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Resumo 
A voz falada ou cantada é uma das expressões humanas mais elaboradas dada a sua multi-

dimensionalidade, bem como uma das mais cativantes e desconhecidas, considerando os 

desafios colocados na sua análise em correspondência com o seu impacto perceptivo.  

Esta dissertação pretende contribuir para a agregação e desenvolvimento de tecnologias 

orientadas para a análise das vozes com o propósito de apoiar a avaliação de vozes 

patológicas/disfónicas e o treino do canto. Este trabalho foi iniciado com a construção de uma 

plataforma de algoritmos de base que extraem características importantes da voz tais como a 

frequência fundamental e as frequências formantes. Para além das ferramentas de análise, foram 

reunidas bases de dados de vozes gravadas para os propósitos de desenvolvimento. 

Este trabalho foi desenvolvido nos contextos das áreas da Terapia da Fala e Didáctica do Canto 

com o objectivo de aplicar e desenvolver o método acústico da avaliação da voz. Desta forma, o 

trabalho de dissertação pretendeu também contribuir para o conhecimento desta prática e 

possíveis aplicações no apoio da avaliação perceptiva e de performance de canto. 

A frequência fundamental é uma das principais características da voz e está na base de muitos 

algoritmos. Neste contexto específico, este trabalho de dissertação inclui um estudo sobre a 

estimação precisa da frequência fundamental, quer para a medição directa da mesma nas vozes, 

quer para a utilização desta informação exigida por outros algoritmos.  

A caracterização de ruído é um dos principais tópicos de interesse na análise de vozes 

patológicas/disfónicas. Neste domínio, foram estudados os algoritmos de Harmonic-Noise Ratio 

(HNR) e o seu desempenho foi caracterizado através de testes sobre vozes 

patológicas/disfónicas e normais. Como resultado deste estudo, foi desenvolvido um algoritmo 

que estima as componentes harmónica e de ruído. Este tem a principal vantagem de estimar o 

valor de HNR a partir das componentes harmónica e de ruído e de apresentar robustez face às 

características das vozes patológicas/disfónicas. Estas componentes beneficiam a extracção 

precisa de características de interesse. 
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A estimativa do impulso glótico foi também abordada no estudo de tecnologias para a avaliação 

perceptiva das vozes patológicas/disfónicas. Em particular, o algoritmo Iterative Adaptative 

Inverse Filtering (IAIF) foi estudado em pormenor. Uma das principais limitações deste 

algoritmo assenta na sensibilidade ao ruído o que impede de ser aplicado com fiabilidade em 

vozes patológicas/disfónicas. Assim, foi desenvolvido um algoritmo que integra o IAIF e o 

separador de componentes harmónica e de ruído. Este processo contribui para diminuir a 

sensibilidade do algoritmo IAIF ao ruído, sendo possível a sua aplicação em vozes 

patológicas/disfónicas. 

A análise das altas frequências foi abordada nesta dissertação no contexto de análise de voz 

cantada. As altas frequências, que são muitas vezes facilmente percepcionadas neste tipo de 

vozes, foram caracterizadas na magnitude do espectro através de um método estatístico. Este 

trabalho contribuiu para que se identificasse informação estável em regiões do espectro pouco 

exploradas para apoio na avaliação perceptiva. 

A fase do sinal constitui informação do sinal pouco explorada sobretudo devido às dificuldades 

associadas de representação e interpretação. Assim, foi desenvolvida uma forma de 

representação útil, bem como a identificação e definição de características baseadas na fase, 

com poder discriminativo no que se refere a parâmetros perceptivos e a modos de canto. 

Finalmente, foi também realizado um estudo sobre a correlação entre parâmetros perceptivos e 

os parâmetros acústicos de maior interesse segundo a literatura. Os parâmetros acústicos 

seleccionados foram o jitter, shimmer e HNR que foram correlacionados com a escala RASAT 

de avaliação perceptiva.  

Apesar da análise da voz por computador permanecer um problema em aberto tendo por 

referência a capacidade auditiva humana, o trabalho desta dissertação procurou contribuir com 

novos métodos para a compreensão dos fenómenos da voz e melhor compreender as suas 

manifestações.  
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Abstract 

The voice, either spoken or sung, is one of the complex human expressions due to its 

multidimensionality and one of the most intriguing and unknown given the challenges 

associated with its analysis in good correspondence with its perceptual impact. 

This dissertation has contributed to the gathering and development of the voice technologies 

whose purpose is to give support to the evaluation of pathologic/dysphonic voices and to 

singing teaching and training. This process started with the development of a platform 

comprising basic algorithms that extract important features of the voice such as the fundamental 

frequency and formant frequencies. In addition, analysis tools and data bases of recorded voices 

were assembled for the development goals. 

This work was developed in the Speech Therapy and Singing Teaching contexts where a 

research about the use of acoustic based methods of voice evaluation was conducted. Thus, this 

work has contributed to the knowledge of this practice and has contributed to software 

applications that support the perceptual evaluation and singing performance. 

The fundamental frequency is one of the main features of voice and is frequently used by many 

algorithms. For this reason, the dissertation work includes a research on accurate estimation of 

the fundamental frequency, not only for its direct measurement, but also for the utilization by 

others algorithms.  

The characterization of noise is one of the most important topics in the analysis of 

pathologic/dysphonic voices. In this context, Harmonic-to-Noise Ratio (HNR) algorithms were 

studied and described through tests on pathologic/dysphonic and normal voices. As a result of 

this study, an algorithm that estimates the harmonic and noise components of the voice signal 

was developed. This algorithm shows the advantage of estimating the HNR value from the 

harmonic and noise components and presenting robustness against the disturbing features of 

pathologic voices. These harmonic and noise components benefit the accurate extraction of 

features of interest. 
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The estimation of the glottal flow waveform was also an important topic in the study of 

technologies for perceptual evaluation of pathologic voices. In particular, a close attention was 

given to the Iterative Adaptive Inverse Filtering (IAIF) algorithm. One of its main limitations 

lays on the sensibility to the noise level, thus its application to pathological/dysphonic voices is 

conditioned. For this reason, a new algorithm based on IAIF and harmonic and noise splitting 

was developed. This process contributes to the for noise sensitivity reduction of the IAIF and 

the application of this algorithm in pathological/dysphonic voices. 

The analysis of the high-frequency range of the voice was studied in the context of the singing 

voice. The high-frequency content, which is often perceived in this voice type, was 

characterized in the spectrum magnitude, using statistical methods. This work contributed to the 

identification of stable information in spectral regions which have not been significantly 

explored for perceptual evaluation proposes. 

The phase of the voice signal is also a topic that has not been explored because of its difficult 

representation and interpretation. A meaningful phase representation and its features with 

discriminative capabilities were found in the context of perceptual parameters and singing 

modes. 

Finally, a study about the correlation between perceptual parameters and acoustic parameters 

that are widely described in the literature was conducted. The selected acoustic  parameters 

were jitter, shimmer and HNR which were correlated to the RASAT perceptual scale. 

Despite the fact that voice analysis by computer remains an open problem taking as a reference 

the human hearing acuity, the work reflected in this dissertation has contributed to new methods 

that may help to understand voice phenomena and to better understand its manifestations. 
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Sommaire 

La voix parlée ou chantée est une des expressions les plus élaborées de l'homme, compte tenu  

sa multi-dimensionnalité, ainsi que l'une des plus captivantes et inconnues, par  rapport aux 

défis de son analyse en correspondance avec son impact perceptuel. 

Cette dissertation a contribué à l'agrégation et au développement de technologies orientées  pour 

l'analyse de la voix afin de soutenir l'évaluation des voix pathologiques / dysphoniques  et de 

formation du chant. Ce processus a commencé avec la construction d'une plate-forme 

d’algorithmes de base qui extraient des éléments importants, tels que la fréquence vocale 

fondamentale et les fréquences des formants. En plus des outils d'analyse, on a rassemblé des 

bases de données de voix enregistrées, à des fins de développement. 

Ce travail a été élaboré dans le contexte des domaines de la thérapie de la parole et lesquels 

d'enseignement du chant , sur lesquel on a fait des recherches sur l'application des méthodes 

d'évaluation du son.  De cette façon le travail a contribué à la connaissance de cette pratique et 

les applications possibles comme soutien de l’ évaluation de la perception et la performance du 

chant. 

La fréquence fondamentale est un des éléments clés de la voix et est à la base de nombreux 

algorithmes. Dans ce contexte particulier, ce travail de thèse comprend une étude sur l’ 

estimation précise de la fréquence fondamentale, soit pour la mesure directe de la voix, soit pour 

l'utilisation de cette d'information particulière par d'autres algorithmes. 

La caractérisation du bruit est l’un des sujets d'intérêt majeurs dans l'analyse des voix 

pathologiques / dysphoniques. Dans ce domaine, on a étudié les algorithmes - Harmonic- Noise- 

Ratio(HNR) et ses performances caractérisées par des essais sur des voix pathologiques / 

dysphoniques et normales. Comme résultat de cette étude, on a développé un algorithme qui 

estime les composants harmoniques et de bruit. Son principal avantage de l'estimation de la 

valeur de HNR à partir des composantes harmoniques et de bruit et l’importance de fournir les 
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caractéristiques des voix pathologiques / dysphoniques. Ces composants doivent bénéficier de 

l'extraction précise de caractéristiques d'intérêt. 

L'estimation de l'impulsion glottique a également été abordée dans l'étude des technologies pour 

l'évaluation perceptive des voix pathologiques / dysphoniques. En particulier, l'algorithme 

Itératif Adaptive Filtrage Inverse (IAIF) a été étudié en détail. Une limitation importante de cet 

algorithme est basée sur la sensibilité au bruit qui l'empêche d'être appliqué de manière fiable 

dans des voix pathologiques / dysphoniques. Ainsi, nous avons développé un algorithme qui 

intègre le IAIF et le séparateur de composantes harmoniques et le bruit. Ce processus permet de 

réduire la sensibilité de l'algorithme IAIF au bruit, mais qui permet son application dans les voix 

pathologiques / dysphoniques. 

L'analyse des hautes fréquences a été abordée dans cette thèse dans le cadre d'analyse de la voix 

chantée. Les hautes fréquences, qui sont souvent faciles à percevoir dans ce type de voix ont été 

caractérisées dans l'ampleur du spectre grâce à une méthode statistique. Ce travail a contribué à 

l’identification des informations stables dans certaines régions du spectre peu exploitées pour 

soutenir l'évaluation perceptive. 

La phase du signal est également l'information du signal peu travaillée surtout en raison des 

difficultés liées à la représentation et l'interprétation. Dans ce cadre, on a développé une forme 

utile de la représentation, ainsi que l'identification et la définition des caractéristiques en 

fonction de la phase, capable de discriminer, en ce qui concerne les paramètres perceptives et 

les modes du chant. 

On a également réalisé une étude sur la corrélation entre les paramètres de perception et les 

paramètres acoustiques, les plus importans selon la littérature. Les paramètres choisis ont été le 

jitter, le shimmer et le HNR qui ont été corrélées avec l’échelle RASAT. 

Bien que l’analyse de la voix en ordinateur reste un problème ouverts, par rapport à l'audition 

humaine, le travail de cette thèse a contribué avec de nouvelles méthodes pour comprendre les 

phénomènes de la voix et de mieux comprendre leurs manifestations.  
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1 

 

CAPÍTULO 1  

1 Introdução 

1.1  Contexto 
A voz consiste num importante suporte de comunicação que tem um papel relevante na 

interacção social e na realização pessoal. Para além da informação de semântica, transporta 

também informação relacionada com a personalidade [Biemans2000], emoções [Laukkanen96], 

comportamento, cultura [Biemans2000] e condição de saúde [Kent2004]. A voz pode distinguir-

se entre voz falada e voz cantada usada como expressão artística [Gates2002]. De facto, a voz é 

uma das formas mais ricas de expressão humana. 

Em certos contextos, a voz necessita de ser melhorada para atingir um nível desejado de 

qualidade. Este desejo de melhorar a qualidade da voz é comum aos procedimentos de 

diagnóstico/reabilitação da voz falada e treino de canto, os quais estão ligadas às áreas da 

Terapia da Fala e Didáctica do Canto, respectivamente. A Figura 1.1 apresenta a relação entre as 

áreas envolvidas que definem o contexto deste trabalho de doutoramento. 

 
 

Figura 1.1: Contexto do trabalho de desenvolvimento. 

No contexto da Terapia da Fala, os procedimentos importantes e críticos de avaliação, também 

designados por protocolos, como o diagnóstico da voz, a monitorização da voz, a detecção de 

patologias e prevenção, são frequentemente realizados [Behrman2005]. Vários protocolos 

incluem procedimentos que têm por objectivo obter informação sobre as condições de voz para 

a definição de um plano de tratamento. As acções de monitorização do plano de tratamento são 
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necessárias para que os melhoramentos possam ser observados e, eventualmente, corrigidos ou 

adaptados. A monitorização pós-tratamento é também utilizada para evitar o ressurgimento 

futuro da patologia [Behrman2005]. 

Em particular, a Terapia da Fala tem uma relação próxima com a Didáctica do Canto, na medida 

em que ambas as áreas se preocupam com técnicas de treino e prevenção com o propósito de 

criar metodologias que conduzam a um uso eficiente do órgão produtor de voz e que permitam 

um desempenho melhorado [Sabol93]. A Didáctica do Canto envolve determinadas actividades 

as quais têm por objectivo melhorar e recuperar a voz de forma a atingir um certo nível estético, 

a qualidade de voz desejada e uma postura eficiente [Gates2002]. 

É possível assim inferir que ambas as áreas estão dirigidas para o melhoramento da qualidade da 

voz, realizando-se na área de Terapia da Fala um melhoramento de uma voz patológica tendo 

em vista os padrões normais e, na Didáctica do Canto, parte-se de uma voz normal para atingir 

uma voz esteticamente evoluída. 

Estas áreas envolvem metodologias que podem beneficiar do apoio do Processamento de Sinal 

explorando o potencial das técnicas de análise dos sinais fisiológicos. Em geral, este suporte 

consiste na implementação de equipamento que extrai informação relevante dos sinais. Além de 

ser informação objectiva, esta informação tem um carácter descritivo dos fenómenos 

fisiológicos e gestos articulatórios que estão a ser observados [Kent2004]. 

Neste trabalho de doutoramento, os sinais acústicos medidos são o objecto de estudo por causa 

do seu uso fácil e da informação que encerram. Além disso, os sinais acústicos são objectivos e 

exprimem directamente os parâmetros de qualidade de voz, tendo por referência o impacto da 

voz no sistema auditivo humano [Campisi2002].  

Para além do desafio de beneficiar o diagnóstico/reabilitação e o treino do canto, existem 

desafios relacionados com a tecnologia de processamento de sinal. Um dos principais desafios é 

encontrar novas características do sinal com significado perceptivo ou melhorar as existentes 

[Drioli2002]. 

Resumidamente, este trabalho de doutoramento situa-se na área da Análise da Fala e mais 

especificamente no campo da Qualidade da Voz utilizando abordagens não invasivas. É de 

referir que este contexto envolve outras áreas mas com pequena incidência como a linguística 

clínica, a psicologia e a música. 

1.2  Motivação 
A razão pela qual esta dissertação emergiu está relacionada por um lado com a falta de 

instrumentação robusta que meça características acústicas com significado perceptivo em 
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Terapia da Fala e Didáctica do Canto para a avaliação da Qualidade da Voz e, por outro lado, 

com o grande potencial do Processamento de Sinal para proporcionar apoio e soluções 

tecnológicas. Procura-se contribuir para que o desenvolvimento e implementação destas 

soluções conduza a uma prática mais eficiente e eficaz da Terapia da Fala e do Didáctica do 

Canto, particularmente no que diz respeito à avaliação da Qualidade da Voz. 

Além de uma contribuição para a prática da Qualidade da Voz, existe uma motivação social 

devido à importância da voz na comunicação realização humana. Por outro lado, existe também 

uma motivação tecnológica para o desenvolvimento de novas técnicas de processamento de 

sinal, principalmente para a definição de novas características e novos métodos de análise. 

Motivação social 

A principal motivação pragmática deste trabalho é proporcionar suporte e soluções a problemas 

sociais relacionados com a saúde vocal. De facto, a actividade humana é intensamente 

dependente da comunicação e do uso da voz como instrumento a níveis social, profissional e 

económico. Várias patologias da voz podem afectar mais de perto alguns grupos sociais como a 

população activa [Wingate2007], crianças e idosos [Kent2004]. 

No que diz respeito à população activa, as patologias são em geral associadas ao hiper-

funcionamento dos órgãos associados à produção da voz, como grande intensidade, uso 

excessivo e condições ambientais [Pinho2008]. 

Classes hierarquizadas foram definidas por Koufman que agrupam os profissionais de acordo 

com a exigência, dependência, impacto, afinação da voz e importância da voz na sua prática 

[Koufman88]. São referidos os grupos profissionais por ordem decrescente de uso e importância 

nas suas actividades. 

• O primeiro grupo envolve os profissionais cuja voz é muito importante para as suas 

actividades. Qualquer perturbação na voz provoca a inactividade do profissional. Os 

cantores e actores profissionais são um bom exemplo destes profissionais. 

• O segundo nível inclui os profissionais cujas actividades são dependentes da 

comunicação e uma eventual perturbação pode conduzir a uma redução significativa da 

qualidade das suas actividades. Os operadores de telemarketing ou os operadores de 

telefone estão entre os profissionais deste grupo. 

• Em terceiro lugar, contam-se os profissionais aos quais uma perturbação na voz conduz 

a uma redução na qualidade não significativa das suas actividades. Os professores, 

advogados e médicos incluem-se neste grupo. 
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• Por fim, no último nível incluem as pessoas que não têm consequências profissionais, 

tendo apenas consequências pessoais. 

Entre estes grupos, os cantores são particularmente dependentes do perfeito funcionamento das 

suas vozes conduzindo à necessidade de maior atenção médica. A saúde da voz é importante 

para os cantores de tal modo que uma pequena perturbação pode diminuir o seu desempenho e 

interromper a sua actividade [Hogikyan99]. Para além deste facto, o cantor melhora a sua voz 

para atingir níveis estéticos de acordo com o seu estilo musical. Um alto nível de treino vocal 

aumenta a capacitação e valorização do cantor. 

As crianças na fase de aquisição da fala constituem um outro grupo sensível no que toca à 

importância da voz. A linguagem é a primeira forma natural de socialização das crianças que é 

adquirida através da interacção verbal com os parentes. No entanto, este processo de aquisição 

pode ser atrasado ou interrompido durante os estágios de desenvolvimento [Kent2004]. Nesta 

fase, as crianças são ainda susceptíveis a patologias vocais que dificultam a sua forma de 

comunicação [MacAllister98]. 

Por outro lado, em idades avançadas, os órgãos de produção de voz começam a sofrer de fadiga 

natural o que pode conduzir a inconvenientes na vida pessoal. Algumas doenças neurológicas 

como as doenças incapacitantes de Parkinson e Alzheimer afectam a produção de voz e são 

comuns e limitativas nestas idades [Kent2004]. 

Considerando estas motivações, o desenvolvimento de novos métodos instrumentais acústicos 

para o diagnóstico da qualidade da voz encontra um sentido pragmático nestas áreas. Estes 

novos métodos podem ser apoiados por instrumentação baseada em técnicas de Processamento 

de Sinal, como jogos de estimulação à fala para crianças [Bälter2005], sistemas de diagnóstico 

para detecção de patologias ou aplicações de treino do canto [Callaghan2004]. 

