comporta‐se como um tubo fechado‐aberto , fechado na glote e aberto nos lábios. Se 
analisarmos um tubo sonoro com essas características verificamos que esses picos de 
ressonância ou formantes são de 500, 1500, 2500 e 3500 Hz. No entanto através dos 
articuladores um adulto pode variar substancialmente estes valores: o primeiro 
formante entre 150 a 900 Hz, o segundo de 500 a 3000 Hz e o terceiro de 1500 a 4500 
Hz ( Sundberg, 1991). 
 
 
4.4.1.  Formante do Cantor 
 
A voz dos cantores profissionais apresenta no tracto vocal uma zona de grande 
energia, situada entre 2000 e 3500 Hz e designa‐se normalmente por formante dos 
cantores ou formante extra dos cantores (Sundberg, 1974; 1977) e constitui um 
fenómeno de ressonância de um agrupamento dos formantes 3, 4 e 5 (Sundberg, 
1987). A frequência central do formante depende da altura e da vogal emitida. O 
formante do cantor é resultado de um abaixamento da laringe acompanhado de um 
alargamento do tracto vocal (Sundberg, 1974). 
 

 
(1)  

 

 
(2) 

 

 
(3) 

Figura 4. 4. Espectrogramas 
(1) ‐ Espectrograma de vogal cantada [a]  
(2) ‐ Espectrograma da vogal [i] cantada  
(3) ‐ Espectrograma da vogal [u] cantada 

 

É fácil observar pelas figuras 4.4.(1),(2),(3), a diferença do posicionamento dos 
formantes  bem como as suas intensidades. Nas vogais [u] e [a] observamos que F1 e 
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F2 estão muito próximos mas distantes de F3, enquanto que no espectro da vogal [i] os 
dois primeiros formantes estão distantes entre si. 
 
 
 
 
4.4.2.  Afinação dos formantes 
 
É crucial para os cantores o reforço das suas ressonâncias vocais. Esta característica 
tem como finalidade evitar um papel subalterno a outros instrumentos, inclusive 
orquestra, com quem estejam a actuar. Como frequentemente sopranos profissionais 
executam obras em que emitem sons, cuja frequência fundamental é da ordem dos 
1000 Hz, acontece estes sons (notas) estarem acima da frequência do primeiro 
formante. Nesta situação os sopranos adaptam o seu tracto vocal, aumentando a 
abertura da boca, de modo a modificar as frequências do formante. Com este 
comportamento as cantoras fazem com que coincida a frequência do formante com a 
frequência da nota emitida ou com uma frequência múltipla desta, obtendo desta 
maneira uma ressonância muito maior. Este fenómeno é designado Afinação dos 
Formantes (Sundberg, 1974, 1975, 1977). 
 
 
 
4.5.  Vibrato 
 
Segundo Sundberg (1987), fisicamente o vibrato consiste numa modulação periódica 
da frequência de fonação. Esta modulação provoca também uma modulação de 
amplitude dos parciais individuais, resultando numa modulação da amplitude. O 
vibrato é uma característica dos cantores líricos da dita música ocidental. Cada cantor, 
ou melhor, cada voz tem o seu tipo de vibrato, isto é o vibrato vem naturalmente, sem 
que se pense nele (Björklund,1961). Sundberg (1987) afirma indo ainda mais longe, 
que a frequência do vibrato é considerada constante para cada cantor, sendo muito 
difícil ou até impossível alterá‐lo através do treino. No entanto atendendo aos diversos 
estilos o cantor pode e deve dosear a quantidade de vibrato. Por exemplo no Barroco 
o vibrato é considerado um ornamento, sendo por isso usado com muito saber e 
parcimónia (Doningtom,1982). Ainda segundo Sundberg (1987) vibratos  com 
frequências abaixo dos 5.5 Hz, são considerados lentos ,enquanto que com 7.5 Hz são 
rápidos e nervosos. Hall (1991) afirma que a frequência desejável do vibrato é de 6 Hz. 
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5. Algum do Software Existente de Apoio ao Ensino do Canto 
em tempo Real 