Motivação tecnológica 

Devido à sua natureza, este trabalho de doutoramento tem também uma motivação 

originalmente tecnológica. Efectivamente, os sistemas de Processamento de Sinal e a teoria base 

desenvolvidos enriquecerão as metodologias de análise de sinal, proporcionando soluções que 

podem provar serem úteis noutras áreas. 

Novas características acústicas da voz contribuem por exemplo para reforçar as técnicas de 

Processamento de Sinal e novos algoritmos de análise contribuem para melhorar a precisão e 

eficiência. 

Os requisitos de tempo-real são um importante tópico a ser considerado em aplicações de 

feedback imediato. As metodologias que obedecem a este requisito estão dependentes do poder 
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computacional que, na maior parte dos casos, é limitado. Por conseguinte, a melhoria dos 

algoritmos e a redução do seu custo computacional serão considerados no desenvolvimento 

[Hatzis99]. 

Existe a necessidade de implementar metodologias com elevado nível de precisão de forma a 

evitar erros de diagnóstico, bem como a necessidade de sistemas robustos que possam ser 

usados em qualquer ambiente acústico onde as interferências ruidosas e limitações instrumentais 

podem distorcer a informação [Behrman2005, Hartl2001].   

Nas áreas de síntese da fala, novos modelos da voz natural podem ser desenvolvidos usando 

novas características desenvolvidas neste trabalho. As vozes sintetizadas podem ser avaliadas no 

que toca à semelhança com a voz natural de forma a reduzir o grau de artificialidade 

[Drioli2002]. Considerando o reconhecimento da fala, as características podem apresentar 

propriedades mais discriminativas e mais descritivas dos eventos acústicos. Tais características 

podem conduzir a um reconhecimento mais eficaz para sistemas de identificação e verificação 

do orador. 

1.3  Objectivos 
Em geral, o principal objectivo desta dissertação é desenvolver tecnologia de Qualidade de Voz 

para dar apoio a procedimentos de melhoramento da qualidade da voz, com incidência nas áreas 

da Terapia da Fala e na Didáctica do Canto. 

Este trabalho tem por objectivo encontrar novas características acústicas a partir do sinal 

acústico da voz e as suas componentes que quantificam os fenómenos que ocorrem nas 

estruturas orgânicas responsáveis pela produção da voz. Estas características deverão ser 

perceptivamente, clinicamente e esteticamente significativas. Deste modo, equacionam-se 

também trabalhos de correlação sobre base de dados de vozes patológicas e de canto. Este 

trabalho visa também o melhoramento de técnicas existentes com o objectivo de melhorar a sua 

robustez. 

1.4  Metodologia 
No que diz respeito ao estudo do estado-da-arte, a informação foi estudada a partir da literatura 

existente sobre os tópicos essenciais do diagnóstico da voz e o treino do canto. O estado-da-arte 

da avaliação da voz com instrumentação foi estudado a partir da literatura que descreve a 

problemática das medições realizadas a partir do sinal acústico e a partir de dissertações 

relacionadas com o tópico principal deste trabalho, em particular as que incidem sobre a 

extracção de características com correspondência com parâmetros perceptivos.  
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Para validar a informação obtida na literatura e para obter informação mais aprofundada sobre a 

avaliação da qualidade da voz usando instrumentos acústicos, algum trabalho de campo foi 

realizado. Alguns profissionais desta área foram questionados para que as lacunas tecnológicas 

que se sentem nos procedimentos de avaliação da voz pudessem ser identificadas e as avaliações 

pudessem ser compreendidas. 

Uma plataforma foi desenvolvida em ambiente Matlab para a realização de experiências e testes 

de algoritmos. Importantes ferramentas de análise foram integradas nesta plataforma com 

capacidade de extrair características secundárias e medir a eficácia e eficiência dos algoritmos. 

Estas ferramentas de análise são a base dos algoritmos que foram desenvolvidos tendo por isso 

sido testados para se conhecer o seu impacto nestes algoritmos. 

As ferramentas de síntese de voz fazem parte de uma metodologia de experimentação que visa 

caracterizar a eficácia, quer dos algoritmos da plataforma, quer dos algoritmos desenvolvidos. 

Assim, um sintetizador de voz foi implementado para simular eventos do sinal específicos os 

quais são objecto de estudo e de teste. Com esta ferramenta é possível definir valores teóricos 

das medidas de perturbação e de qualidade da voz que não podem ser medidas directamente no 

sinal acústico de voz natural.  

As bases de dados de vozes patológicas e de canto foram recolhidas a partir de centros de 

investigação para serem utilizadas nos testes de algoritmos, em condições reais. Este processo 

teve em conta as características de aquisição no que diz respeito à forma de aquisição do sinal e 

aos estímulos usados. 

1.5  Contribuições do autor 
São as seguintes as principais contribuições do autor para o desenvolvimento de tecnologias de 

análise de voz a partir do sinal acústico: 

1-Foi realizado um trabalho sobre o uso e pertinência dos métodos acústicos nas 

práticas profissionais dos Terapeutas da Fala em Portugal. Este trabalho foi apresentado 

no “IV Simpósio Luso-Brasileiro de Terapia da Fala” [Freitas2009]  e foi produzido um 

artigo que foi submetido para a revista da “SPORL-Sociedade Portuguesa de 

Otorinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial” com o título “A Avaliação Acústica da 

Voz nas Práticas Profissionais dos Terapeutas da Fala Portugueses” . 

2-A estimação precisa da frequência fundamental foi investigada tendo sido 

desenvolvidos algoritmos quer para a medição directa da frequência fundamental, quer 

para a utilização desta medida por outros algoritmos. Deste trabalho resultaram dois 

artigos publicados na conferência “ISCCSP 2010-The 4th International Symposium on 

Communications, Control and Signal Processing 2010” com os títulos “Non-iterative 
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Frequency Estimationin the DFT Magnitude Domain” [Ferreira2010] e “DFT-based 

Frequency Estimation Under Harmonic Interference” [Sousa2010a]. 

3-Ainda derivado daquele trabalho, a investigação foi extendida à voz cantada em 

condições de alta interferência harmónica, níveis de ruído elevados e para diferentes 

janelas de análise. Daqui resultou um artigo que se encontra na terceira revisão na 

revista “The IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing” com o 

título “Non-iterative DFT-based frequency estimation of individual sinusoids in 

singing”. 

4-A quantificação de ruído natural da voz através de medidas de ruído (com o foco na 

medida Harmonic to Noise Ratio) quer através de avaliação dos algoritmos existentes, 

quer pelo desenvolvimento de um novo algoritmo. No âmbito deste trabalho foram 

publicados dois artigos na “New Trends in Audio and Video (AES)/Signal Processing: 

Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications 2008” com o título 

“Evaluation of Existing Harmonic-to-noise ratio methods for voice assessment” 

[Sousa2008], e na “BIOSIGNALS 2009-International Conference on Bio-inspired 

Systems and Signal Processing 2009” com o título “A new accurate method of 

harmonic-to-noise ratio extraction” [Sousa2009]. 

5-Trabalho de correlação entre os parâmetros perceptivos da escala RASAT e o 

parâmetro HNR. Verificou-se a existência de uma correlação entre o HNR e a 

soprosidade e astenia. Deste trabalho resultou um artigo nas “I Jornadas sobre 

Tecnologia e Saúde” com o título “A medida HNR: sua relevância na análise acústica 

da voz e sua estimação precisa” [Lopes2008] . 

6-Um trabalho sobre a estimação de informação glótica foi realizado focando na sua 

aplicação em vozes com níveis altos de ruído e na estimativa do ruído glótico. Este 

trabalho foi apresentadao na conferência “MAVEBA 2011 - Models and Analysis of 

Vocal Emissions for Biomedical Applications” com o título “Estimation of harmonic 

and noise components of the glottal excitation” [Sousa2011a]. 

7-Estudo sobre as altas frequências na voz cantada no qual se caracterizou o perfil desta 

região do espectro em função do orador. Este trabalho proporcionou informação 

descritiva das altas frequências em voz cantada. Este trabalho foi apresentado na “The 

5th International Conference on the Physiology and Acoustics of Singing” com o título 

“Some features of the high-frequency spectram envelope of vowels and running speech” 

[Sousa2010c].  
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8-A fase do sinal de voz da qual resultou uma forma de representação e a sua 

caracterização em vozes cantadas. Deste trabalho elaborou-se um poster apresentado na 

“The 5th International Conference on the Physiology and Acoustics of Singing” com o 

título “Phase related features applied to the singing voice” [Sousa2010d], foi publicado 

um artigo na “AES 39 International Conference on Audio Forensics” com o título 

“Importance of the relative delay of glottal source harmonics in speaker identification 

and voice register classification” [Sousa2010b], e um outro artigo (extensão do 

apresentação de poster acima referido) foi apresentado na conferência “Interspeech 

2011-12th Annual Conference of the International Speech Communication Association” 

com o título “Phase related features applied to the singing voice” [Sousa2011b]. 

1.6  Organização da dissertação 
A dissertação é composta por 7 capítulos. O capítulo 2 apresenta as noções básicas do contexto 

do trabalho, nomeadamente, os conceitos sobre a fisioanatomia, acústica e os parâmetros 

perceptivos da voz. 

O capítulo 3 apresenta o estado da arte da utilização das medidas acústicas nos contextos da 

Terapia da Fala e na Didáctica do Canto, explicando a ligação com as técnicas de 

Processamento de Sinal. O potencial da aplicação das técnicas de Processamento de Sinal nestas 

áreas é descrito. Este capítulo introduz também os conceitos básicos e essenciais das três áreas 

que envolvem o trabalho para melhor compreensão do trabalho desenvolvido.  

O quarto capítulo enumera o conjunto de técnicas de processamento de sinal que são utilizadas 

nas tecnologias de apoio à Terapia da Fala e à Didáctica do Canto. É descrito, em primeiro 

lugar, o conjunto de modelos de produção da voz que sintetizam o sinal acústico e que reflectem 

o princípio de funcionamento de diversos algoritmos. É também incluída neste capítulo, a 

descrição da metodologia mais usada na análise da qualidade da voz.  

O quinto capítulo retrata, em geral, o ambiente de desenvolvimento. Menciona a metodologia 

usada na reunião das bases de dados de vozes naturais patológicas e cantadas utilizadas neste 

trabalho. A plataforma de desenvolvimento que inclui ferramentas de análise e de síntese é 

também descrita, focando na descrição da produção de vozes sintetizadas. 

O sexto capítulo expõe todas as metodologias desenvolvidas e que constituem a contribuição 

científica deste trabalho. 

Finalmente, o último capítulo remete para as conclusões gerais desta dissertação, bem como 

algumas propostas para a continuação de um trabalho futuro. 
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CAPÍTULO 2 

2 A Voz 

2.1 Introdução 
Esta secção introduz os principais conceitos relacionados com o fenómeno da voz que fazem 

parte das diversas vertentes associadas aos objectivos desta tese. Sendo fundamentalmente 

definida como o som produzido pelo ser humano através do aparelho fonador, a voz caracteriza-

se nas vertentes fisiológica, acústica e perceptiva, cujo conteúdo conceptual será explicado. 

A fisiologia do sistema produtor de voz é analisada com o objectivo de introduzir conceitos 

importantes para a compreensão dos modelos e para a compreensão dos fenómenos inerentes à 

diversidade acústica da voz. Nesta análise, inclui-se a fisiologia relacionada com parâmetros 

perceptivos. 

Entre os sinais descritos, encontra-se o sinal acústico da voz cujas potencialidades são 

caracterizadas mais especificamente partindo dos conceitos básicos e seu aprofundamento até 

aos métodos específicos de análise. Os algoritmos que sustentam a metodologia do 

processamento de voz e que constituem um aprofundamento dos métodos da análise de voz, são 

descritos no capítulo 4. 

A voz pode ser caracterizada em cada vertente com o recurso a parâmetros. Estes parâmetros 

serão definidos dentro de cada vertente de forma a integrar e unificar as definições existentes na 

literatura. Nesta parte, ainda se tenta estabelecer uma correspondência preliminar entre 

parâmetros pertencentes a vertentes diferentes. 

2.1.1 Sistema produtor de voz 

Sob o ponto de vista fisiológico, a voz é o resultado de processos biomecânicos e decorrentes 

processos acústicos que ocorrem no complexo aparelho produtor de voz. Basicamente, este 

sistema é composto por estruturas que produzem fluxo de ar e o moldam em padrões audíveis, 

bem como as estruturas que têm a função de ressonância e amplificam, em consequência, 



 

 

10

regiões espectrais específicas da voz [Probst2006]. Ainda, para além destas estruturas essenciais 

para a produção da voz, encontram-se os órgãos da articulação, responsáveis pela modificação 

do tracto vocal1 com o fim de produzir e de tornar possível a coordenação dos diversos sons 

[Kent2004]. Na Figura 2.1 são apresentadas as estruturas mais relevantes que integram o 

aparelho de produção da voz. 

 
Figura 2.1: Corte sagital do sistema produtor de voz que ilustra os elementos chave do aparelho produtor de voz. 
 

Os órgãos do sistema respiratório, tais como os pulmões e a traqueia, são os responsáveis pela 

produção da pressão de ar necessária para a fonação [Airas2008]. No que se refere à criação da 

vibração do fluxo de ar, a laringe proporciona a interrupção sistemática do fluxo de ar através 

das pregas vocais e cria o som de voz primário (excitação glótica) [Probst2006]. As 

ressonâncias associadas ao tracto vocal têm um efeito transformador sobre a excitação glótica 

que consiste na amplificação ou atenuação selectiva de componentes espectrais. Este efeito é 

provocado pelas diversas cavidades do tracto vocal que incluem a faringe (cavidades da 

nasofaringe, orofaringe e laringofaringe), a boca (cavidade oral) e o nariz (tracto nasal e seios 

perinasais) [Probst2006]. Finalmente, entre os órgãos articuladores mais relevantes que 

contribuem para a diversidade acústica da voz encontram-se o palato mole, a língua, os dentes, 

os lábios e a mandíbula [Kent2004].  

                                                           
1
 A definição estrita de tracto vocal inclui todos os órgãos do aparelho produtor de voz. Por simplificação, 

a maior parte da literatura relacionada com as tecnologias da voz define o tracto vocal como o conjunto 
de estruturas acima da laringe [Pohjalainen2004].  
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2.1.2 Laringe 

A laringe é um órgão constituído por cartilagens, ligamentos e músculos que definem uma 

cavidade situada na parte superior do tracto digestivo e respiratório [Kent2004]. As cinco 

cartilagens (tiróide, cricóide, um par de aritenóides e a epiglote) condicionam a forma da 

cavidade laríngea e os modos de vibração das pregas vocais [Kent2004]. A cavidade da laringe 

é composta por três regiões. A porção superior é definida pela região supra-glótica e pelos 

ventrículos. A região média é definida pelo espaço entre as pregas vocais que se designa por 

glote. A região inferior é delimitada pela traqueia. A Figura 2.2 ilustra o conjunto de estruturas 

da laringe referenciadas. 

 
Figura 2.2: Corte coronal da laringe [Kent2004]. 

A laringe é envolvida por músculos importantes para a coordenação da fonação [Kent2004]. Os 

músculos laríngeos são divididos em dois tipos: os músculos extrínsecos e os intrínsecos. Os 

extrínsecos caracterizam-se por ter, pelo menos, uma ligação na laringe e uma ou várias em 

outros pontos do organismo (por exemplo, o externo da caixa torácica). A sua principal função é 

de coordenar a posição da laringe. 

No que se refere aos músculos intrínsecos, estes têm todas as suas ligações em pontos 

pertencentes à laringe, mais especificamente às cartilagens. Estes músculos têm a função de 

posicionar as pregas vocais segundo movimentos abdutores2 e adutores3, bem como alterar 

propriedades físicas como a sua espessura [Kent2004]. 

                                                           
2
 Associados à abertura das pregas vocais. 

3
 Associados ao encerramento das pregas vocais. 
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2.1.3 Órgãos articuladores 

No que diz respeito ao conjunto de órgãos articulatórios, estes são divididos em passivos e 

activos [Kent2004]. Os passivos consistem em estruturas estáticas com as quais os órgãos 

activos operam. Incluem-se nesta classificação os dentes e o palato duro. Os órgãos activos são 

estruturas móveis que têm uma contribuição significativa na coordenação da forma das 

cavidades do tracto vocal. São pertencentes a este tipo de articuladores a língua, os lábios, o 

palato mole e a mandíbula. Entre os referidos articuladores, enfatiza-se a mandíbula que tem um 

efeito significativo na forma do tracto vocal, já que suporta a língua e o lábio inferior. 

2.1.4 As pregas vocais 

As pregas vocais estão situadas na região intermédia da laringe, ligadas ao músculo 

tiroaritenoideu. Cada prega é constituída por várias camadas de tecidos orgânicos com 

diferentes propriedades de elasticidade. A camada mais exterior designa-se por epitélio, que 

define a forma exterior da prega vocal. As camadas seguintes compõem a lâmina própria e 

dispõem-se em camada superficial (designada também por espaço Reinke), intermédia e 

profunda [Kent2000]. O epitélio e a camada superficial da lâmina própria formam a mucosa e as 

camadas intermédia e profunda constituem os ligamentos. A Figura 2.3 apresenta um corte 

coronal de uma prega vocal. 

 
Figura 2.3: Corte coronal de uma prega vocal. 

A produção da excitação do tracto vocal é originada pela interrupção periódica do fluxo de ar 

proveniente dos pulmões, por acção do movimento ondulatório das pregas vocais e em 

articulação com as forças de Bernoulli [Guimarães2002]. Este fenómeno é originado pela 

acumulação de ar na região infra-glótica que conduz a um aumento da pressão. O aumento da 

pressão, por sua vez, provoca a aberturas das pregas vocais e um fluxo de ar é formado na glote. 

O fluxo de ar corresponde a um movimento de partículas de ar com uma certa velocidade o que, 

pelo princípio de Bernoulli, torna o ar mais rarefeito junto à glote do que nas zonas 

circundantes. Em consequência, origina-se uma pressão nas pregas vocais que as obriga a 

encerrar. 
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 As Figuras 2.4 representam as diversas fases que compõem o ciclo glótico. Na fase 1 as pregas 

vocais encontram-se abertas e com contacto mínimo. Em seguida, as pregas vocais tocam-se 

pela parte inferior (fase 2) e encerram, devido ao efeito de Bernoulli, de forma relativamente 

acelerada até à fase 4 em que as pregas vocais encontram-se com o contacto máximo e 

encerradas. Nesta fase, a pressão subglótica começa a aumentar obrigando as cordas a iniciar a 

fase de abertura. As pregas vocais começam a abrir pela parte inferior (fase 5) até que abrem 

completamente, deixando de se tocar pela parte superior (fase 7). Nesta fase, o espaçamento 

entre as pregas vocais atinge o seu máximo (fase 8) após o que as pregas iniciam o seu 

encerramento [Kent2004]. 

     

 
Figura 2.4: Ilustração da área de contacto entre as pregas vocais ao longo de um ciclo glótico. 

É pertinente referir que existem dois movimentos associados à dinâmica das pregas vocais: o 

movimento lateral do músculo tiroaritenóideu e o movimento da mucosa das pregas vocais, 

conhecido por onda da mucosa causada pelos movimentos transversais do músculo 

tiroaritenóideu [Probst2006]. 

As estruturas que têm influência nos fenómenos perceptivos na glote consistem essencialmente 

em músculos intrínsecos da laringe responsáveis pelo posicionamento das pregas vocais. A 

Figura 2.5 ilustra os músculos intrínsecos envolvidos nos movimentos das pregas vocais. 

        

                                                  a)                                                                                        b) 

Figura 2.5: Visualização superior dos músculos intrínsecos da laringe a) [Kent2004] e o esquema que representa as 
acções dos músculos b).  
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A musculatura intrínseca inclui os músculos com a função adutora e abdutora sobre as pregas 

vocais (cricoaritenóideu posterior e lateral, e os aritenóideus transversais e oblíquos) e os que 

contribuem para a regulação da compressão e tensão (tiroaritenóideu e cricotiróideu) 

[Guimarães2002]. 

2.2 A acústica da voz 

2.2.1 O sinal acústico 

No contexto deste trabalho de investigação, o sinal acústico é a principal fonte de informação 

biológica do sistema produtor de voz que é estudada e explorada. Entre os sinais fisiológicos do 

sistema produtor de voz disponíveis, o sinal acústico tem uma relação mais próxima com o 

fenómeno perceptivo e, consequentemente, tem uma relação próxima com a qualidade da voz. 

Ainda reforçando esta ideia, a voz tem intrinsecamente uma natureza acústica na medida em que 

é, no sentido lato, o som vocal produzido pelo Homem [Kent2002]. 

O som define-se fisicamente como o movimento oscilatório das partículas de um fluido que 

causa compressões e rarefacções neste mesmo fluido [Kent2002]. Neste contexto, o fluido em 

causa é o ar. Estas oscilações têm impacto no sistema auditivo originando em primeiro lugar a 

sensação sonora e, posteriormente, traduzindo-se na percepção auditiva. Salienta-se que quer 

este fenómeno físico quer este fenómeno perceptivo são condições necessárias para que o som 

se manifeste [Kent2002].  

O movimento oscilatório das partículas é provocado por um sistema de oscilação que envolve, 

na maior parte do casos, um corpo (partículas de ar) com inércia cujo movimento é acelerado. 

Na base da modelização destes sistemas, estão os osciladores simples cujos deslocamentos se 

caracterizam por descreverem uma trajectória sinusoidal em função do tempo.  

As partículas de ar em oscilação transmitem energia mecânica às adjacentes, produzindo uma 

propagação no espaço designada por onda acústica. Existem várias formas de propagação entre 

as quais a longitudinal que se caracteriza pelo facto das compressões/rarefacções ocorrerem na 

direcção da propagação. Considerando a sua natureza, a onda acústica pode ser caracterizada 

segundo parâmetros temporais e espaciais. A Figura 2.6 representa a onda acústica ao longo de 

uma porção de ar (em cima) e num ponto do espaço (em baixo), provocada por um oscilador 

simples forçado (emissor acústico). 

A pressão em função da distância é caracterizada basicamente por 2 atributos: amplitude A, 

comprimento de onda λ . A amplitude A é tipicamente medida em Pascal (Pa) e está associada 

ao deslocamento máximo da partícula de ar; o comprimento de onda é medido em metros (m) e 
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corresponde à distância entre dois pontos no espaço com a mesma amplitude máxima (ou 

mínima) [Kent2002]. 

 

Figura 2.6: Representação da onda acústica ao longo de uma porção de ar (em cima) e num ponto do espaço (em 
baixo).  

O comprimento de onda e período relacionam-se através de λ=csT em que cs é a velocidade do 

som. Por outro lado, estas grandezas físicas estão relacionadas com a frequência que consiste no 

número de ciclos completos num intervalo de tempo, através de f=1/T [Henrique2002]. 

Num cenário de medição, as compressões e rarefacções de ar que produzem variações de 

pressão num ponto do espaço, actuam sobre um transdutor electroacústico (tipicamente um 

microfone) que converte as variações de pressão numa grandeza eléctrica (tipicamente em 

tensão) variável e proporcional à pressão. Esta grandeza eléctrica, tendo uma natureza 

analógica, já constitui um sinal mas só permite ser processada analogicamente. Devido à larga 

vantagem do uso de métodos digitais, tipicamente o sinal analógico é digitalizado (convertido 

em números que representam amostras temporais quantificadas em amplitude) ficando 

condicionado para ser processado por um sistema digital, tal como um simples PC 

[Henrique2002]. 

2.2.2 Características básicas do sinal da voz 

O sinal acústico da voz é tipicamente representado através da medição da variação da pressão 

atmosférica num ponto do espaço a uma distância da boca, resultante de uma onda longitudinal 

em progressão proveniente do sistema produtor de voz. Neste ponto e para o caso da voz dita 

vozeada ou sustentada, é obtido um som complexo periódico produzido pelo sistema fonatório, 

sendo tipicamente constituído por mais do que uma componente sinusoidal e tem uma 

correspondência com um modo vibratório das pregas vocais [Henrique2002]. A Figura 2.7 

ilustra um sinal acústico de voz natural da fonação da vogal [a] sustentada.  
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Figura 2.7: Sinal acústico natural da fonação da vogal [a] sustentada. 

As características da voz são tipicamente referidas para uma voz vozeada por motivos 

ilustrativos e para clarificar a relação com os sistemas vibratórios. Tal como se ilustra na Figura 

2.7, se a forma da onda periódica for mais complexa do que uma sinusóide, então é composta 

por várias frequências também designadas por parciais. 

O parcial que apresenta o valor de frequência mais baixo designa-se por som fundamental e tem 

correspondência com o primeiro modo vibratório do sistema. Se as frequências dos parciais 

existentes forem múltiplos inteiros da frequência fundamental, são designados por harmónicos. 

É de referir que os parciais podem ter ou não uma relação harmónica [Henrique2002]. A Figura 

2.8 demonstra a construção de uma onda complexa e os seus parciais. 

 
Figura 2.8: Exemplo de construção de uma onda composta. A onda d) resulta da soma de a), b) e c). 
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Definindo de forma simples, o sinal acústico pode ser representado segundo as suas 

componentes sinusoidais sendo comum a representação da amplitude das sinusóides em função 

das suas frequências. Esta representação designa-se por espectro. 

No espectro, um parcial é representado por uma risca localizada sobre a frequência da sinusóide 

correspondente e com valor proporcional à sua amplitude. A Figura 2.9 ilustra um espectro de 

um sinal composto por 7 parciais (100, 200, 300,400, 500, 600, 750 Hz), dos quais 6 são 

harmónicos (100, 200, 300,400, 500, 600 Hz) e um é não-harmónico (750 Hz). 

 

Figura 2.9: Exemplo de um espectro de um sinal complexo cuja frequência fundamental é 100 Hz. 

O espectro permite assim a verificação da distribuição de energia ao longo da frequência e é 

muito útil para analisar a dinâmica da voz [Goldberg 2000, Kent 2002]. 

Um outro fenómeno que ocorre nos sistemas de vibração está ligado à transmissão de energia. 

Os sistemas de vibração simples têm uma frequência de oscilação natural quando evoluem 

livremente sem influência exterior. Este sistema pode-se tornar forçado com a aplicação de uma 

força exterior que o obriga a oscilar. Quando a frequência da força exterior coincide com a 

frequência de oscilação natural, a massa do sistema é acelerada conduzindo a um deslocamento 

com maior amplitude. Este fenómeno designa-se por ressonância. 

Na voz, os fenómenos de ressonância estão associados à vibração de volumes de ar contidos em 

espaços limitados e a fenómenos de deslocamento de massas de ar que interagem entre si. As 

cavidades do tracto vocal são um exemplo destes espaços que produzem este tipo de fenómenos 

que participam na produção da voz [Kent2002]. 

O tracto vocal é muitas vezes modelizado como um tubo (espaço limitado) fechado numa das 

extremidades onde se situa a fonte sonora (correspondente às pregas vocais). Na Figura 2.10 são 

representados 3 modos de ressonância possíveis para um tubo de cumprimento L. 
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Na extremidade fechada do tubo, as partículas de ar não têm possibilidade de oscilação o que 

conduz a uma amplitude nula de oscilação nessa extremidade. Por outro lado, a extremidade 

aberta favorece a oscilação de partículas permitindo uma amplitude máxima. 

 
Figura 2.10: Representação de 3 modos de ressonância possíveis para um tubo fechado na extremidade com um 
comprimento L. 

Por conseguinte, o tubo favorece as oscilações cujo comprimento de onda conduza a uma 

amplitude máxima na extremidade aberta e amplitude nula na extremidade fechada, isto é, 

comprimentos de onda λi que satisfaçam a equação 2.1 [Trancoso2009]. 

iL (2i 1) i 1,2,...
4

λ= − =  (2.1) 

Assim, o comprimento do tubo condiciona a frequência de ressonância das partículas de ar. No 

espectro, este fenómeno é evidenciado por concentrações de energia em pontos localizados na 

frequência, também conhecidos por frequências formantes ou, simplesmente, formantes. 

Para o tracto vocal típico de um humano adulto de sexo masculino cujo comprimento é cerca de 

17 cm, as quatro primeiras frequência formantes são F1=500 Hz, F2=1500 Hz, F3=2500 Hz e F4= 

3500 Hz. 

2.3 Parâmetros da voz 

2.3.1 Tipo de parâmetros da voz 

Na literatura, os conceitos subjacentes aos parâmetros de qualidade apresentam tipicamente uma 

ambiguidade na sua definição resultante da diversidade na interpretação perceptiva pelos 

profissionais da voz e também das diferenças culturais. Além disso, o termo parâmetro de 

qualidade é usado em muitos contextos para definir, por exemplo, características laríngeas, tipos 
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de fonação ou impactos perceptivos e emotivos [Gobl2003]. Deste modo, com o objectivo de 

obter uma distinção dos parâmetros de voz, os conceitos de parâmetros acústicos, perceptivos e 

de qualidade, são definidos nesta secção. 

Parâmetros perceptivos – Traduzem características do som que produzem uma sensação 

auditiva específica, com um determinado grau. Em geral, o parâmetro perceptivo quantifica-se 

numa escala típica do tipo “baixo”, “intermédio” e “elevado”. Como exemplo, é possível definir 

para o parâmetro perceptivo da rouquidão uma escala com os níveis “baixo nível de rouquidão” 

até “elevado nível de rouquidão”. Os níveis perceptivos têm uma natureza subjectiva já que 

dependem fortemente das capacidades auditivas do profissional de voz, da sua formação, treino, 

experiência, bem como o estado emocional. 

Parâmetros acústicos – Os parâmetros acústicos exprimem medidas objectivas extraídas do 

sinal acústico que quantificam uma estrutura ou grandeza do sinal acústico. Os parâmetros 

acústicos estão, em geral, associados a fenómenos físicos ou eventos com um determinado 

significado. Exprimem-se por uma unidade de grandeza física (por exemplo, a frequência 

fundamental é expressa em Hertz). 

Parâmetros de qualidade – Os parâmetros de qualidade são critérios de avaliação da voz 

comparados com uma referência ou um padrão estabelecido como ideal. Em geral, a escala de 

um parâmetro de qualidade é do tipo “mau”, “médio” e “bom”. Por exemplo, um elevado nível 

de crepitância é normalmente considerado como de má qualidade ou de origem patológica. No 

entanto, este mesmo nível de crepitância pode ser considerado como um padrão normal nos 

países nórdicos [Guimarães2002]. O nível de qualidade depende, para além das condicionantes 

subjectivas auditivas atrás referidas, dos padrões estabelecidos como a cultura ou dos ideais 

estéticos.  

É de referir que se estabelece facilmente uma correspondência entre um parâmetro perceptivo e 

um parâmetro de qualidade. Por exemplo, “sem rouquidão” corresponde a “bom” e “voz muito 

rouca” corresponde a “mau”. Da mesma forma, é possível estabelecer uma correspondência 

entre os parâmetros acústicos e os parâmetros de qualidade. Por exemplo, HNR com valor 

acima dos 12 dB é “bom” , HNR com valor abaixo dos 12 dB é “mau” [Guimarães2002]. 

Durante a pesquisa de definições para os parâmetros perceptivos, verificou-se a não existência 

de um consenso entre os especialistas da voz devido à ambiguidade e subjectividade das 

definições usadas pelos mesmos [Biemans2000]. Em muitos casos, os especialistas da voz 

definem o mesmo parâmetros em planos diferentes o que torna difícil o estabelecimento de uma 

correspondência. Deste modo, torna-se necessário enquadrar os principais planos das definições: 
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Plano acústico – No plano acústico, a definição é caracterizada por meio de conceitos 

descritores do sinal acústico (por exemplo, o vibrato consiste na variação quasi-sinusoidal da 

frequência fundamental).  

Plano das semelhanças perceptivas – No plano das semelhanças perceptivas, sons conhecidos 

e que provocam um impacto auditivo semelhante ao parâmetro em causa, são usados como 

exemplo mais próximo (por exemplo, a voz crepitante tem uma semelhança de uma porta a 

ranger). Estas definições são uma aproximação à noção intuitiva do parâmetro utilizada pelos 

profissionais da voz. 

Plano fisiológico – No plano fisiológico, a definição é caracterizada através de configurações 

físicas do órgão produtor de voz associadas ao parâmetro perceptivo (por exemplo, a voz 

soprosa é provocada pela existência de uma fenda glótica). 

2.3.2 Definição dos parâmetros da voz 

O sistema produtor de voz apresenta uma flexibilidade favorável à produção de uma grande 

variedade de sons que induzem sensações auditivas específicas identificadas como parâmetros 

perceptivos. Entre os parâmetros perceptivos descritos aos quais se atribuem uma causa 

fisiológica estão a soprosidade, rouquidão, aspereza, astenia e a tensão. Estão relacionados com 

fenómenos glóticos e às estruturas laríngeas envolventes e são avaliados segundo as escalas 

perceptivas, entre as quais as escalas GRBAS e RASAT [Pinho1998]. Estes parâmetros podem 

ser complementados com a crepitância e a nasalidade pelo facto evidente de serem 

características perceptivas muitas vezes observadas nas vozes patológicas. É pertinente referir 

que a nasalidade tem origem na cavidade nasal em contraste com os parâmetros restantes que 

têm origem na glote. A voz normal é também um tipo a referenciar e a definir fisiologicamente 

dado que é a referência nas escalas perceptivas dos parâmetros mencionados. Efectivamente, à 

voz normal é atribuído o valor zero nas escalas de zero a três, disponíveis nas escalas GRBAS e 

RASAT, o que significa ausência de manifestação do parâmetro perceptivo em causa. No 

contexto da avaliação, os parâmetros referidos são definidos nos planos acústico, fisiológico e 

de semelhança perceptiva.  

Rouquidão - A rouquidão é associada a irregularidade da vibração da mucosa causada por 

presença de uma fenda glótica ou por alteração orgânica da mucosa. Apresenta-se em casos 

como a presença de nódulos4 e edemas5. A rouquidão surge em casos de excesso de muco nas 

                                                           
4
  Protuberâncias esbranquiçadas, geralmente bilaterais, localizadas sobre a borda glótica de cada prega 

vocal, na junção terço-médio-anterior [Boone2003]. 
5
 Acumulação anormal de um fluido por baixo do tecido (edema) que se localiza imediatamente abaixo 

do epitélio da prega vocal [Pinho2008]. 
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pregas [Boone2003] ou por perda de adução das pregas vocais [Lehto2007]. Perceptivamente, a 

rouquidão está associada a uma sensação de ruído [Pinho1998]. Muitas vezes é referida como 

uma combinação de soprosidade e aspereza [Boone2003]. 

Aspereza - A aspereza manifesta-se em vozes com elevado nível de aperiodicidade na vibração. 

Uma possível causa desta característica consiste na compressão excessiva ou hiperfunção 

adutora das pregas vocais [Laver80]. A causa mais frequente é a rigidez da mucosa que conduz 

a uma vibração irregular das pregas vocais e também à origem de uma fenda glótica que 

provoca uma perda rápida de ar [Pinho2008]. O surgimento de pólipos6 e nódulos está associado 

a este parâmetro perceptivo [Omori97]. Da mesma forma que a rouquidão, a aspereza está 

associada aos fenómenos de ruído que ocorrem na produção da voz. No entanto, a aspereza está 

associada as perturbações de frequência e a ruído com uma tonalidade aguda [Pinho2008]. 

Soprosidade - A voz soprosa caracteriza-se por uma tensão adutora reduzida e a uma fraca 

tensão central que conduz a uma vibração não eficiente e está associada a escape de ar entre as 

pregas vocais causado por um encerramento incompleto (fenda glótica) [Laver80]. Tal facto 

permite inferir que as vozes soprosas caracterizam-se por valores baixos de frequência 

fundamental. O encerramento incompleto permite o escape de ar que contribui para a redução 

da amplitude sonora. O encerramento incompleto pode ser ainda causado por obstruções tais 

como os pólipos6 e os nódulos [Pinho2008]. 

A soprosidade está perceptivamente associada ao ruído de fundo. A voz soprosa tem um som 

semelhante a um suspiro ou pode ser considerada como uma mistura de vozeamento com 

expiração [Laver80]. 

Astenia - A astenia é um parâmetro pouco referenciado na literatura. Conhece-se que está 

associada ao mau desempenho das estruturas com função adutoras e à baixa energia de emissão 

sonora [Pinho2008]. A astenia manifesta-se em vozes de intensidade baixa (baixa energia) 

(presença reduzida de harmónicos). A voz asténica causa a impressão de fraqueza [Pinho2008]. 

Tensão - A tensão pode ser causada pelo excesso da adução glótica associada ao esforço vocal, 

aumento da actividade dos músculos extrínsecos da laringe ou pela elevação da laringe 

[Oates98]. Este excesso muscular pode incluir estruturas supra-glóticas na laringe como as 

pregas ventriculares.  

                                                                                                                                                                          
6
 Protuberâncias pedunculadas, geralmente unilaterais, que ocorrem na borda interna de uma prega 

vocal e de aspecto gelatinoso [Boone2003]. 
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A tensão é um parâmetro associado à tensão muscular. A impressão da voz tensa é semelhante a 

uma situação de uma pessoa a falar e a levantar objectos pesados ao mesmo tempo [Laver80]. 

Voz crepitante - A fisionomia associada a uma voz crepitante caracteriza-se pela pressão entre 

pregas ventriculares entre si, redução da dimensão do ventrículo de Morgagni e a formação de 

uma coluna de ar estreita entre as pregas vocais [Laver80]. As pregas vocais apresentam uma 

tensão abdutora e compressão média fortes mas com uma reduzida tensão longitudinal. Como 

consequência, as pregas vocais podem vibrar separadamente produzindo impulsos de amplitude 

alternada. 

A voz crepitante é essencialmente caracterizada pela baixa frequência. O som de uma voz 

crepitante é semelhante ao som produzido por uma porta a ranger e está associado às emoções 

da tristeza e de aborrecimento [Biemans2000]. 

Nasalidade - Uma causa que confere nasalidade à voz é a formação de uma corrente de ar que 

se produz na cavidade nasal [Laver80]. Esta corrente pode ser causada pelo facto de o velum se 

apresentar suficientemente aberto e originar uma fuga de ar pela cavidade nasal. No entanto, 

esta condição não é suficiente visto que é necessária a ocorrência de fenómenos de ressonância 

na cavidade nasal ou nos seios perinasais. A nasalidade é definida como a impressão de sons 

que são provenientes do nariz [Hong97]. 

Normal - Em primeiro lugar caracteriza-se a voz normal pelo facto das pregas apresentarem 

uma tensão adutora, central e longitudinal média. A vibração é eficiente e regular, o 

encerramento é completo e sem fricção audível [Laver80]. As pregas vocais apresentam-se 

curtas e espessas. 