 
No capítulo precedente, O Órgão da Voz, tentou‐se descrever os aspectos mais 
influentes e importantes na emissão vocal. Os dados objectivos e fáceis de observar, 
como sejam os espectrogramas ou electroglotogramas podem e devem contribuir para 
a percepção consciente do cantor, do seu comportamento durante a execução artística 
e no seu estudo. Como profissional antevejo um longo caminho a percorrer. Os 
músicos trabalham a sensibilidade e por isso são hipersensíveis a tudo que com eles 
não condiga, tanto no aspecto técnico como estético. Pelo contrário se tudo condiz, 
criam‐se imediatamente grupos que com a continuidade podem gerar correntes ou em 
certos casos” Escolas”. Mas se nos músicos em geral isto é uma realidade, nos cantores 
a questão multiplica‐se. Sundberg na introdução do seu livro The Science of the Singing 
Voice, começa por constatar a existência de inúmera terminologia para uma mesma 
matéria e a grande dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de encontrar uma 
terminologia abrangente. Pela minha experiencia constato que praticamente para 
cada professor há uma diferente, e pior ainda, existe uma variante para cada aluno. 
Isto porque cada aluno tem características, personalidades e níveis desiguais, 
obrigando o professor a adaptar estratégias e imagens metafóricas independentes. 
Num dos programas analisados, o Voce Vista, é contemplado o estudo comparativo de 
duas vozes gravadas (figura 5.4) e observadas através de espectrogramas. As duas 
vozes referidas são as de Pavaroti e Plácido Domingo. Na imagem dos espectrogramas, 
vê‐se uma maior intensidade no terceiro harmónico e um envelope de forma de onda 
mais largo na voz de Pavarotti. Isto leva a admitir sem sombra de duvida pelo autor do 
artigo, Donald Miller, que a nota emitida por Pavarotti é mais perfeita tecnicamente. 
Mas, musicalmente a opinião do público e músicos será unânime? ‐ Não, não é. Na 
citada gravação (Aída de Verdi) há quem goste mais (e são muitos) de Plácido. Este 
pequeno exemplo, leva‐nos a pensar em algo muito importante e ao mesmo tempo 
definir estratégias pedagógicas no ensino do canto com apoio tecnológico. Cada 
professor, cada aluno, cada músico terá que saber interpretar os espectros de acordo 
com a sua experiencia, a sua audição, a sua pedagogia e a sua estética. Será que as 
denominadas escolas de canto, vão também passar a reflectirem‐se nos próximos 
tempos na tecnológica de apoio ao ensino do Canto, transportando e projectando as 
suas características e especificidades? Por outro lado é lícito questionarmo‐nos, se em 
alternativa ao espectro, como forma convencional de representação do conteúdo 
informativo de sinal, haverá outras que venham a revelar‐se mais úteis para o 
propósito do canto. Estamos convictos que sim e que a realizar‐se, tornar‐se‐ia num 
verdadeiro motor de desenvolvimento e revolucionário no ensino do canto.  
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5.1. Sing and See 
 
Sing & See é um software construído a partir de um projecto de pesquisa na 
Universidade de Sidney, na Austrália. Foi desenvolvido em equipa, por dois 
engenheiros, um fisiologista da voz, uma professora de canto e uma pianista e 
directora musical.  Sing & See é uma ferramenta que pode ajudar a desenvolver o 
ensino e a aprendizagem do Canto, dando‐lhe feedback em tempo real, visualizando a 
altura e timbre vocal.  É um software bem concebido, que desde inicio tem a 
preocupação de separar e direccionar a informação, no sentido de quem ensina e de 
quem aprende. 
Existem duas versões; uma mais completa para professores e Cantores profissionais, 
com análise espectrográfica, fornecendo informações sobre a estrutura da voz e 
permitindo explorar questões como consistência e timbre vocal. A outra mais simples, 
para pessoas que gostariam de melhorar a sua capacidade vocal, numa atitude de lazer 
sem intuitos aprofundados ou especializados. 
Sing and See é acompanhado por um manual do professor, contendo exercícios vocais 
específicos para os diferentes objectivos como a seguir se descreve. 
 