2.4 Considerações Finais 
Este capítulo abordou os contextos do trabalho mostrando os seus conceitos básicos que são 

importantes para a compreensão do fenómeno de voz e para a compreensão do trabalho 

desenvolvido. É de referir que estes conceitos relacionados com a voz nos aspectos fisiológicos, 

acústico e perceptivo podem ser aplicados nos três contextos do trabalho de dissertação servindo 

de base de ligação entre os mesmos na medida que os diferentes contextos podem usar 

definições diferentes.  
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CAPÍTULO  3 

3 Metodologias da voz e contextualização 

3.1 Introdução 
Esta secção descreve as metodologias da voz de forma contextualizada que envolve os 

procedimentos mais recentes e mais usados na avaliação da voz em Terapêutica da Fala, ou 

praticados no treino do canto em Didáctica do Canto. Por outro lado, as metodologias de análise 

do sinal acústico da voz já integradas em software, no âmbito do Processamento de Sinal são 

descritas também nesta secção, com a particular ênfase para as metodologias orientadas para as 

actividades em Terapêutica da Fala e Didáctica do Canto.  

No que se refere à área da Terapia da Fala, a prática geral de avaliação é apresentada com o 

objectivo de ilustrar os principais métodos e de descrever um ambiente típico desta prática, 

focando na utilização dos parâmetros acústicos e perceptivos. Ainda é apresentada, neste 

âmbito, a realidade portuguesa das práticas de avaliação de voz em Terapêutica da Fala, com o 

objectivo de destacar a pertinência da utilização das medidas acústicas nesta área. A 

problemática desta área é, por fim, identificada e caracterizada, conduzindo à formulação dos 

objectivos aos quais esta dissertação se propõe dar resposta no contexto da Terapêutica da Fala. 

O treino do canto é um outro objecto de estudo desta dissertação que se insere no contexto da 

Didáctica do Canto. É efectuada uma descrição da aprendizagem do canto com o intuito de 

destacar a vertente aplicada. Inclui-se nesta tarefa, a descrição das principais técnicas de treino 

que são comuns na maior parte das vertentes musicais relacionadas com o ensino e 

aprendizagem do canto.  

Tendo em conta a especificidade da voz cantada, é pertinente sistematizar as principais 

diferenças entre a voz cantada e a voz falada, recorrendo a características acústicas simples (por 

exemplo, a frequência fundamental), como elementos de comparação.  
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O uso de tecnologias de informação no apoio do treino do canto é um dos grandes pontos de 

interesse desta dissertação e, por isso, algumas aplicações usadas actualmente na avaliação do 

desempenho do treino do canto, serão descritas. 

Por fim, será descrita a instrumentação mais usada na análise e na descrição dos fenómenos da 

voz que constituem o princípio de medição. Inerentes à instrumentação usada estão os 

conhecimentos associados à área do Processamento de Sinal, já que os diversos aspectos da voz 

são descritos por sinais fisiológicos de várias naturezas. Entre os sinais fisiológicos encontra-se 

o sinal acústico da voz cujas potencialidades são caracterizadas nesta secção, partindo dos 

conceitos básicos e seu aprofundamento até os métodos específicos de análise. Os algoritmos 

que sustentam a metodologia do processamento de voz e que constituem um aprofundamento 

dos métodos da análise de voz, são descritos no capítulo 4. 

3.2 Processamento de sinal  

3.2.1 Processamento de sinal e os métodos instrumentais da avaliação da voz 

Inúmeros métodos instrumentais têm vindo a ser usados para avaliar quantitativamente o 

desempenho da voz. Os contextos de avaliação variam entre ambientes clínicos nos quais se 

pretende avaliar a voz, e ambientes do treino do canto, onde se pretende avaliar o nível estético 

da voz de acordo com uma vertente artística. 

A vantagem dos métodos instrumentais é de fornecer informação objectiva sobre o conjunto de 

processos que estão na base da produção da voz. Esta informação é proporcionada sob a forma 

de sinais fisiológicos de diversas naturezas cujos eventos têm um determinado significado. 

Além da obtenção de sinais, um sistema instrumental de avaliação de voz inclui ferramentas que 

efectuam operações de medição de parâmetros sobre sinais fisiológicos. Este é o contexto do 

Processamento de Sinal no qual o sinal é tratado de forma a extrair a informação à qual é 

atribuída uma interpretação e um significado. 

Entre os sinais fisiológicos normalmente utilizados no âmbito da avaliação vocal, distinguem-se 

o sinal acústico, o sinal electroglotográfico e o sinal do fluxo de ar. O sinal acústico é obtido 

através de um microfone ou, em geral, através um transdutor de pressão e é expresso em Pascal 

(unidade de pressão, Sistema Internacional de Unidades) [Kent2002]. O sinal 

electroglotográfico (EGG) é obtido a partir de um electroglotógrafo que mede a impedância 

entre dois eléctrodos colocados na tiróide e é expresso em Ohm, no caso de se referir à 

impedância, ou em Siemens, no caso de se referir à admitância [Kent2000]. O sinal de EGG é 

produzido com a variação do contacto entre as pregas vocais a qual se traduz numa variação da 

impedância. O sinal de fluxo de ar pode ser obtido através de um spirómetro ou um 
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pneumotacógrafo que medem volume de ar deslocado no tracto vocal por unidade de tempo. 

Este sinal pode ser expresso em centímetros cúbicos por segundo [Kent2004].  

Por outro lado, embora menos utilizados, contam-se a electropalotografia (EPG), 

electromiografia (EMG), Articulografia Electromagnética (AEM) e Imagem por Ressonância 

Magnética (MRI) que, em geral, são usados em contextos académicos ou de investigação 

[Kent2004]. É de referir que no processamento, as unidades das grandezas são arbitrárias na 

medida em que é a forma de onda do sinal que tem mais importância. 

3.2.2 Ferramentas de processamento do sinal acústico de voz 

Depois da obtenção do sinal acústico, este é sujeito a vários processos de análise que extraem a 

informação relacionada com os aspectos fisiológicos (contexto da avaliação vocal) ou estéticos 

(contexto do treino de canto). Posteriormente, esta informação é quantificada sob a forma de 

uma métrica que reflecte a intensidade do fenómeno em causa. O processamento leva em conta 

a morfologia típica de um sinal de voz, tal como a periodicidade proveniente dos ciclos glóticos, 

e as ressonâncias criadas pelas cavidades do tracto vocal. 

O processamento do sinal de voz está integrado em ambientes de avaliação sob a forma de 

software. O software inclui várias modalidades de análise em função da sua utilidade prática. As 

modalidades incluem medidas acústicas mais usadas que estão relacionadas com as 

perturbações de frequência, amplitude e ruído e podem ser combinadas entre si, o que por vezes 

revela interdependência entre as mesmas [Kent2004]. A título de exemplo de modalidades 

existentes nos softwares actuais que expõem medidas quer de forma elementar ou combinada, 

conta-se a visualização do sinal de frequência fundamental, análise do espectrograma ou 

espectrografia, análise do fonetograma e o plano das vogais. 

A análise da frequência fundamental consiste na visualização da curva da frequência 

fundamental ao longo do tempo, cuja pertinência é a análise da sua variação em determinadas 

condições. Este valor tem uma correlação com o nível tonal perceptivo da voz, o que possibilita 

uma modificação interactiva para um nível pretendido. A Figura 3.1 ilustra a visualização da 

curva da frequência fundamental a qual foi estimada a partir do software Sing and See. 

O espectrograma consiste na visualização da magnitude dos parciais do sinal de voz ao longo do 

tempo. Em geral, as frequências dos parciais são representadas no eixo vertical, a escala 

temporal é representada no eixo horizontal e a magnitude é representada numa escala de cores, 

tipicamente, numa escala de cinzentos [Motoyama2007]. 
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Figura 3.1 Exemplo de visualização da curva da frequência fundamental estimada no software Sing and See. O eixo 
vertical representa os valores da frequência fundamental e o eixo horizontal representa os valores temporais 
[Callaghan2004].  
 

Esta visualização torna possível verificar eventuais distorções com várias origens associadas, no 

timbre da voz, bem como avaliar qualitativamente a presença de ruído. O espectrograma 

possibilita também a verificação das concentrações de energia do sinal que correspondem às 

ressonâncias do tracto vocal. A Figura 3.2 demonstra um exemplo da visualização de um 

espectrograma realizada a partir do software Voice Studio. 

  
Figura 3.2: Exemplo de um espectrograma integrado num software. O eixo vertical representa os valores de 
frequência e o eixo horizontal representa os valores temporais. A escala de cinzentos representa a magnitude. 

 

O espectrograma é assim uma das formas de observar as ressonâncias que fazem parte da 

informação do tracto vocal e é, por isso, um dos pontos fortes da avaliação acústica. 

O fonetograma é uma visualização da informação conjunta da intensidade da voz medida em 

Sound Pressure Level (SPL), que se exprime em dB, e a frequência fundamental, representados 

num plano cartesiano [Sodersten2005]. A visualização destas grandezas manifesta a sua 

utilidade na avaliação da gama dinâmica ou de limites de amplitude e frequência da voz de um 

indivíduo. A Figura 3.3 ilustra um exemplo de um fonetograma. 

O plano das vogais consiste na visualização gráfica das duas primeiras frequências formantes 

(F1 e F2) [Grepl2007]. Estas medidas de voz estão sobretudo relacionadas com a abertura da 

boca e o posicionamento da língua, respectivamente. 
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Figura 3.3: Exemplo de um fonetograma. A intensidade da voz é representada no eixo vertical, expressa em dB e a 
frequência fundamental é representada no eixo horizontal numa escala de semi-tons. 

Assim, o plano de vogais permite a avaliação do desempenho vocal das condições orgânicas 

destas duas importantes estruturas. A Figura 3.4 apresenta um plano das vogais. 

   
Figura 3.4: Exemplo de um plano de vogais. A formante F1 é representada no eixo vertical e a formante F2 é 
representada no eixo horizontal. 
 

Nesta avaliação, são utilizados vários estímulos vocálicos para se conhecer a capacidade 

fonatória do paciente. Para além disso, este sistema é utilizado para o treino de fonação o qual 

permite automaticamente verificar a correcta pronúncia do estímulo ou vogal em causa. 

Ainda para enriquecer a descrição de software direccionado para a avaliação da qualidade da 

voz, referem-se a título de exemplo, duas aplicações com múltiplas funções integradas: Praat e 

Voice Studio. 

 O Praat é um software open source que integra várias funcionalidades de análise de sinais de 

voz. Este software proporciona um vasto número de métodos de medição, nomeadamente de 

perturbação da frequência fundamental, amplitude e de ruído, bem como análise espectral. 

Permite ainda a utilização de métodos não convencionais como a síntese de voz e redes 

neuronais. Este software é essencialmente orientado para as áreas de análise acústica de sinais 

de voz disfónica, como a Terapia da Fala.  
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Nesta descrição do software, serão focadas as principais formas de análise que são a análise 

espectral, de amplitude e de nível tonal. A Figura 3.5 apresenta o interface de espectrografia do 

Praat. A análise espectral no Praat permite a visualização do espectrograma do sinal, assim 

como a detecção de trajectórias de frequências formantes. Nesta ferramenta é ainda possível 

verificar o perfil da magnitude espectral num determinado instante.  

 
 

Figura 3.5: Análise do espectrograma com detecção de formantes (a vermelho), de amplitude (curva a amarelo) e do 
nível tonal (curva a azul) efectuada pela Praat. 
 

O Praat proporciona a curva de amplitude e do nível tonal sobre o espectrograma, bem como as 

suas medições de carácter estatístico, como por exemplo, o valor médio da frequência 

fundamental. Ainda, no que toca as medidas de perturbação, estas quantificam as perturbações 

de frequência e de amplitude, ciclo a ciclo, e níveis de ruído. A Figura 3.6 mostra um relatório 

de medidas de perturbação de amplitude (shimmer), de frequência (jitter) e de ruído (HNR). 

Estas medidas serão referidas mais em detalhe nas secções 4.5 e 4.9. 

 
 

Figura 3.6: Quadro de medidas de perturbação de frequência, de amplitude e de ruído determinadas pelo Praat. 
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O Voice Studio é um software comercial direccionado para a análise da qualidade de vozes 

disfónicas e integra fundamentalmente ferramentas de análise espectral, cepstral e de voz 

vozeada/não-vozeada. Na análise espectral, o Voice Studio exibe o espectrograma e o perfil 

espectral de um pequeno segmento de voz.  

 
 

Figura 3.7: Análise espectral proporcionada pelo software Voice Studio. 

O cepstrograma permite a visualização mais clara do período fundamental e melhor observação 

das perturbações de frequência da fundamental. 

 
 

Figura 3.8: Análise cepstral efectuada pelo Voice Studio. 

Por fim, o Voice Studio realiza a separação dos segmentos vozeados e não-vozeados dos sinais 

de voz. Para os segmentos vozeados efectua uma análise de perturbações de frequência, 

amplitude e de ruído. 
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Figura 3.9: Análise de perturbações de frequência, amplitude e de ruído realizada sobre os segmentos vozeados. 

 

O Voice Studio ainda dispõe de outras funcionalidades úteis na análise da voz como a separação 

entre as componentes harmónica e de ruído, caracterização estatística de segmentos vozeados e 

não-vozeados e detecção de harmónicos. 

3.3 Terapia da Fala 

3.3.1 Avaliação da qualidade da voz  

A avaliação da qualidade da voz é um procedimento com o objectivo de identificar e obter 

informação de uma disfonia vocal pelo estudo dos sintomas apresentados pelo paciente e pela 

análise de vários exames efectuados. Este procedimento é utilizado na prática clínica para 

elaborar um plano terapêutico ou para realizar uma vigilância preventiva sobre uma disfonia da 

qual o paciente padece. 

Utiliza-se, por exemplo, na determinação das alterações fonatórias provocadas pelos aumentos 

das pregas vocais com injecção de teflon [Fritzell74, Hammarberg81], ou em casos de paralisias 

unilaterais das pregas vocais [Shah2006]. As alterações são identificadas por intermédio de um 

estudo comparativo de exames sistematicamente realizados [Dejonckere2001].  

A avaliação da qualidade da voz pode incluir uma significativa diversidade de procedimentos de 

acordo com a patologia. Não obstante, poucas são as patologias vocais que necessitam de um 

protocolo específico para a obtenção de dados mais precisos, tal como a disfonia espasmódica 

[Dejonckere2001]. Assim, consideram-se os principais procedimentos geralmente incorporados 

num processo de avaliação de voz [Dejonckere2001]: 
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Avaliação perceptiva da voz – É um procedimento baseado na audição da voz do paciente 

cujos aspectos perceptivos são classificados qualitativamente. Os aspectos perceptivos são 

classificados segundo uma escala perceptiva como as escalas GBRAS ou RASAT [Pinho2008]. 

Estas escalas podem ser discretas (atribuição de um valor pré-estabelecido) ou se apresentarem 

sob uma escala analógica visual [Wuyts99]. 

Observação laringoscópica – Envolve a observação das pregas vocais e outros órgãos de vital 

importância para a produção da voz, através de um dispositivo óptico. Este instrumento é 

considerado o mais fiável pois proporciona uma interpretação directa com os aspectos 

fisiológicos. Nesta observação são considerados os aspectos do encerramento das pregas vocais, 

a regularidade de vibração, a onda da mucosa e a simetria de vibração [Dejonckere2001]. 

 Análise dos parâmetros acústicos da voz – A análise acústica consiste na aquisição de 

amostras de voz sustentada das quais são extraídas medidas objectivas com significado 

fisiológico. Estes valores são analisados com o objectivo de verificar se se enquadram numa 

gama de valores tipicamente convencionada como normal [Dejonckere2001]. 

Análise aerodinâmica – A avaliação aerodinâmica tem por objectivo avaliar o fluxo de ar 

inerente à produção da voz nos seus aspectos de duração e no conforto da fonação, bem como a 

capacidade pulmonar. Permite também a avaliação da propensão do paciente à fadiga 

[Dejonckere2001]. 

Avaliação subjectiva realizada pelo doente – É uma prática que consiste na avaliação da voz 

por parte do paciente tendo em conta o impacto social e cultural da patologia no seu dia-a-dia. 

Este impacto pode incidir principalmente na vida social, profissional e económica. Assim, este 

tipo de avaliação é largamente usado apesar de apresentar a característica de subjectividade 

[Dejonckere2001].   

Tendo em conta que esta dissertação privilegia o estudo da correlação entre os parâmetros 

perceptivos e os parâmetros acústicos que reflectem a qualidade da voz, a avaliação perceptiva e 

acústica que se contemplam nas práticas profissionais da avaliação da voz, serão descritas em 

mais pormenor. 

3.3.2 Avaliação perceptiva da voz 

Na avaliação perceptiva da voz, os parâmetros associados a aspectos perceptivos são 

quantificados numa escala de acordo com o impacto dessa característica na audição do 

avaliador. Por esta razão, a avaliação perceptiva tem uma natureza subjectiva devido ao facto de 

depender da formação académica, da prática profissional, das capacidades auditivas do 

profissional da voz e, também, de considerações culturais [Bele2004]. 
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As perturbações existentes na voz que têm um determinado impacto perceptivo estão na maior 

parte das vezes relacionadas com patologias do aparelho produtor de voz [Pinho2008]. 

Efectivamente, são detectadas vozes roucas, ásperas ou soprosas em situações clínicas em que 

se observam nódulos, edemas vocais ou outro tipo de disfunção orgânica [Boone2003]. 

Na avaliação perceptiva pode ser considerado um enorme conjunto de parâmetros perceptivos 

devido à elevada variedade acústica da voz. Perante esta grande variedade, alguns profissionais 

da voz propuseram um conjunto reduzido de parâmetros perceptivos mais frequentes nos casos 

de estudo de vozes patológicas ou disfónicas. Daqui resultou as escalas GBRAS (Grade, 

Roughness, Breathiness, Astheny, Strain) [Hirano81] ou RASAT (Rouquidão, Aspereza, 

Soprosidade, Astenia, Tensão) [Pinho2008] que são usadas para avaliar perceptivamente as 

características vocais de origem glótica. Estas escalas incluem os parâmetros da rouquidão, 

soprosidade, aspereza, astenia e tensão. A escala de cada parâmetro é dividida em quatro níveis 

qualitativos de intensidade de 0 a 3 e que correspondem aos seguintes significados. 

• 0 – Normal - O paciente não apresenta nenhum vestígio do parâmetro em causa. 

• 1 – Discreto – Um pequena perturbação é detectada (seleccionada em caso de 

dúvida). 

• 2 – Moderado - A voz apresenta uma perturbação significativa. 

• 3 – Severo – A voz apresenta uma perturbação extrema. 

É pertinente referir que nem todos os parâmetros perceptivos frequentes estão incluídos nestas 

escalas padrão. Alguns parâmetros como a nasalidade [Hong97], crepitância [Blomgren98] não 

são incluídos nas escalas, contudo têm vindo a ser considerados como importantes em diversos 

estudos sobre vozes patológicas ou disfónicas. Podemos aqui salientar a nasalidade na medida 

em que é um parâmetro perceptivo que tem a sua origem na cavidade nasal [Hong97] e, por 

isso, relacionado com a informação do filtro, i.e., das estruturas supra-laríngeas. 

A análise perceptiva tem uma grande importância na avaliação da qualidade da voz. Não 

obstante, este tipo de análise é subjectiva o que torna imprecisa a transmissão e compreensão da 

informação entre os profissionais da voz, principalmente nos casos em que o parâmetro em 

causa se apresenta em níveis baixos de sensibilidade do profissional da voz. Além disso, o 

mesmo profissional pode avaliar de modo diferente em alturas diferentes. Com efeito, o 

processo de treino auditivo do profissional de voz é constante. Assim, se o paciente apresentar 

severidade num determinado parâmetro, a posterior avaliação pode ser condicionada por esta 

nova referência de severidade. De modo geral, a referência da percepção humana é flutuante e 

difere de profissional para profissional [Kreiman94].  
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3.3.3 Avaliação acústica da voz 

Existe um conjunto alargado de medidas acústicas para avaliar a voz. Porém, só um conjunto 

restrito de medidas acústicas se tornou mais eficaz na descrição de disfonias. As medidas 

relacionadas com as perturbações de amplitude, frequência e de ruído são consideradas as mais 

usadas e as que melhor caracterizam as patologias [Kreiman2005]. Em ambiente de avaliação da 

qualidade da voz, a percentagem de jitter7 e shimmer8 e o parâmetro HNR9 são as medidas 

tipicamente usadas para medir estas perturbações na voz, respectivamente. 

3.3.4 Avaliação acústica nas práticas dos Terapeutas da Fala em Portugal 

Método de trabalho 

No âmbito da pesquisa do estado da arte, foi realizado um questionário anónimo que visou 

conhecer as práticas dos Terapeutas da Fala em Portugal, no que diz respeito aos métodos 

usados na avaliação da qualidade da voz, e conhecer a pertinência do apoio baseado no método 

acústico. 

O método de recolha de dados baseou-se no envio de formulários a 256 Terapeutas da Fala de 

Portugal Continental e Ilhas registados na Associação Portuguesa dos Terapeutas da Fala, via 

correio electrónico. No correio electrónico enviado a cada Terapeuta da Fala, incluiu-se uma 

ligação para uma página Web onde se encontrava o formulário que, após ser submetido, era 

automaticamente colocado numa base de dados. A recolha contou com 93 formulários 

preenchidos.   

Neste questionário anónimo colocaram-se várias perguntas sobre os métodos usados na prática 

da avaliação que incluem os métodos não-instrumentais (Avaliação perceptiva, Auto-avaliação 

do impacto da disfonia na qualidade de vida, Avaliação musculo-esquelética, Avaliação 

aerodinâmica, Provas de Estimulabilidade) e métodos instrumentais (Avaliação acústica, 

Avaliação electroglotográfica e resultados de Videolaringoscopia).  

Foram também colocadas questões importantes relacionadas com a pertinência da avaliação 

acústica no contexto da avaliação da voz e a sua relação com os outros métodos de avaliação, 

nomeadamente com a avaliação perceptiva.  

Ao nível da avaliação acústica, efectuaram-se perguntas sobre os métodos de aquisição de sinal 

que incluem a distância do microfone, tipo de microfone, duração da fonação, estímulo usado e 

que tipos de medidas acústicas são mais usados. Posteriormente, as respostas foram avaliadas e 

                                                           
7
 Perturbação da frequência fundamental da voz (ver capítulo 4) 

8
 Perturbação da amplitude dos ciclos da voz (ver capítulo 4) 

9
 Medida de perturbação de ruído (ver capítulo 4) 



 

 

34

analisadas estatisticamente visando conhecer a frequência de uso e as correlações entre os 

métodos. 

Algumas perguntas não foram respondidas por não se aplicarem aos Terapeutas de Fala 

respondentes conduzindo ao facto de haver diferentes números totais de respondentes em cada 

questão. As variáveis de estudos são, na sua maioria, nominais ou ordinais. A base de dados 

permitiu a colocação dos resultados numa folha Excel que, por sua vez, foi lida pelo software 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, versão 17.0) que consiste num ambiente de 

tratamento estatístico. Como caracterização geral da amostra obtida, verificou-se que os 

participantes tinham entre os 22 e os 43 anos e a percentagem de Terapeutas da Fala que usam a 

avaliação vocal na presente amostra foi de 82,8%. 

O método acústico na prática da avaliação da voz 

Nesta secção, apresenta-se uma análise descritiva dos métodos e a influência das idades no seu 

uso. Foi realizado um teste de Mann-Whitney U (com significância de 5%) para verificar se os 

grupos de profissionais mais (mais de 27 anos) e menos (menos de 27 anos) experientes fazem a 

mesma utilização dos métodos de avaliação vocal. O termo significância é referenciado na 

literatura como a margem de erro ou precisão do teste em causa. A Tabela 3.1 exibe a análise 

descritiva (média, moda e quartis) e os resultados da comparação entre os grupos de terapeutas 

acima definidos. 

 

Métodos de avaliação  
vocal 

Análise Descritiva (N=65)  Teste de Mann-Whitney U b 

Média Moda a(c) Q25a Mediana a Q75a  

Mediana dos  
menos 

Experientes a 
(n=34) 

Mediana dos     
mais 

Experientes a 
(n=31) 

p 

Videolaringoscopia 

(resultados) 
4,09 5(53,8%) 3 5 5  5 4 0,030 

Método de avaliação acústica 3,03 4(27,7%) 2 3 4  3 3 0,840 

Método de avaliação 

aerodinâmica 
2,26 2(38,5%) 1 2 3  2 2 0,466 

Método electroglotográfico 4,72 5(81,5%) 5 5 5  5 5 0,140 

Auto-avaliação do impacto da 

disfonia na qualidade de vida 
2,4 2(41,5%) 2 2 3  2 2 0,610 

Método áudio-perceptivo 2,18 2(40,0%) 1 2 3  2 2 0,649 

Avaliação musculo-esquelética e 

de postura 
2,42 2(33,8%) 2 2 3  2 2 0,208 

Provas de estimulabilidade 3,03 3(29,2%) 2 3 4  3 3 0,792 

a Respostas de 1-5 numa escala ordinal de Likert: 1-“Imenso”, 2-“Bastante”, 3-“Moderadamente”, 4-“Pouco” 5-
“Absolutamente Nada”.          
b Teste Mann-Whitney U para uma significância de 5 %. 
c Frequência relativa da moda. 
 
  

Tabela 3.1 : Análise descritiva e comparação dos grupos dos menos experientes e os mais experientes através do 
teste de Mann-Whitney U. 
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Na Tabela 3.1 verifica-se que a electroglotografia não é usada na medida em que 81.5% dos TF 

não usam. Os resultados da vídeolaringoscopia não são ou são pouco utilizados (53,8% e 21,5% 

respectivamente), visto que a sua média é 4,09. Todavia, verifica-se que existe uma tendência de 

ser usada, embora pouco, por profissionais mais experientes (moda=4 e frequência relativa de 

32,3%). Efectivamente, o teste de comparação conduz à conclusão de que, para os resultados da 

videolaringoscopia, os grupos são estatisticamente diferentes (teste Mann-Whitney U, p=0.030). 

Em relação à avaliação acústica, a distribuição é assimétrica na medida em que a moda é 

diferente da média e da mediana. Em pormenor, verifica-se que os níveis de uso de 2-“Bastante” 

(24,6%) e 4-“Pouco” (27,7%) se distinguem. A experiência profissional não influencia a escolha 

deste método (teste Mann-Whitney U, p=0.840). As provas de estimulabilidade são usadas 

moderadamente (a média, moda e mediana com valor aproximado igual a 3) e a experiência 

profissional não influencia a escolha do método (teste Mann-Whitney U, p=0.792).  

A avaliação aerodinâmica, auto-avaliação do impacto da disfonia na qualidade de vida e 

avaliação áudio-perceptiva e musculo-esquelética e de postura, são bastante usadas (a média, 

moda e mediana com valor aproximado igual a 2). A avaliação aerodinâmica e áudio-perceptiva 

têm uma utilização preponderante, visto que pelo menos 25% dos terapeutas da fala usam 

imensamente estes métodos. As distribuições são estatisticamente semelhantes, o que permite 

inferir que a experiência profissional não tem influência sobre estes. É possível também 

verificar que os métodos não-instrumentais são os mais usados. Tal se justifica com a sua fácil 

execução, que depende essencialmente da capacidade auditiva e experiência/treino do 

profissional [Ma2006]. 

Entre os métodos instrumentais, o acústico é o mais usado pelos TF portugueses, devido ao seu 

fácil acesso (existência de software livre), ser não invasivo, assim como o aumento comprovado 

da sua confiabilidade [Dejonckere2001] e o facto de ser um instrumento eficaz para avaliar a 

evolução do processo terapêutico [Côrtes2010]. No entanto, a baixa fiabilidade inerente à 

subjectividade da análise dos dados [Camargo2001, Behlau2006] e a reduzida reprodutibilidade 

dos mesmos, são umas das razões de não ser o preferido em relação aos métodos não-

instrumentais, tal como argumentado noutros estudos [Ma2006, Speyer2006]. 

Os resultados da videolaringoscopia (segundo método mais utilizado) são considerados mais 

fiáveis para avaliação, dado que proporciona observações directas do sistema de produção de 

voz. Porém, os exames de videolaringoscopia não estão disponíveis na maior parte dos locais de 

trabalho e pode não ser tolerado pelo paciente (considerando a não aplicação de uma anestesia 

tópica) [Dejonckere2001, Menaldi2002]. Verifica-se na amostra que a electroglotografia é um 

processo raramente usado. Embora permita inferir sobre a dinâmica das pregas vocais, este 

método não recebe uso entre os TF Portugueses. Além disso, apresenta complexidade no que 
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diz respeito ao ajuste do equipamento ao paciente e também o facto de os deslocamentos dos 

eléctrodos provocarem variabilidade de resultados [Kent2004, Zagolski 2002]. Deste modo, 

considera-se que a electroglotografia não é um método utilizado na prática clínica pelos TF 

respondentes deste estudo, tendo apenas valor para fins de investigação e académicos 

[Guimarães2007, Perlman91]. No que diz respeito à experiência profissional, verificou-se que, 

em geral, ela não condiciona o uso das metodologias. 

Na análise de aplicação do método acústico, numa primeira abordagem de análise descritiva, 

encontrou-se uma semelhança relevante entre as distribuições das várias tarefas, o que justificou 

o uso do teste de Friedman. A Tabela 3.2 ilustra a análise descritiva e o resultado do teste de 

comparação entre as distribuições. 

Utilização 
Análise descritiva (N=65) 

 Teste de 
Friedman b 

 p Média Q25
a

Mediana
a

 Q75
a

 

Útil para definir objectivos do plano 
de terapia da fala (TF). 2,28 2 2 3 

0,016 

Útil para definir objectivos 
específicos da consulta de TF. 2,37 2 2 3 

Útil para educar o paciente sobre a 
produção vocal. 2,37 2 2 3 

Útil para ajudar o paciente a atingir 
uma produção de voz 2,49 2 2 3 

Útil para proporcionar reforço ao 
paciente. 2,23 2 2 3 

Útil para medir os resultados da 
terapia. 2,17 2 2 3 

a Respostas de 1-5 numa escala ordinal de Likert: 1-“Imenso”, 2-“Bastante”, 3-
“Moderadamente”, 4-“Pouco” e 5-“Absolutamente Nada”. 
b Teste de Friedman com significância ao nível de 5%. 

 
Tabela 3.2 : Análise descritiva da utilização do método acústico na avaliação vocal e a comparação entre as 
distribuições de utilização. 
 

Os resultados mostram que as distribuições são estatisticamente semelhantes o que permite 

concluir que a avaliação acústica é entre bastante e moderadamente utilizada para todas as 

aplicações previstas. Não obstante, pelos valores de média, infere-se que existe uma tendência 

para que o método acústico seja utilizado para medir resultados da terapia (média=2,17) e 

menos utilizado para ajudar o paciente a atingir uma produção de voz (média=2,49). 

O método acústico é bastante usado para as actividades previstas na avaliação vocal, com 

tendência para a medição dos resultados de uma terapia [Côrtes2010, Hammarberg2000]. 

Empregam-no em menor frequência para ajudar o paciente a atingir uma determinada produção 

de voz [Hammarberg2000]. Deste modo, os TF usam mais estes procedimentos para 

monitorizar os planos terapêuticos aplicados e não para informar ou educar o paciente, 

provavelmente pela dificuldade de percepção visual (dos softwares que possibilitam esse tipo de 

output) e interpretação de dados acústicos por parte dos pacientes.  
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O método acústico é, efectivamente, aplicado em muitas tarefas de avaliação vocal. Este facto 

pode estar relacionado com a diversidade de medições que o método acústico oferece, tais como 

a avaliação objectiva do ruído, perturbações de frequência e amplitude, observação de 

espectrografia e análise do impulso glótico. 

Na caracterização dos procedimentos de obtenção de amostras usadas no método acústico pelos 

TF, obtiveram-se 27 respostas válidas. A Tabela 3.3 apresenta as percentagens de TF que usam 

determinadas vogais, duração de fonação, tipo de microfone e distância entre a boca e o 

microfone. 

Parâmetro 
Percentagem 

(%) 
n 

Estímulo vocálico    

  [a] 92,6 25 

  [e] 7,4 2 

  [i] 74,1 20 

  [o] 0 0 

  [u] 63,0 17 
Duração da fonação (segundos)    

  0-5 25,9 7 

  6-10 44,4 12 

  11-15 22,2 6 

  16-20 11,1 3 

Tipo de microfone    

 Cabeça 22,2 6 

 Mão 37,0 10 

 Mesa 44,4 12 
Distância do microfone (cm)    

  0-5 11,1 3 

  6-10 40,7 11 

  11-15 29,6 8 

  16-20 14,8 4 

  21-30 3,7 1 

 

Tabela 3.3 :  Vogais, duração da fonação, tipo de microfone e distância do microfone utilizados pelos terapeutas da 
fala na aquisição de amostras. 

No uso de vogais, 92,6 % (n=25) usa a vogal [a], 74,1% (n=20) usa a vogal [i] e 63% (n=17) 

usa a vogal [u]. É de referir que o mesmo TF pode usar mais do que um estímulo. A partir da 

Tabela 3.3 é possível verificar que as vogais mais utilizadas ( [a], [i] e [u]) correspondem aos 

extremos do mapa das vogais cardinais – polígono das vogais (Figura 3.4). A duração da 

fonação típica para análise é entre seis e dez segundos. No uso do tipo de microfone observa-se 

que o tipo mais usado é o microfone de mão (44,4%, n=12). A distância mais usada é de seis a 

dez centímetros (40,7%, n=11).  
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A análise da percentagem do tipo de condições do sinal acústico usado para análise e que 

decorre de um pré-processamento das amostras de voz, mostrou que 7,4% (n=2) usa toda a voz 

captada, 74,1% (n=20) selecciona apenas um segmento e 37,0 % (n=10) obtém a emissão 

estável de voz. O procedimento de selecção de um segmento estável é, deste modo, o mais 

seguido e que praticamente ninguém utiliza a totalidade das amostras. Observando este conjunto 

de resultados, é possível delinear o ambiente de aquisição e pré-processamento de amostras. 

Assim, a aquisição é realizada através de um microfone de mesa (44,4%, n=12) posicionado a 

cerca de seis a dez (44,4%, n=10) centímetros da boca, em que se capta um estímulo vocálico 

[a] (92,6%, n=25), durante cerca de seis a dez segundos (40,7%, n=11). Note-se que 74,1% 

(n=20) dos profissionais selecciona para análise os segmentos estáveis das amostras acústicas. 

No que se refere à aquisição de amostras, a literatura sugere de forma justificada outros valores 

para as características do ambiente típico de aquisição de amostras e pré-processamento. Assim, 

a distância recomendada entre a boca e o microfone é de 30 centímetros, na medida em que 

evita o efeito de turbulência do ar [Dejonckere2001, Södersten2005]. Existe uma excepção no 

caso do microfone de cabeça, em que se considera o seu posicionamento lateral relativamente à 

boca, a uma distância menor que dez centímetros [Titze94, Mendes2003]. A duração da fonação 

sustentada pode variar mas reconhece-se que os primeiros cinco segundos são suficientes para 

que se produza um segmento de sinal estável [Ma2006, Södersten2005] para a medição das 

perturbações da voz. A estabilidade dos sinais é necessária para uma maior facilidade de análise. 

 A vogal [a] é, efectivamente, o estímulo vocal mais usado pelo facto de haver uma menor 

influência do tracto vocal na fonte glótica [Parsa2001, Lehto2007]. O tipo de microfone também 

varia em termos de preferência, e Titze e Winholtz [Titze93] provaram que este material 

influencia as medidas acústicas, o que foi corroborado por Deliyski et al. [Deliyski2005]. No 

entanto, o uso de microfone de cabeça é justificado pelo facto de manter uma distância 

constante e independente do movimento do corpo que pode originar, por exemplo, perturbações 

de amplitude [Titze94].  

3.3.5 Problemática da avaliação assistida por computador 

Como apontado anteriormente, avaliação perceptiva tem uma relevância significativa na 

avaliação geral da qualidade da voz. No entanto, tem um carácter subjectivo o que torna 

imprecisa a informação contida nos relatórios médicos trocados entre especialistas da voz 

[Holmberg2001]. Para além deste facto, não existe um protocolo de avaliação subjectiva 

unanimemente aceite entre os especialistas [Tezcaner2009]. 

Por outro lado, o treino auditivo do especialista é constante e variado. Tal facto conduz a que 

avaliações realizadas depois da avaliação de um caso severo sejam influenciadas por este e que 
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uma nova referência do parâmetro em causa se estabeleça. Efectivamente, o ouvido humano tem 

uma referência acústica que flutua com a audição de vários níveis dos parâmetros perceptivos e 

varia de especialista para especialista [Holmberg2001]. 

Além disso, os instrumentos de diagnóstico mais eficazes como a vídeolaringoscopia 

apresentam grande complexidade de manuseamento o que implica treino e pode inclusivamente 

ser desconfortável ou doloroso para o paciente. Deste modo, os especialistas da voz têm 

preferência por métodos não invasivos e simples que são úteis para um ambiente de rastreio e de 

monitorização [Dejonckere2001]. O uso de instrumentos que medem as características acústicas 

assume um papel importante, dado que contribui para uma informação objectiva. 

O método acústico oferece as vantagens de proporcionar valores objectivos que permitem a 

troca de dados entre especialistas da voz e a comparação entre exames realizados em alturas 

diferentes. Tem ainda a vantagem de ser um método acessível e não invasivo, que não exige 

uma formação especializada, além de que, como se referiu, a sua realização não obriga a 

procedimentos complexos quer para o especialista da voz, quer para o paciente. Tem ainda 

grande poder de análise no que toca à medição da informação das ressonâncias. 

Não obstante, como limitações, este método apresenta problemas na avaliação de vozes que se 

caracterizam perceptivamente com elevados níveis de ruído ou elevado nível de aperiodicidade. 

Tais características conduzem ao mau funcionamento dos algoritmos causado pela própria 

diversidade acústica e por eventos particulares que a voz apresenta. Em grande medida, estes 

são desafios ainda em aberto no processamento de sinal e algoritmia relacionados com a 

avaliação acústica da voz por computador e explicam, também, que a avaliação seja realizada 

com vogais sustentadas e não com fala de discurso. 

3.4 Didáctica do canto 

3.4.1 Ensino e aprendizagem do canto 

O Didáctica do Canto é a ciência relacionada com a transmissão da arte do canto. Este 

conhecimento inclui técnicas de treino vocal que permitem produzir os sons esteticamente 

desejados. Esta actividade inclui o treino do canto no qual se desenvolve o controlo muscular 

para obter o tipo de fonação pretendida [Callaghan2004]. Basicamente, o processo de treino 

consiste no mecanismo de feedback que se concretiza no ajustamento iterativo dos músculos e 

articuladores de forma a produzir os sons desejados [Callaghan2004]. Dois importantes 

mecanismos decorrem simultaneamente: o mecanismo interno e externo. O mecanismo interno 

inclui a percepção da configuração dos músculos e a sua actividade, a sensibilidade auditiva e a 

dinâmica do corpo como a respiração. Por outro lado, o mecanismo externo é baseado na 
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avaliação perceptiva conduzida pelo professor de canto. Posteriormente, o estudante recebe as 

instruções para corrigir a sua forma de controlo da produção de voz para que os níveis estéticos 

exigidos possam ser atingidos. A Figura 3.10 traduz os dois mecanismos de feedback. 