Intervals 
 
Exercise I‐2 : Messa di voce 
Exercise I‐40 : Ascending and descending minor triad 
Exercise I‐57 : Arpeggio 
Exercise I‐74 : Ascending major sixth, portamento 
Exercise I‐81 : Descending perfect fourth, legato 
 
Scales 
 
Exercise S‐2 : Ascending scale, legato 
Exercise S‐41 : Ascending and descending mode, staccato 
Exercise S‐51 : Ascending and descending minor scale, staccato then legato 
Exercise S‐2 : Ascending and descending blues scale 
 
Cada um dos grupos de exercícios contem os vários parâmetros de avaliação e 
acompanhamento por parte do professor ou profissional. Foram sete os parâmetros 
escolhidos, que podem ou não ser contemplados, conforme a finalidade do exercício: 
Como exemplo, nos exercícios com a finalidade de desenvolvimento da Messa di voce  
(mistura de voz), exercício 1‐2, estão presentes todos os parâmetros (sete) incluídos no 
projecto:  
 
Finalidade – Domínio do parâmetro de Canto abordado pelo exercício. Ex. Messa di 
Voce, legato, intervalos ascendentes, etc. 
Objectivos ‐ As diferentes matérias que se têm que dominar para atingir a finalidade. 
Envolvimento Físico – Quais as partes do corpo envolvidas no processo (Ex. respiração, 
audição) 
Instruções – Modo como executar o exercício. 
Visualização de Altura – Controlar através da visualização, a afinação. 
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Espectograma – Visualização do espectro da voz para posterior relação com a 
finalidade do exercício 
Nível Dinâmico  ‐ Visualização do controle da intensidade sonora 
 
Já no exercício de Arpejos 1‐57, só cinco deles são contemplados, segundo os 
construtores, os Parâmetros  Espectograma e Nível Dinâmico ( figuras 5.1 e 5.2) não 
necessitam de serem apresentados.  
 

 
 

Figura 5. 1.  Controlar a afinação é uma prioridade no estudo e na performance 
 

 
 

Figura 5. 2. Espectrograma 

Espectrograma  – É a principal mais valia de qualquer software de apoio ao Ensino do 
Canto em tempo Real. Consegue‐se visualizar e estabelecer a relação entre a imagem e 
a qualidade vocal obtida nos exercícios, através da observação da posição e 
intensidade dos formantes, nomeadamente o formante do Cantor. 
 
 

5.2. Voce Vista 
VoceVista foi concebido em Research Laboratory Groningen (Holanda) por Donald 
Miller (cantor e pedagogo) e Richard Horn (programador) em meados dos anos 
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noventa. Embora possa ser utilizado para analisar os sinais vocais para uma variedade 
de aplicações, tais como pesquisa e patologia vocal, foi segundo os construtores 
desenvolvido principalmente para professores de Canto e análise da voz cantada.  
VoceVista exibe os sinais em combinações de três formatos básicos: espectrograma, 
espectro de potência, e formas de onda de alta resolução em tempo real. 
O software incorpora dois sinais electrónicos reveladores da voz cantada (análise de 
espectro em tempo real e Electroglotografia). Segundo os construtores é não invasivo. 
O utilizador precisa no entanto de aplicar dois eléctrodos junto à laringe e um 
microfone suportado na cabeça. Esta situação é considerada na perspectiva do cantor 
prejudicial a uma correcta postura e como adiante se explicará no ponto 6, é 
considerada a nível prático como se fosse invasiva. 
 
 

 
 
                                             Figura 5. 3. Aplicação dos eléctrodos do Voce Vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apresentação do Voce Vista contempla os seguintes parâmetros. 
 
• Power Spectrum  (Espectro de potência) 
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O espectro de potência mostra os componentes de um som que diz respeito à 
frequência e intensidade relativa A análise de espectro em tempo real exibe os 
componentes de som, praticamente ao mesmo tempo em que são ouvidos. 
 

 
 

Figura 5. 4. Espectro de potência 

 
Análise de vozes em gravações ‐ consegue‐se analisar através do espectograma 
versões gravadas de cantores diferentes. 
 
 
• Formas de onda 
 
Consegue‐se visualizar ao mesmo tempo o sinal áudio do microfone e o sinal do 
electroglotógrafo (EGG) que permite seguir o padrão do contacto das pregas vocais no 
ciclo glótico. 
 

 
 

Figura 5. 5. Formas de onda 

Existem muitas observações importantes sobre a voz, como a velocidade e a extensão 
de vibrato, a duração do leggato o ataque das consoantes, e a firmeza das vogais, que 
podem ser feitas directamente a partir do espectrograma.  O utilizador tem que saber 
ler e intrepretar o VoceVista. 
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5.3.   SingingStudio 
SingStudio é o unico Software existente de origem portuguesa. Foi concebido pelo 
engenheiro Aníbal Ferreira na Seegnal Research, empresa criada em 2004, resultado 
de um spin‐off da FEUP e do INESC Porto .Em SingingStudio consegue‐se gravar a voz e 
visualizar ao mesmo tempo o seu comportamento no que diz respeito à frequência e 
ao espectro vocal. O Cantor tem assim oportunidade de controlar a afinação e a 
articulação do texto. Existe ainda a possibilidade da linha vocal e o timbre da voz, 
serem transformados na linha melódica de um instrumento sintetizado, por exemplo 
Oboé. No entanto esta função só tem sucesso com a voz em vocalizo, pois com a 
articulação de texto a simulação instrumental sofre uma quebra e descontinuidade 
sonora.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.  Music MasterWorks  
 

Figura 5. 6. Interface do SingingStudio
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Music MasterWorks foi desenvolvido pela Aspire, especialista e produtora de software 
educacional desde 2001. É uma ferramenta mais vocacionada para trabalhos criativos 
de composição, num nível básico, mas que também contempla uma análise primária 
da voz gravada, analisando exclusivamente a afinação do Cantor. 
 

 
 

Figura 5. 7. Interface do Music MasterWorks 

 
 
 
 
 
5.5. Comparação entre os diferentes softwares 
 
Na tabela faz‐se uma comparação entre algumas características dos diferentes 
softwares analisados. 
 

SOFTWARE Sing&See Vocevista SingingStudio
Music 

Masterworks
Tempo Real SIM SIM SIM SIM 

Altura do Som SIM SIM SIM SIM 
Amplitude SIM SIM SIM NÃO 

Espectograma SIM SIM SIM NÃO 
Manual/EXERCICIOS SIM SIM NÃO NÃO 

Informação BOA BOA BOA NÃO 
Invasivo NÃO SIM NÃO NÃO 
Conforto BOM FRACO BOM BOM 

Versão Alun/Prof. SIM/SIM ‐/SIM ‐ ‐ 
PC/Apple SIM/SIM ‐/SIM SIM/NÃO SIM/SIM 

Custo 49/169$ 800$ 210€ 34,95$ 

 
6. Análise crítica   
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Após análise destes quatro produtos verificamos como se pode ver na tabela, 
diferenças e analogias entre eles. No campo didáctico Sing & See é o mais prático e 
funcional. Tem um completo livro de exercícios e instruções precisas de como executá‐
‐los e interpretar os resultados obtidos. Em Voce Vista deparámo‐nos com a utilização 
de um electroglotografo, ligado a dois eléctrodos na zona da laringe. É opinião 
unânime que a electroglotografia é considerada uma técnica não‐intrusiva (Guimarães, 
2002) e isso é efusivamente sublinhado pelos construtores, no entanto na prática do 
canto é como se fosse intrusivo. O cantor para emitir um som com qualidade e 
potenciar todos os seus atributos tem que se sentir confortável e completamente livre 
na zona da laringe, qualquer aperto, por pequeno que seja origina constrangimento na 
estrutura do aparelho fonador e consequentemente na concentração e no resultado 
final da execução artística. Em SingingStudio verificou‐se que ainda não existe material 
didáctico de apoio, mas que tem muitas potencialidades no seu desenvolvimento. No 
SingingStudio a percepção e análise da qualidade de articulação do texto cantado, é de 
muito boa qualidade. Music MasterWorks é como foi referido um software muito 
primário, sem pretensões pedagógicas aprofundadas, funcionando apenas como 
suplemento ou até divertimento no campo da composição. 
A grande deficiência comum a todos eles e de momento muito difícil de superar, é o 
facto da utilização de todos estes programas, só poder ser efectuada sem 
acompanhamento instrumental, limitando assim em muito o uso e o estudo da 
emissão vocal, num cenário verdadeiramente real. 
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7. Futuro desenvolvimento 
 