   
 

Figura 3.10: Esquematização do mecanismo de treino. 

Sem estes dois importantes sistemas, o estudante não conseguirá desenvolver o mecanismo de 

feedback e a correcta configuração do tracto vocal e, consequentemente, a correcta produção de 

voz cantada. Para desenvolver as capacidades de fonação como a agilidade, flexibilidade e 

extensão vocal, os estudantes de canto usam várias técnicas de manutenção ou de coordenação 

de sons específicos. Nesta dissertação e na área do canto, a ênfase é colocada na produção de 

sons cantados e na sua natureza acústica.  

É de referir que o treino da voz depende do estilo musical e do tipo de voz do cantor. 

Perceptivamente, o estilo de canto é tipicamente dividido em canto laríngeo, nasal e palatal, cuja 

fonte é atribuída à laringe, cavidade nasal e cavidades orais próxima do palato, respectivamente 

[Minaldi2002]. Para além destes factores, existem diferenças culturais relacionadas com a 

estética. Por exemplo, no canto Austríaco e Germânico, a presença de vibrato não é considerada 

uma boa característica estética, enquanto para o canto Italiano e Espanhol, esta característica 

significa um alto nível estético [Minaldi2002].  

3.4.2 Exercícios de treino do canto elementares 

O treino do canto inclui algumas técnicas elementares de preparação da voz para um melhor 

desempenho na prática do canto. As técnicas permitem desenvolver a capacidade de memória 

quinestética (consciência do perfil do tracto vocal), controlo do nível tonal e da projecção da 

voz. No treino usam-se estímulos vocais que fazem variar a intensidade sonora e a frequência 

fundamental, bem como a duração da fonação. 

Em seguida são apresentados alguns tipos de vocalizações básicos frequentemente usados no 

treino do canto em vários estilos musicais. 
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Arpeggio - O arpeggio é uma técnica que visa treinar o nível tonal realizando uma variação de 

uma oitava de forma crescente, seguida de uma variação decrescente. Consiste em sequências 

de notas que constituem um acorde [Lee2005].   

Staccato - O staccato consiste numa sequência de fonação de notas musicais destacadas com 

silêncio de curta duração entre elas. O canto das notas deverá ter uma duração curta e iniciação 

abrupta. Esta técnica vocal é utilizada para o controlo do diafragma [Saathof95]. 

Legato - Na sequência de um legato, as notas são cantadas de forma suave, isto é, não existe 

nenhum intervalo de silêncio entre as notas. 

Messa di Voce - O Messa di Voce é uma técnica que consiste num crescendo seguido de um 

decrescendo gradual. Inicia-se com um nível sonoro baixo até atingir a máxima intensidade e, 

em seguida inicia-se o processo oposto até ao nível sonoro baixo. Este processo é efectuado 

com o mesmo nível tonal ou com a mesma nota. Esta técnica visa o controlo da tonalidade 

variando a intensidade sonora. 

Glissando - O glissando consiste numa técnica que efectua a transição contínua e suave entre 

dois níveis tonais que pode ser no sentido crescente ou decrescente [Hoppe2002].  

Medidas perceptivas no contexto do canto 

No que diz respeito a parâmetros perceptivos descritos no contexto da Terapia da Fala, tem-se 

vindo a referir parâmetros da voz normal de discurso espontâneo. No contexto do canto, a 

diversidade acústica é maior na medida em que se tenta encontrar sons com valor estético e 

artístico através de modos de fonação especialmente treinados. Por isso, é de esperar que este 

modo de voz tenha maior riqueza acústica e perceptiva considerando que cada estilo musical 

pode ter os próprios modos de fonação. No entanto, verifica-se que os parâmetros elementares 

identificados no contexto da Terapia da Fala estão muitas vezes na base dos parâmetros 

perceptivos da voz cantada [Oates2005]. Daqui conclui-se que existe mais interesse em 

caracterizá-los já que a busca de sons diferentes conduz ao facto dos cantores procurarem novos 

modos de fonação ou melhorar os que já caracterizam a sua vertente musical. 

O treino do canto inclui importantes tarefas como a avaliação da qualidade. Esta avaliação é 

baseada na percepção de características da voz e características de qualidade que dependem do 

estilo musical. Em seguida, são apresentados alguns parâmetros perceptivos usados na 

avaliação. 

Falsetto – O falsetto é definido como o conjunto de sons que são produzidos com valores mais 

altos de frequência fundamental dentro da gama normal para o cantor [Boone2003] e que 

decorrem da vibração de uma fracção das pregas vocais. 
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Ressonância – A ressonância é o efeito de produção de voz na qual se percepciona a formante 

do cantor10 com bastante nitidez. A voz é produzida sem esforço e geralmente é usada pelos 

tenores. 

Vibrato – A literatura descreve o vibrato como as oscilações de baixa frequência quasi-

sinusoidal da frequência fundamental ou de amplitude [Lee2005]. Em algumas referências, o 

vibrato é confundido como uma variação de amplitude a qual se designa como trémulo 

[Lee2005]. É de referir que o vibrato é também identificado como um parâmetro de qualidade. 

Timbre/Cor/Calor  – Este parâmetro perceptivo está relacionado com a concentração de 

energia em certas regiões do espectro. Assim, uma voz “escura” está associada ao reforço das 

baixas frequências enquanto as vozes claras apresentam um reforço nas altas frequências 

[Ekholm98]. 

Claridade/Foco – A claridade da voz avalia o grau de ruído em comparação com os tons puros. 

Assim uma voz com pouca claridade apresenta perceptivamente e acusticamente ruído que é 

indício de presença de ar (i.e, soprosidade) na voz. Por outro lado, uma voz com pequena 

quantidade de ar é classificada como “focada” enquanto uma voz rouca é classificada como 

“dispersa”. 

3.4.3 Diferença entre a voz falada e a voz cantada 

A voz de canto apresenta grandes diferenças relativamente à voz falada no que toca aos aspectos 

perceptivos, prosódicos, acústicos e de ocorrência de eventos. A grande diversidade de sons que 

o canto acrescenta à voz em geral, torna o canto como um tipo de voz bastante particular 

[Lee2005]. É de referir que a maior parte das particularidades do canto são provocadas para fins 

artísticos (inclui comunicar através de indução de sensações no ouvinte), em contraste com as 

características da voz falada cujo objectivo principal é comunicar. 

No plano perceptivo, os modos de fonação que são produzidos por meio de configurações 

específicas do aparelho produtor de voz, normalmente designados por registos, introduzem sons 

particulares que aumentam o repertório de sons usados na elaboração artística. Existem os 

registos de peito, cabeça e falsetto. Os dois primeiros tipos têm a sua designação devido ao facto 

de os cantores sentiram vibrações no peito ou na cabeça. 

No registo de peito, todo o comprimento das pregas vocais é usado para produzir os sons e os 

músculos cricotiroides são os principais órgãos envolvidos nas mudanças de tonalidade. Os sons 

são tipicamente de média-baixa tonalidade. Os cantores sentem que o som é produzido no peito. 
                                                           
10

 A formante do cantor consiste numa elevação na magnitude do espectro, situada tipicamente na 

vizinhança dos 3 kHz causada pela concentração de formantes (tipicamente F3, F4 e F5) e que é mais 

pronunciada em vozes de cantores. 
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O registo de cabeça é tipicamente utilizado para produzir sons de alta frequência. Os músculos 

do palato mole estendem-se para cima proporcionando uma voz “brilhante” e ressonante. De 

referir que as pregas vocais funcionam com todo o seu comprimento. O falsetto é produzido 

quando os músculos tiroaritenoides que cercam os ligamentos vocais relaxam e só uma parte do 

comprimento das pregas vocais é usada [Fugate2006]. A voz falada é produzida num só modo 

espontaneamente, ao qual se designa por registo modal [Lee2005]. 

A voz cantada tem uma maior duração da fonação e é regular enquanto a voz normal é curta e 

irregular [Gerhard96]. O ritmo é uma característica prosódica presente no canto que lhe confere 

regularidade.  

Acusticamente, a largura de banda na voz cantada é em geral superior à da voz falada na medida 

em que o cantor usa técnicas específicas que permitem produzir sons com componentes 

relevantes acima dos 5 kHz. Efectivamente, é frequente verificar harmónicos nas altas 

frequências devido ao facto do nível de ruído ser tipicamente baixo e os harmónicos terem uma 

energia significativa. Por outro lado, os valores de frequência fundamental da voz cantada são 

tipicamente superiores aos da voz falada, bem como a intensidade, dado que a voz cantada deve 

ser projectada e ouvida simultaneamente com outros instrumentos musicais. 

Além disso, algumas estruturas do sinal como a formante do cantor não se apresentam na voz 

falada [Lee2005]. A formante do cantor está tipicamente localizada na vizinhança dos 3 kHz e 

permite que a voz seja realçada face aos outros instrumentos. A Figura 3.11 apresenta as 

magnitudes espectrais de uma voz cantada e de uma voz falada, onde se observa uma diferença 

no que diz respeito à existência da formante do cantor.  

 
Figura 3.11: Representação espectral de uma voz cantada (a cheio) e de uma voz falada (a tracejado) [Lee2005]. 

 A modulação da frequência fundamental que caracteriza o vibrato é um evento típico que 

ocorre na voz cantada. A voz cantada apresenta este tipo de oscilação da frequência 

fundamental para fins estéticos [Lee2005].  
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Figura 3.12: À esquerda observa-se um espectrograma de um sinal de voz cantada com a presença de vibrato e à 
direita observa-se um espectrograma de sinal de voz espontânea sustentada com ausência de vibrato. 
 

Na Figura 3.12 à esquerda observa-se a variação quasi-sinusoidal da frequência dos harmónicos 

que é uma manifestação do vibrato. Pode-se confirmar pela figura que a variação de frequência 

é proporcional à ordem do harmónico, o que revela que o vibrato consiste numa modulação de 

frequência. À esquerda, observa-se que a fala espontânea, exemplificada através de uma 

fonação de uma vogal sustentada, não apresenta a manifestação do vibrato. Podem-se no 

entanto, observar algumas perturbações de frequência. 

3.4.4 Problemática do ensino/aprendizagem assistida por computador 

Os problemas do treino de canto surgem num contexto de aprendizagem e localizam-se no 

mecanismo de feedback interno e externo. A transmissão de conhecimento de técnicas é 

dificultado quando o professor de canto transmite uma configuração do tracto vocal que não é 

visível ao aluno para que este produza o som desejado.  

Este processo de transmissão é lento e requer a atenção do professor de canto. Além disso, o 

estudante de canto usa várias técnicas para que possa melhorar alguns aspectos de vocalização 

(glissando, staccato, … etc). Consequentemente, a informação de execução técnica é necessária 

para ser utilizada na auto-avaliação e monitorização. 

Por fim, as capacidades do aluno são desenvolvidas com mais eficiência se o processo de 

aprendizagem incluir actividades interactivas o que prova a importância da utilização de 

software que coadjuve no feedback [Callaghan2004]. 

O desafio que se coloca no âmbito de Processamento de Sinal, assim, é determinar as 

características acústicas que tenham uma elevada relação com os aspectos perceptivos da voz 

cantada. Numa perspectiva de aplicação desta relação, temos como exemplo os interfaces 

visuais discutidos nas secções anteriores e que permitem, de forma expedita, interpretar a 

informação acústica. 
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3.5 Considerações Finais 
Este capítulo abordou os contextos do trabalho mostrando os seus conceitos básicos que são 

importantes para a compreensão do trabalho de dissertação. Além disso, este capítulo descreveu 

os problemas existentes nas três áreas referidas (Terapia da Fala, Didáctica do Canto e 

Processamento de Sinal) o que permite destacar a pertinência deste trabalho de investigação. 

Não obstante, os problemas referidos a título de contexto e introdutório serão remetidos para a 

discussão detalhada em capítulos subsequentes relativos ao processamento de sinal dado que o 

que se pretende desenvolver são técnicas de processamento de sinal que possam, em certa 

medida, promover a resolução dos problemas apontados. 
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CAPÍTULO 4  

4 Técnicas de análise e estimação  

4.1 Introdução 
O sinal acústico captado em ambientes de avaliação é tratado através de vários processos que 

visam explorar a informação contida e, em particular, analisar informação, re-sintetizar sinal ou 

componentes de sinal, de acordo com modelos, e estimar medidas.  

Este capítulo visa expor de forma esquematizada o conjunto de bases teóricas que sustenta os 

princípios de funcionamento de técnicas de processamento de sinal que terão um papel de relevo 

na fundamentação de algoritmos resultantes do processo de construção de conhecimento e 

inovação, no âmbito deste trabalho. Assim, foi necessário proceder ao estudo, caracterização e 

avaliação experimental extensiva de algoritmos de referência, em função do seu comportamento 

face à elevada diversidade acústica dos sinais de voz, de modo a apurar o seu impacto nos novos 

algoritmos desenvolvidos e que neles se inspiram. A avaliação experimental justificou-se pelo 

desencontro das condições de teste relatadas na literatura. 

Em primeiro lugar, este capítulo apresenta os modelos do sinal de voz relevantes para a 

compreensão do mecanismo de produção de voz e para a representação de informação não 

observável do sinal acústico. Os modelos assumem também uma importância significativa 

considerando o facto de a maior parte dos algoritmos de análise do sinal de voz realizarem, na 

prática, aproximações a modelos. 

O conjunto de técnicas de processamento de sinal definidas como essenciais para a realização da 

análise do sinal de voz, são descritas ao nível metodológico expondo a sua pertinência na 

extracção de características e dando ênfase às medidas que caracterizam qualitativamente a 

produção da voz. Como resultado emergente do estudo das técnicas de análise, as seguintes 

categorias foram identificadas como elementares para a extracção de informação. 

• Detecção da frequência fundamental – A frequência fundamental da voz tem um 

papel preponderante na implementação de muitos algoritmos que a consideram 
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explicitamente para cumprirem a sua funcionalidade. Além disso, constitui uma 

medida com significado fisiológico dado estar associada à frequência de oscilação 

das pregas vocais. 

• Estimativas das marcas de pitch – As marcas de pitch assumem relevância na 

delimitação cíclica da oscilação das pregas vocais e proporcionam a localização de 

eventos de interesse no sinal de voz, como por exemplo, a fase de encerramento das 

pregas vocais. Além disso, as marcas de pitch têm um papel importante nas medidas 

de perturbação da voz. 

• Estimativa do impulso glótico - O impulso glótico é fonte de informação de alta 

significância relativa ao estado das pregas vocais e à sua dinâmica. É de apontar que 

a maior parte dos fenómenos perceptivos tem origem nas pregas vocais. 

• Estimativa da envolvente espectral e das formantes - A informação da 

envolvente espectral e das formantes é utilizada de forma extensa, na medida em 

que tem um amplo poder representativo das propriedades acústicas e fisiológicas do 

tracto vocal. 

• Medidas de perturbação de frequência, amplitude e ruído – Em resultado de 

uma patologia, o sinal acústico da voz revela essencialmente perturbações atípicas 

de amplitude, frequência e ruído. Por esta razão, foram seleccionadas e estudadas as 

medidas que quantificam estas perturbações. 

Na descrição dos algoritmos distinguem-se três estágios de condicionamento: estágio de pré-

processamento, processamento e pós-processamento. O estágio de pré-processamento 

contempla a preparação do sinal de voz para uma melhor eficiência dos estágios a jusante no 

fluxo de processamento. O estágio de processamento está intrinsecamente relacionado como o 

objectivo principal e funcional do algoritmo que tipicamente consiste no isolamento ou 

estimação de informação relevante. Devido à ocorrência de falhas de detecção ou ainda devido à 

possibilidade de aprimorar a informação retornada pelos estágios a montante, o estágio de pós-

processamento corrige ou compensa a informação obtida ou estimada segundo critérios 

baseados na dinâmica da informação em causa. 

4.2 Modelos do sinal de voz 
Na actualidade, não existem modelos pormenorizados e integrantes da diversidade 

fenomenológica associada à complexidade da produção da voz. Porém, existem modelos que 

constituem uma boa aproximação da contribuição acústica essencial dos órgãos produtores de 
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voz. Ainda que limitados, os modelos disponibilizam informação não observável a qual sustenta 

a maior parte dos princípios de funcionamento dos algoritmos. 

4.2.1 Modelo fonte-filtro 

O modelo fonte-filtro foi originalmente proposto por Fant [Fant60] e consiste numa 

simplificação do sistema de produção de voz, sob as perspectivas física e de processamento de 

sinal. De acordo com este modelo, a excitação das pregas vocais (fonte) é representada por um 

trem de impulsos e as propriedades do tracto vocal (filtro), no que se refere à amplificação de 

determinadas frequências nas suas cavidades, oral e nasal, são representadas por um filtro 

variante no tempo e linear na maior parte dos casos [Goldberg2000] (Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1: Modelo fonte-filtro e correspondência fisiológica. 

O modelo fonte-filtro ilustrado na Figura 4.1 incorpora o processo dinâmico cíclico da oscilação 

das pregas vocais, representando-o através de um sinal periódico g(n) que reflecte o fluxo 

aerodinâmico e que possui importantes propriedades acústicas. A geração deste sinal é 

efectuada primordialmente através de uma convolução de um trem de impulsos, que confere 

periodicidade, e um modelo do sinal do impulso glótico G(z) representativo das fases 

aerodinâmicas das pregas vocais. Este modelo do impulso glótico constitui a componente 

periódica do sinal de excitação e(n) e tipicamente consiste num sistema do tipo all-zero 

[Rosenberg71]. 
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Alguns processos físicos que participam na produção da voz têm um carácter irregular natural 

que é impresso no sinal acústico. Nestes processos, incluem-se designadamente a irregularidade 

vibratória das pregas vocais e a turbulência aerodinâmica gerada por algumas cavidades do 

tracto vocal. Acusticamente, estes processos são modelizados com a geração de ruído branco 

r(n) que é característico da passagem de um fluxo de ar através de uma constrição 

[Goldberg2000]. Este sinal é definido como a componente de ruído do sinal de excitação. 

A excitação e(n) resulta de uma combinação das componentes r(n) e g(n) supramencionadas, de 

acordo com o tipo de fonação pretendida. Se a principal componente da excitação é periódica, o 

modelo produzirá um som vozeado e no caso de só existir a componente de ruído, o modelo 

produzirá um som não-vozeado [Goldberg2000]. 

O processo de produção da voz prossegue com o impacto acústico do tracto vocal sobre a 

excitação produzida pelas pregas vocais. O tracto vocal envolve as cavidades ressonantes da 

garganta, nariz, e boca que alteram a excitação segundo as suas propriedades acústicas de 

amplificação de determinadas frequências. Estas propriedades acústicas do tracto vocal 

conduziram à adopção pela comunidade científica de um filtro IIR V(z) (em geral do tipo all-

pole) para representar as frequências de ressonância, de acordo com a equação 4.1, expresso no 

domínio da frequência complexa z [Goldberg2000, Huang2001]. 

N
1

i
i 1

G
V( z )

(1 p z )−

=

=
−∏

 
(4.1)  

Para o efeito, os pólos do filtro pi e o ganho G são ajustados no plano complexo para que as 

frequências de ressonância do filtro assumam os mesmos valores tipicamente característicos do 

tracto vocal. Os pólos estão localizados no plano complexo em exp(-BiπTs±j2πFiTs) em que Bi 

exprime a largura de banda em Hz, Ts é o período de amostragem em Hz e Fi é a frequência da 

formante em Hz [Huang2001]. Dado que o tracto vocal representa um sistema estável, os pólos 

encontram-se dentro da circunferência unitária no plano z.  

As diferentes configurações das cavidades do tracto vocal decorrentes dos processos 

articulatórios da fala, conduzem a diferentes frequências de ressonância e, consequentemente, a 

diferentes pólos. É verificado empiricamente que o número de pólos é aproximadamente Fs+2, 

em que Fs é a frequência de amostragem em kHz, de acordo com Huang [Huang2001]. 

A radiação labial é o último fenómeno físico que tem um efeito significativo sobre o sinal 

acústico. Este processo consiste no facto de ocorrer uma variação da pressão acústica do ar 

criando uma impedância acústica à propagação das ondas [Goldberg2000]. A impedância 

acústica actua como um diferenciador com propriedades de um filtro de pré-ênfase, e que na 
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literatura é tipicamente modelizado de forma simplificada de acordo com a equação 4.2 

[Dias2011]. 

1L( z ) 1 zλ −= −  (4.2) 

O valor de λ varia entre 0.95 e 0.99 de forma que o zero fique dentro do circunferência unitária 

no plano complexo z. 

Numa visão mais geral do modelo em que se articulam as diversas representações dos 

fenómenos acústicos, é possível deduzir a equação 4.3 em que S(z) é o sinal acústico da voz, 

E(z) é a excitação da voz, V(z) é a função de transferência do tracto vocal e L(z) representa o 

efeito da radiação dos lábios. 

S( z ) E( z )V ( z )L( z )=  (4.3) 

E(z) e L(z) têm um efeito significativo no sinal S(z) no que diz respeito à amplitude das 

componentes espectrais. Em geral, E(z) tem a tendência de provocar um decrescimento na 

amplitude de 12dB/oitava e L(z) provoca uma ênfase de 6dB/oitava ao longo das frequências 

[Huang2001]. A Figura 4.2 representa a magnitude normalizada das respostas em frequência 

correspondentes a E(z) e L(z). 

 
Figura 4.2: Representação da amplitude espectral da excitação E(z) (tracejado) e do efeito da radiação labial L(z) (a 

cheio).   
 

 

4.2.2 Modelo Harmónicos-Ruído 

Um dos múltiplos aspectos mais analisados nas vozes patológicas, designadamente em vozes 

roucas e soprosas, é o nível de ruído na voz provocado essencialmente por irregularidades na 

vibração das pregas vocais, por escapes de ar através da glote resultantes nomeadamente das 
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anomalias na fase de encerramento das pregas vocais, por turbulências nas cavidades e por 

constrições do tracto vocal [Yumoto82]. Paralelamente ao ruído, considera-se a característica 

periódica do sinal que deriva da repetição do impulso glótico. 

Efectivamente, no âmbito do processamento de sinal, estes dois aspectos referidos conjugam-se 

para originar sinais quasi-periódicos. Em consequência, é criado um modelo hipotético em que 

o sinal de voz é constituído por uma componente periódica associada à característica cíclica do 

sinal e uma componente de ruído associada às irregularidades do sinal. 

Na síntese da voz, a consideração destas componentes assume uma importância muito relevante 

no que diz respeito à produção de uma voz natural visto que a voz natural também exibe ruído e 

irregularidades. 

Com o objectivo de quantificar a presença do ruído e irregularidades, foi necessário idealizar 

um modelo que represente a parte periódica h(n) e a parte aperiódica ap(n) do sinal [Jo2005]. 

s( n ) h( n ) ap( n )= +  (4.4) 

Nesta equação, s(n) é o sinal de voz, h(n) é a componente harmónica da excitação, ap(n) é a 

componente de ruído. A componente harmónica é geralmente expressa usando [Girin2006]. 

hN

k 0 k
k 1

h( n ) A cos( kn )ω φ
=

= +∑
 

(4.5) 

Nesta equação, Nh é o número de harmónicos, Ak é amplitude do harmónico de índice k, ω0 é a 

frequência angular fundamental e kφ é a fase da sinusóide de índice k. O somatório de 

sinusóides traduz-se numa estrutura harmónica correspondente aos harmónicos do sinal de voz. 

O ruído ap(n) é tipicamente considerado como uma variável de natureza aleatória com uma 

distribuição gaussiana. A componente harmónica está intrinsecamente relacionada com a 

repetição do modelo do impulso glótico, enquanto que componente de ruído ap(n) incorpora 

todas as aperiodicidades e aleatoriedades do sinal. Neste sentido, a componente de ruído pode 

representar outras estruturas que não pertencem à estrutura harmónica, como por exemplo, os 

sub-harmónicos e flutuações originadas por trémulos. Este modelo é fundamentalmente usado 

em algoritmos que operam a separação das componentes para isolar e caracterizar o ruído. 
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4.2.3 Modelos do impulso glótico 

Considerações gerais 

 A inicialização do processo de produção de voz ocorre na glote sendo, por esta razão, a fonte de 

muitos fenómenos perceptivos. Consequentemente, a informação glótica tem elevado interesse 

nos cenários de diagnóstico/avaliação da voz e no treino do canto, tendo em conta que o 

impacto perceptivo é, em muitos casos, o aspecto definitivo na avaliação nestes dois contextos. 

Esta informação também merece interesse no desenvolvimento da síntese de voz natural 

[Childers87]. O efeito perceptivo das vozes sintetizadas tem sido melhorado de forma a eliminar 

a presença de artificialidade produzida colateralmente pelos algoritmos.  

Num âmbito mais prático, a informação glótica é extraída por várias vias nomeadamente pelo 

sinal de um electroglotógrafo (EGG) e através do sinal acústico. Relativamente ao sinal de 

EGG, a informação glótica dinâmica é directamente observável num sinal eléctrico que traduz a 

área de contacto das pregas vocais e, através destas, o movimento de abertura/encerramento das 

pregas vocais [Kent2004]. Em alternativa, a obtenção da informação glótica a partir do sinal 

acústico, baseia-se num processo designado por filtragem inversa que se fundamenta num 

modelo de produção de voz dado que a informação do fluxo glótico não é directamente 

observável no sinal acústico [Alku89]. Como consequência, foram formulados modelos de 

aproximação à forma de onda do impulso glótico retratando as fases das vibrações das pregas 

vocais. Os modelos mais conhecidos são o modelo  Liljencrants-Fant (LF) e o modelo de 

Rosenberg. De seguida fazer-se-á uma descrição abreviada dos modelos de Rosenberg, 

Rosenberg++, KLGLOTT88 e LF. 

Modelo de Rosenberg 

Rosenberg propôs vários modelos para o impulso glótico dos quais o modelo baseado em 

cosenos se tornou mais representativo da dinâmica das pregas vocais e, por isso, mais 

largamente referenciado na literatura [Rosenberg71]. É uma alternativa muito simplificada de 

aproximação à forma de onda do impulso glótico que se caracteriza por ter três segmentos 

definidos através da equação 4.6. 

p
p

p
p p N

N

p N 0

A t
1 cos 0 t T

2 T

( t T )g( t ) Acos T t T T
2T

0 T T t T

π

π

   
 − ≤ <       

 − =  ≤ < + 
  


 + ≤ <

 (4.6) 
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Nesta equação que traduz um modelo de 4 parâmetros, A é a amplitude máxima do impulso, Tp é 

o período de abertura da glote, TN é o período de encerramento da glote e finalmente T0 é o 

período do impulso [Rosenberg71]. 

Rosenberg também propôs um modelo polinomial que, apesar de inicialmente não ser 

extensamente usado, foi posteriormente reutilizado e melhorado devido à sua simplicidade. De 

acordo com [Rosenberg71], o modelo polinomial é definido por 

2 3

p
p p

2

p
p p N

N

p N 0

t t
A 3 2 0 t T

T T

t Tg( t ) .A 1 2 T t T T
T

0 T T t T

     
  − ≤ <            
  − =   − ≤ < +     

 + ≤ <

 (4.7) 

As propriedades deste modelo permitem representar as 3 fases distintas do impulso glótico: a 

fase de abertura, a fase de encerramento e a fase da glote encerrada. Estas fases estão 

representadas na Figura 4.3 na qual se observa a forma de onda do modelo e os instantes que 

delimitam as fases do ciclo glótico. 

 

Figura 4.3: Representação da parametrização dos modelos polinomiais e baseados em cosenos de Rosenberg, bem 
como as fases do ciclo glótico.      

Embora estes modelos não tenham elevada precisão, nomeadamente no instante de 

encerramento e apresentem poucos parâmetros para produzir uma diversidade rica de formas de 

onda, são bastante simples de implementar [Fu2006].  

Modelo de Rosenberg++ 

O modelo polinomial de Rosenberg sofreu alterações significativas que conduziram à definição 

do modelo Rosenberg++ (R++) [Veldhuis98]. Estas alterações visaram parametrizar o instante 
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de encerramento conferindo-lhe um parâmetro de suavização bem como a assimetria do impulso 

glótico. Este modelo é representado sob a forma de derivativa por  

p x e

e 0 e

e a a
e 0

0 e

a

4.A.t.(T t )(T t ) 0 t T

t T T T
exp( ) exp( )g( t )

,g(T ) T T
. T t Tt

T Tt 1 exp( )
T

− − ≤ ≤
 − − − − −∂ = ∂ ≤ ≤∂  −∂ − −


 

(4.8) 

em que  

                                

2
e e p
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e e p a e p

1
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2T 2T .T 6T (T T ).D

 − 
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(4.10) 

e em que Te é o instante de máxima excitação da onda, T0 é o período fundamental, Ta é a 

duração da fase de retorno e Tp é o instante de fluxo máximo. 

Modelo KLGLOTT88 

 Este modelo consiste numa aproximação polinomial de um modelo inicial de Rosenberg o qual 

deu origem à equação 4.11 [Klatt90]. 

2 3
0

0 0

a.t 3.b.t , 0 t T .OQ
g( t )

0, T .OQ t T

 − ≤ ≤
=  < ≤

 (4.11) 

Os parâmetros a e b são dados por 

v
2

0

27.A
a ,

4.OQ T
=      v

3 2
0

27.A
b .

4.OQ T
=  (4.12) 

Nestas equações, T0 é o período fundamental expresso em número de amostras, Av é a razão 

entre a amplitude do máximo e T0 e, finalmente, OQ é o coeficiente de abertura. A Figura 4.4 

representa o modelo KLGLOTT88 e os seus parâmetros. 

e 
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Figura 4.4: Representação do modelo KLGLOTT88 e seus parâmetros. 

Estas alterações visam aumentar a flexibilidade do modelo no que toca ao controlo da 

velocidade de encerramento e assimetria do impulso. Tal facto possibilita a modelização das 

vozes soprosas, normais e tensas [Loscos2007] com recurso a uma parametrização simples, 

além de que possibilita uma naturalidade mais expressiva nas vozes sintetizadas. Por outro lado, 

também facilita o ajustamento a sinais de voz natural resultantes da filtragem inversa [Fu2006]. 

Modelo LF 

O modelo LF é uma representação da derivada do impulso glótico com cinco parâmetros: 

período fundamental T0, período de retorno Ta, instante de máxima excitação Te, instante de 

máximo fluxo Tp e a amplitude de excitação E [Lee2005]. 

O modelo da forma de onda é traduzido por 

e

e 0 e

pa( t T )
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e p

( t T ) ( T T )
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T
ε ε

π
π

ε

−

− − − −


− ≤ ≤∂ = ∂ −  − < ≤ 

 (4.13) 

Os parâmetros a e ε são determinados numericamente através da resolução das equações 4.14 e 

4.15. A determinação destes parâmetros por vezes exige uma considerável capacidade 

computacional, tendo como consequência a sua não utilização em sistemas que exigem 

requisitos de tempo real.  

0 e( T T )
a.T 1 e εε − −= − (4.14) 
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(4.15) 

Analisando a equação 4.13, verifica-se que a forma de onda é definida por dois segmentos. O 

primeiro segmento modela a forma de onda desde o instante de abertura até o instante de 
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encerramento. O segundo segmento tem correspondência com a porção de onda da fase 

encerrada das pregas vocais, a qual se caracteriza por um incremento abrupto inicial do sinal da 

derivada do fluxo aerodinâmico e estabilizado na parte final do segmento. A forma de onda 

resultante destas equações é apresentada na Figura 4.5. 

 
Figura 4.5: Modelo LF da forma de onda do impulso glótico.                       

Em suma, este modelo favorece a estimativa do impulso glótico, conferindo-lhe uma grande 

precisão e podendo simular a maior parte dos diversos tipos de vozes, no que toca à diversidade 

perceptiva, com poucos parâmetros. No entanto, a definição deste modelo envolve funções não 

lineares e a determinação de parâmetros intrínsecos recorre a métodos numéricos complexos 

[Pulakka2005]. Estas características não garantem uma forma de onda correcta para todos os 

valores paramétricos. 

4.3 Detecção da frequência fundamental 

4.3.1 A importância da frequência fundamental 

A voz pode ser classificada em duas importantes categorias acústicas que se designam por voz 

vozeada ou não-vozeada. A característica principal que permite distinguir estes dois tipos de voz 

é a vibração das pregas que origina uma voz vozeada no caso de se presenciar uma vibração das 

pregas vocais, e uma voz não-vozeada no caso contrário. 

Na Figura 4.6 representa-se um sinal acústico e um sinal de EGG sincronizados numa região de 

transição de uma fonação vozeada para uma fonação não-vozeada. Verifica-se com o auxílio do 
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sinal de EGG que na parte vozeada existe oscilação das pregas vocais e na parte não-vozeada, o 

sinal de EGG é plano, reflectindo que as pregas vocais se encontram abertas continuamente. 

 
Figura 4.6: Comparação entre os sinais sincronizados de EGG (no topo) e acústico (no fundo). O sinal de EGG 

permite identificar o instante que separa a parte vozeada da não-vozeada.  

As vozes vozeadas produzem um sinal acústico típico que está associado a uma oscilação das 

pregas vocais com a frequência fundamental (na Figura 4.6 está representado o período 

fundamental T). Assim, na perspectiva do processamento de sinal, a estimativa desta frequência 

consiste na determinação do valor da frequência de oscilação das pregas vocais. 

O sinal de voz pode ser modelizado como um conjunto de sinusóides cujas frequências se 

organizam de forma aproximadamente harmónica e que lhe conferem quasi-periodicidade 

[Jain79, Renders84].  

Esta informação harmónica é muito usada em aplicações de processamento de sinal como a 

codificação de áudio, síntese e análise da fala [Ferreira2010, Gong87]. Mais especificamente, 

entre estas aplicações, encontram-se o cálculo das medidas de jitter e shimmer das vozes 

patológicas, que usam a informação da frequência fundamental, assim como é referido na 

secção 4.9.1 [Murphy2006]. Por outro lado, encontram-se muitas referências de aplicação da 

informação da frequência fundamental na análise musical da voz cantada através dos aspectos 

ligados ao vibrato, arpegio e legato [Lee2005, Welch2004, Calaghan2004]. 
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Nesta secção são apresentadas as características que, segundo a literatura, influenciam a eficácia 

dos algoritmos de detecção da frequência fundamental, bem como os algoritmos básicos que 

permitem a sua detecção. 

4.3.2 Dificuldades na detecção da frequência fundamental 

A estimação do valor da frequência fundamental constitui um dos maiores desafios de 

processamento dos sinais de fala dado que a determinação é dificultada pela diversidade 

acústica do sinal de voz, nomeadamente pelas seguintes características: 

Presença de sub-harmónicos - A presença de sub-harmónicos que decorre em vozes 

diplofónicas11 e crepitantes12, compõe uma estrutura harmónica adicional que induz em erro os 

algoritmos conduzindo-os à detecção errada quer do pico da frequência fundamental, quer a 

detecção dos picos dos harmónicos [Mitev2003]. A Figura 4.7 apresenta um espectro de um 

sinal de voz patológica que contém sub-harmónicos que podem ser vistos pela generalidade dos 

algoritmos como pertencentes à estrutura harmónica ou como o próprio pico da frequência 

fundamental. 

 
Figura 4.7: Presença de sub-harmónicos visualizados a partir de uma voz patológica. 

 

A consequência mais imediata é a observação de variações de frequências de uma oitava 

originadas pelo surgimento intermitente de um sub-harmónico na região espectral abaixo da 

frequência fundamental real. 

Presença de ruído – A presença de ruído na voz tem origem na glote e decorre da vibração 

irregular devido sobretudo a anomalias estruturais ou à rigidez ou rugosidade da mucosa das 

                                                           
11

 Voz que apresenta duas tonalidades distintas devido ao facto de as pregas vocais terem diferentes 
frequências de oscilação. 
12

 Voz que tem uma frequência de oscilação baixa cujos ciclos se percepcionam acusticamente de forma 
individual. 
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pregas vocais, bem como tem origem na turbulência nas cavidades do tracto vocal [Titze94]. A 

presença de ruído afecta o destaque e definição dos harmónicos conduzindo tipicamente à sua 

perda nas frequências mais altas. Perceptivamente, o ruído (sobretudo de origem glótica) é 

característico de vozes roucas, ásperas e soprosas [Kreiman2005]. Para além do ruído, aponta-se 

como causa, o não encerramento completo da glote que alonga a fase abertura e que se reflecte 

numa menor amplitude dos harmónicos de alta frequência [Pulakka2005]. A Figura 4.8 ilustra 

um exemplo de espectro com um nível de ruído considerável. 

 
Figura 4.8: Presença de ruído que suprime os harmónicos. Verifica-se que acima dos 1500 Hz, não se observam 
harmónicos. 

Influência do tracto vocal - O tracto vocal opera como um filtro que amplifica ou atenua 

determinadas frequências nas quais podem estar localizados harmónicos, podendo 

inclusivamente estes serem suprimidos. Na Figura 4.9 observa-se um harmónico que foi 

atenuado pelo tracto vocal. 

 

Figura 4.9: Regiões do espectro que demonstram o efeito de atenuação dos harmónicos pelo tracto vocal numa voz 
natural. 
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De uma maneira geral, pode-se afirmar que a maior parte do desenvolvimento de algoritmos que 

estimam a frequência fundamental foi direccionada para o processamento de sinais estacionários 

e quasi-periódicos, o que compromete o seu desempenho quando estes pressupostos não se 

verificam. Efectivamente, os sinais não-periódicos e não-estacionários não têm sido 

contemplados [Hadelin90] nas áreas das tecnologias da voz devido às limitações impostas pela 

diversidade acústica natural do sinal de voz. 

4.3.3 Métodos de detecção da frequência fundamental 

Vários métodos foram desenvolvidos baseados em diversas representações da informação 

acústica e em diversas técnicas de análise para estimar a frequência fundamental. A aplicação de 

filtros para isolar regiões de interesse e a aplicação de janelas na sua suavização temporal de 

modo a atenuar a ocorrência de problemas de análise como as fugas espectrais, são exemplos de 

algumas técnicas de pré-processamento que permitem que a detecção seja facilitada. Na 

pesquisa realizada, encontraram-se algoritmos baseados em várias representações do sinal, 

nomeadamente na representação temporal e espectral dos sinais. 

Método baseado na AMDF 

Diversos métodos descritos na literatura de detecção da frequência fundamental foram 

desenvolvidos baseados em técnicas temporais. Um dos métodos mais usados baseia-se na 

determinação da Average Magnitude Difference Function (AMDF) [Zhang2002] segundo a 

equação 

                 

N k

n 1

1
D( k ) s( n k ) s( n ) .

N

−

=

= + −∑

 

(4.16) 

Nesta equação, s(n) é o sinal de voz e N é o número de amostras no segmento do sinal. O 

período fundamental é estimado calculando o mínimo global desta função considerando os 

limites admissíveis do período. 