É notório que o ensino do canto com apoio tecnológico em tempo real tem muitas 
lacunas e como tal imensos campos a desenvolver. Desde logo a existência de uma 
correlação consistente entre os atributos musicais/estilísticos/expressivos mais 
importantes da voz cantada, em correspondência com parâmetros perceptivos (e.g., 
altura, brilho, etc.). Como vimos anteriormente não é linear que o que parece mais 
correcto no laboratório, o seja no universo artístico. Articulando os meus trinta e dois 
anos de experiencia profissional como Cantor e Pedagogo, com os conhecimentos 
adquiridos e desenvolvidos no programa Doutoral, tenho como intenção realizar e 
validar metodologias e tecnologias inovadoras que sejam úteis para estudantes de 
canto, professores e profissionais, concretamente: 
1‐Promover um conhecimento aprofundado e estruturado sobre o sistema de 
produção de voz; 
2‐Estabelecer a correlação entre parâmetros subjectivos de qualidade da voz (e.g. 
soprosidade, claridade, vibrato, formante do cantor) e características acústicas 
objectivas (e.g.jitter, shimmer, relação harmónicos‐ruído, irregularidade e extensão 
harmónica, coeficiente abertura/fecho do impulso glotal); 
3‐Estudar a correlação entre características acústicas objectivas e perturbações da voz 
Cantada; 
4‐Realizar e validar de tecnologias de biofeedback no Canto e também de 
metodologias de Ensino/Aprendizagem assistidas por computador; 
5‐Validar tecnologias para a avaliação em Tempo‐Real da voz cantada de modo a 
monitorizar o stress vocal, a detectar riscos de esforço excessivo da voz e prevenir 
patologias vocais. 
Para estes objectivos serem efectivados usar‐se‐ão como possíveis linhas de trabalho 
as especificidades de parâmetros, subjectivos ou não, usados na aprendizagem do 
Canto: 
1 ‐ Afinação 
2 ‐ Reconhecimento e Catalogação de Tipos de Voz 
3‐ Estudo da Continuidade da Linha Vocal (Legato) 
4 ‐ Visualização de diferentes Aspectos Tímbricos 
5 ‐ Visualização de Messa di Voce (Unidade Tímbrica) 
6 ‐ Visualização de Destreza Vocal (Coloratura) 
7 ‐ Visualização de Intensidade Vocal 
8 ‐ Visualização da Velocidade de Articulação 
9 ‐ Visualização da Qualidade de Articulação (Forma e Posicionamento da Língua nos 
diferentes Fonemas) 
10 ‐ Visualização simultânea dos pontos 8 e 9 preservando o ponto 5. Condição 
imprescindível para uma boa dicção e ao mesmo tempo uma homogeneidade tímbrica.  
11 ‐ Visualização da Cobertura Vocal (Tridimensionalidade da Voz em oposição à Voz 
Plana) 
12 ‐ Visualização da Metamorfose das Vogais (À medida que a frequência aumenta 
todas as vogais se aproximam da vogal A) 
13 ‐ Visualização da Amplitude do Vibrato) 
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14 ‐ Visualização da Microdinâmica (Directamente relacionada com Estilo,  
Musicalidade e Expressividade). 
 
A possibilidade de visualização contextualizada em tempo real dos pontos atrás citados 
dará uma maior consciencialização no conhecimento técnico do cantor e uma forma 
absolutamente revolucionária dos métodos pedagógicos. O seu domínio permitirá ao 
professor uma mais rápida obtenção de resultados pedagógicos positivos, ao aluno um 
maior controlo no seu estudo quando da ausência do professor e ao profissional a 
manutenção segura da sua forma vocal. 
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8. Conclusão 

 
Este trabalho que foi importantíssimo, diria mesmo crucial para mim, é o resultado do 
estudo individual com o Professor Aníbal Ferreira. Desde logo houve a preocupação de 
fazer um inventário das minhas fragilidades no domínio científico e definir estratégias 
no estudo a efectuar. Como resultado direccionou‐se o estudo a matérias, cujo 
domínio é essencial ao objectivo do Programa Doutoral. Começou‐se pela abordagem 
ao estudo das ondas sonoras e as suas características. Seguidamente, visto toda a 
minha formação ser de índole artística, iniciou‐se o estudo de Processamento de Sinal, 
visando o apetrecho de conhecimentos mínimos, que permitissem conhecer o 
processo de digitalização e saber ler e interpretar um som e o seu espectro, nos vários 
domínios em que podem ser representados. Simultaneamente efectuou‐se também o 
estudo do Órgão da Voz e o estudo comparativo de software, num contexto científico, 
questionando e enquadrando estratégias para o método de estudo e investigação do 
que se propõe observar e validar no âmbito do desenvolvimento do ensino do canto 
com apoio tecnológico em tempo real. 
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