 

0 min maxT arg MIN [ D( k )], k : k ,...,k=

 

(4.17) 

Os parâmetros kmin e kmax são índices definidos a partir da gama admissível do período 

fundamental. Estes índices são calculados segundo  

min s maxk round( F / F ),=

 

(4.18) 

max s mink round( F / F ).=
(4.19)  
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O parâmetro Fs é a frequência de amostragem e Fmax e Fmin representam a frequência 

fundamental máxima e mínima, respectivamente. Estas frequências podem ser ajustadas 

segundo o tipo de voz a ser processado. Na literatura, foi encontrado um intervalo consensual da 

gama de frequências para uma voz normal, entre 50Hz e 800Hz, e para canto, entre 50 e 1800Hz 

[Hess83]. A Figura 4.10 apresenta um exemplo de uma função AMDF de uma voz normal e 

natural determinada com a equação 4.16. 

 
Figura 4.10: Função AMDF de um segmento de voz natural. 

Contudo, este método foi modificado posteriormente colmatando o facto de que a equação 4.16 

origina funções D(k) com a tendência decrescente o que pode invalidar o princípio da detecção 

do mínimo. Assim a equação 4.16 foi modificada para [Zhang2002] 

                 
( N / 2 k ) / 2 N / 2

n ( N / 2 k ) / 2 1

D( k ) s( n k ) s( n ) .
− +

= − +
= + −∑  (4.20) 

 A Figura 4.11 demonstra que a AMDF ainda se mantém decrescente na medida em que, para 

valores de k menores, a diferença de amplitudes é maior e mais frequente. 

O método baseado na função AMDF é preciso no sentido em que facilmente se obtém o valor 

de k, em amostras, que se aproxima do valor do período fundamental, sendo o erro máximo 

absoluto de 1/Fs, em que Fs é a frequência de amostragem. 

Porém, devido à complexidade acústica dos sinais de fala, a estimativa do período fundamental 

pode ser múltiplo ou divisor inteiro do valor real, nomeadamente em condições ruidosas do 

sinal de voz [Shahnaz2005], no caso de se detectar outro pico. 
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Figura 4.11: AMDF obtida com a equação 4.16 (a cheio) e com a equação 4.20 (a tracejado). 

É um método que exige pouca capacidade computacional por manter a mesma precisão para 

janelas de análise relativamente curtas. 

Método baseado na representação espectral 

A representação espectral apresenta as componentes sinusoidais do sinal e a informação 

aperiódica do sinal de voz. A informação periódica da voz é representada pelos harmónicos. A 

informação da frequência fundamental é geralmente obtida através da detecção do primeiro 

harmónico (pico da frequência fundamental) ou determinando a diferença de frequência 

existente entre os harmónicos. 

Em particular, foi estudado um algoritmo baseado neste princípio e que determina uma medida 

designada por Relação Sub-Harmónico-Harmónico. Esta medida relaciona a energia dos sub-

harmónicos com a dos harmónicos e visa tornar este algoritmo imune à presença de sub-

harmónicos [Sun2002]. Este algoritmo tem particular interesse na medida em que foi 

desenvolvido para ser robusto na presença de sub-harmónicos, os quais são indicadores de voz 

disfónica (ver secção 5.2.2). 

Inicialmente, este algoritmo considera a magnitude espectral S(f) (na escala linear) do sinal de 

voz s(n) e exprime o espectro numa escala logarítmica de frequência Slog(log f). Define-se, em 

primeiro lugar, a soma de magnitude dos harmónicos de acordo com a equação 4.21, e a soma 

de magnitude dos sub-harmónicos de acordo com a equação 4.22. Assume-se que os sub-

harmónicos e os harmónicos formam uma estrutura conjunta em que os sub-harmónicos são 

referenciados por índices ímpares e os harmónicos, por índices pares. 

1

(2 . )
N

sh
n

SH S n f
=

=∑  (4.21) 
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1

[(2 1). ]
N

sh
n

SS S n f
=

= −∑  (4.22) 

O parâmetro N é número máximo de harmónicos (ou de sub-harmónicos) contidos no espectro e 

fsh é a frequência do primeiro sub-harmónico, sendo 2fsh , o valor da frequência fundamental . O 

parâmetro N é calibrado em função da frequência fundamental mínima e a frequência máxima 

de S(f) (parâmetros de calibração). A Relação Sub-Harmónico-Harmónico é definida como  

.
SS

SHR
SH

=  (4.23) 

As equações 4.21 e 4.22 são redefinidas na escala logarítmica de frequência resultando nas 

equações 4.24 e 4.25. Esta operação traduz a separação da informação relativa à ordem do 

harmónico e o valor da frequência do primeiro sub-harmónico fsh em Hz. 

N

log sh
n 1

SH S [log( 2n ) log( f )]
=

= +∑  (4.24) 

N

log sh
n 1

SS S [log( 2n 1) log( f )]
=

= − +∑  (4.25) 

Desvios na direcção crescente de frequência no espectro são efectuados em escala logarítmica 

de ordem par, de valores log(f)=log(2), log(4),…, log(2N), bem como de ordem ímpar, com os 

valores  log(f)=log(1), log(3),…log(N-1), separadamente e a soma dos espectros resultantes é 

posteriormente determinada.  

O princípio do algoritmo é somar todas as magnitudes de sub-harmónicos distanciados de f 

entre si, de acordo com as equações 4.26 e 4.27, sendo f um valor dentro de uma gama de 

pesquisa. Deste modo, a frequência que der lugar à maior soma é a candidata a frequência do 

primeiro sub-harmónico. 

N / 2

par log
n 1

L (log f ) S [log( 2n ) log( f )]
=

= +∑

 

(4.26) 

N / 2

impar log
n 1

L (log f ) S [log( 2n 1) log( f )]
=

= − +∑

 

(4.27) 

Para que as somas sejam equilibradas, o valor de N deve ser par [Sun2002]. Por outro lado, a 

diferença entre estas duas funções é calculada para facilitar a comparação. 

log par imparD (log f ) L (log f ) L (log f )= −
(4.28) 
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A Figura 4.12 representa as funções acima definidas para um sinal de voz normal. Nesta figura, 

a curva d), resultante da subtracção da curva em b) e a curva em c), proporciona uma detecção 

simples dos máximos (através de um detector de picos) que estão relacionados com a frequência 

fundamental. Dois picos de Dlog(log(f)) são detectados, sendo f1 o máximo global e f2, o máximo 

local à direita de f1. 

O SHR pode ser calculado a partir da função 4.28 através da equação 4.29 [Sun2002]. 

log 1 log 2

log 1 log 2

D (log( f )) D (log( f ))
SHR

D (log( f )) D (log( f ))

−
=

+

 

(4.29) 

A frequência fundamental é calculada em função do valor de SHR (o limiar definido 

experimentalmente é de 0.2 e 0.4). 
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Figura 4.12: Representação de a) Slog(log f), b) Lpar, c) Limpar e d) Dlog 

 

Assim, se o valor do SHR for baixo, significa que a presença de sub-harmónicos é fraca e por 

isso a frequência fundamental terá o valor de 2f2. Caso contrário, a frequência fundamental terá 

o valor de 2f1. 
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Método baseado na autocorrelação 

Uma outra técnica alternativa de análise é baseada na função de autocorrelação. A 

autocorrelação do sinal mede o grau de semelhança entre o sinal e o próprio sinal deslocado no 

tempo. A autocorrelação (termo curto) de um sinal x(n) define-se como  

N 1

n 0

r( ) x( n ) x( n ).τ τ
−

=

= ⋅ +∑

 

(4.30) 

Nesta equação, r(τ) é função de autocorrelação, N e o número de amostras e τ é o desvio de 

amostras. A autocorrelação de sinais periódicos apresenta máximos locais em desvios múltiplos 

do período fundamental. A função de autocorrelação tem, portanto, uma semelhança com o 

método da AMDF no que se refere à detecção da informação da frequência fundamental. 

Considerando tal facto, é possível determinar o valor da frequência fundamental determinando o 

desvio do primeiro máximo (excluindo o máximo com desvio de valor zero) ou detectando a 

diferença entre máximos locais [Rabiner77]. Este método é relativamente preciso mas é 

computacional exigente e é sensível ao ruído [Khurshid2004]. 

O método de autocorrelação evoluiu no sentido de colmatar algumas perturbações na detecção 

do máximo relacionadas com algumas características da função da autocorrelação 

[Goldberg2000]. Assim, foi desenvolvido o método de Correlação de Energia Normalizada de 

acordo com 

N 1

n 0

N 1 N 1
2 2

n 0 n 0

x( n ).x( n )
r( ) .

x( n ) x( n )

τ
τ

τ

−

=
− −

= =

+
=

+

∑

∑ ∑
 

(4.31) 

Este método tem uma característica penalizadora imediata de necessitar de segmentos de sinal 

com o dobro do comprimento relativamente aos outros métodos, visto que compara amostras 

espaçadas de N pontos entre si. No que toca a benefícios metodológicos, o algoritmo não 

apresenta a característica assimétrica típica do decaimento com o aumento do desvio de 

amostras, contudo é sensível às variações de energia do sinal que ocorrem nos segmentos, 

invalidando o princípio do método.  

É pertinente referir que o método de auto-correlação pode incluir um método de pré-

processamento para melhorar a detecção dos máximos. É normalmente aplicada uma função não 

linear como a equação 4.32 que elimina os máximos adicionais causados pelas ressonâncias na 

função de auto-correlação [Goldberg2000]. 
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( ) ( )

( ) 0 ( )
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(4.32) 

Nesta equação, C(n) é a função não linear, Cl é o limiar de amplitude  e s(n) é o sinal de voz. As 

instruções de pós-processamento mais comuns têm o objectivo de corrigir a trajectória do sinal 

de frequência fundamental em eventuais falhas de estimação, ponderando critérios dinâmicos e 

fisiológicos para estimar o valor mais provável. Os mais usados são a aplicação de uma média 

de suavização e algoritmos que determinam o caminho de menor custo (segundo um critério) 

como por exemplo, o algoritmo de Viterbi. 

4.3.4 Caracterização experimental 

No decorrer do trabalho experimental, as técnicas de estimativa da frequência fundamental 

descritas na secção 4.3.3 foram revistas no que diz respeito à sua eficiência e precisão, com o 

propósito de realizar uma selecção de um algoritmo para ser incorporado em futuras 

implementações inovadoras de algoritmos. Alguns algoritmos foram implementados em 

ambiente Matlab cuja metodologia foi inspirada nas referências dos autores, ou no uso de 

código existente disponibilizado pelos mesmos. 

Sun [Sun2002], usando o seu método baseado no espectro, efectuou testes com vozes naturais 

masculinas e femininas, usando uma base de dados anotada de vozes normais. Para cada voz 

natural foi determinado o erro relativo entre o valor medido e o valor de referência. Nesta 

avaliação quantitativa, foram considerados como erros grosseiros os valores de erros relativos 

superiores a 20% nos quais se incluem os erros de oitava. Como resultado, observou que os 

erros grosseiros eram mais frequentes nas vozes masculinas, verificando-se um erro médio de 

1,74% para as vozes femininas e de 2,08% para as vozes masculinas [Sun2002]. 

Zhang concluiu que os erros grosseiros dos algoritmos de AMDF são sobretudo de oitava. 

Assim, efectuou um conjunto de testes com discursos espontâneos de vozes femininas e 

masculinas contabilizando os erros de oitava. Como resultado, obteve 13,17% de erros 

grosseiros para o algoritmo AMDF melhorado baseado na equação 4.20, segundo as suas 

condições de teste [Zhang2002]. 

É importante referir que os testes realizados pelos diversos autores não ponderam as condições 

de vozes patológicas, designadamente o nível de ruído, nem as perturbações de frequência e de 

amplitude inerentes às vozes patológicas/disfónicas. Além disso, a maioria dos algoritmos é 

avaliada segundo medidas que quantificam a taxa dos erros grosseiros negligenciando a precisão 

das medições dos algoritmos em condições de erro não grosseiro.   
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Por esta razão, estes algoritmos foram testados com sequências sintetizadas que simulam os 

diferentes valores da frequência fundamental numa gama de 70 Hz e 350 Hz com uma resolução 

de 10 Hz. Como medida de ruído, foi utilizado o parâmetro HNR que é definido como a relação 

entre a energia da componente harmónica Eh e a energia da componente de ruído Er 

[Yumoto82]. De acordo com a equação 4.33, esta medida que relaciona a presença harmónica e 

o nível de ruído, é expressa em dB. 

h

r

E
HNR 10.log

E

 
=  

 

 

(4.33) 

Foram usados valores de HNR entre os 0 dB e 20 dB com uma resolução de 1 dB e que 

simulam os diversos níveis de ruído contido na voz. O comprimento dos segmentos definido foi 

de 2048 amostras e a frequência de amostragem das sequências foi de 22050 Hz. 

As medidas de desempenho usadas foram o erro relativo máximo e o erro relativo médio. O erro 

relativo máximo reflecte o pior resultado produzido pelo algoritmo nas condições testadas. O 

erro relativo médio reflecte o comportamento geral ou mais provável do algoritmo. É de referir 

que se o algoritmo produzir erros máximos superiores a 10 %, estes serão considerados 

grosseiros e identifica-se que o algoritmo tem um comportamento instável nas condições de 

teste. Como exemplo, os erros de uma oitava correspondem a um erro relativo de 50% se o 

valor medido for subestimado ou 100% se for sobrestimado. 

Nesta secção serão apresentados em tabelas, os resultados para os valores de 100Hz e 200 Hz de 

frequência fundamental, os quais se convencionam ser valores típicos de uma voz masculina e 

voz feminina, respectivamente. São ainda ilustrados nas tabelas resultados que expressam um 

comportamento específico e relevante para o entendimento geral do algoritmo. 

A Tabela 4.1 demonstra os resultados dos testes com o algoritmo baseado no espectro 

desenvolvido por Sun [Sun2002].  

                                
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4.1 : Erros relativos médios em percentagem produzidos pelo algoritmo de Sun. 
 

Acima de 210 Hz de frequência fundamental, este algoritmo produz erros de oitava com maior 

frequência. Por exemplo, para o valor de 300 Hz de frequência fundamental, verifica-se que o 

algoritmo teve aproximadamente 50% de erro relativo. O algoritmo de Sun é pouco sensível ao 

Frequência  
Fundamental (Hz) 

HNR teórico (dB) 

5 10 15 20 25 

100 0,35 0,37 0,41 0,48 0,50 

200 0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 

300 48,27 50,32 51,50 55,33 57,10 
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nível de ruído e os erros de medição não são sensíveis à frequência fundamental abaixo de 210 

Hz.  

A Tabela 4.2 refere-se aos valores resultantes do teste com o algoritmo baseado na 

autocorrelação desenvolvido por Boersma, usado na aplicação Praat [Boersma93]. 

Este algoritmo analisado apresenta erros de oitava para algumas faixas de frequência entre 

180Hz e 210 Hz e entre 250Hz e 300Hz. Verifica-se que também não é susceptível ao ruído pois 

o erro relativo médio não varia significativamente com o aumento do valor de HNR. 

 
 
 
 
 

Tabela 4.2 : Erros relativos médios em percentagem produzidos pelo algoritmo de Boersma. 
 

A Tabela 4.3 apresenta os valores do erro relativo devolvidos pelo algoritmo baseado na função 

AMDF. Nesta tabela verifica-se que quanto maior for a frequência fundamental e quanto menor 

for o HNR teórico, maior é o erro relativo de medição. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4.3 : Erros relativos médios em percentagem produzida pelo algoritmo baseado na função AMDF. 
 

Na condição de altas frequências e baixos valores de HNR, ocorrem erros de oitava bem como 

erros originados pelo ruído que dificulta a detecção do mínimo. Embora ocorram erros relativos 

mais elevados, os erros de oitava são menos frequentes. Entre os algoritmos analisados, o 

algoritmo de Sun demonstrou estabilidade de medição da frequência fundamental em diversas 

condições de ruído. Este algoritmo apresenta erros bastantes aceitáveis abaixo dos 200 Hz 

segundo as condições de testes definidas. No entanto, aponta-se que pode apresentar erros de 

oitava acima de 300 Hz.  

 

Frequência  
Fundamental (Hz) 

HNR teórico (dB) 

5 10 15 20 25 
      

100 0,58 0,27 0,16 0,12 0,12 

200 61,76 64,01 59,72 50,28 0,46 

270 50,16 50,13 50,13 50,13 50,13 

330 0,50 0,11 0,08 0,08 0,08 

Frequência  
Fundamental (Hz) 

HNR teórico (dB) 

5 10 15 20 25 
      100 0,86 0,72 0,68 0,68 0,68 

200 2,89 1,55 1,56 1,56 1,56 

270 33,57 8,72 1,61 1,61 1,61 
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4.4 Estimação das marcas de pitch 

4.4.1 Definição do método 

O sinal acústico da voz vozeada é composto por vários ciclos que reflectem os períodos da 

vibração das pregas vocais. O processo de identificar os limites destes períodos é definido como 

a detecção das marcas de pitch. Na maior parte dos casos, o início de um ciclo é delimitado 

pelos instantes do encerramento das pregas vocais ou ainda o máximos ou os mínimos do ciclo.  

A determinação das marcas de pitch é utilizada na síntese de voz, nomeadamente em sistemas 

de Text-to-Speech (TTS) baseados em concatenação [Huang2001], em codificação de voz 

[Hadelin90], conversão de voz [Shahnaz2005], caracterização do orador [Gong87], 

reconhecimento de fala [Wuang2002], melhoramento de sinais de voz [Shahnaz2007] e na 

determinação do pitch (com maior precisão) para efeitos de avaliação da voz e análise de voz 

em geral [Hagmuller2006]. A definição de marcas de pitch está relacionada com os ciclos 

glóticos os quais podem ser analisados por um sinal de EGG. No entanto, na maior parte das 

vezes este sinal não está disponível e, por isso, as marcas de pitch terão de ser determinadas a 

partir do sinal acústico [Hoge2006]. 

4.4.2 Métodos de estimação das marcas de pitch 

A maior parte dos algoritmos de marcas de pitch podem ser baseados em 3 princípios: detecção 

de eventos, correlação e wavelets. O princípio de detecção de eventos baseia-se na localização 

de eventos que ocorrem periodicamente, tais como os picos e vales do sinal em questão 

[Chen2001]. Os métodos baseados no princípio da correlação, visam encontrar semelhanças na 

forma de onda. Procura-se determinar o desvio que maximiza a correlação entre amostras 

localizadas em duas partes do sinal. O método mais utilizado é o da autocorrelação [Rabiner77]. 

O método baseado nas wavelets permite a detecção de instantes tirando partido da perturbação 

significativa no sinal causada pelo instante de encerramento das pregas vocais. Estas 

perturbações causam elevados coeficientes ao longo das várias escalas da wavelet diádica 

[Tuan99]. Estes princípios de estimativa de marcas de pitch podem ser aplicados directamente 

ao sinal de voz ou a sinais derivados, tais como a envolvente de Hilbert e o sinal residual LPC. 

Os instantes delimitadores encontrados nesta fase irão constituir a primeira estimativa das 

marcas de pitch. Em geral, os algoritmos de estimativa de marcas recorrem à programação 

dinâmica que realiza a correcção da localização segundo determinados critérios. 

Métodos baseados na detecção de eventos 

Uma possível abordagem para determinar as marcas de pitch define como estrutura delimitadora 

os picos e os vales do sinal e prossegue com os seguintes passos [Chen2001], nos quaise se 
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toma T0 como o período fundamental determinado com um detector de pitch e a como um factor 

ajustável entre 0 e 1 que calibra a duração do intervalo:  

1. Detectar o máximo global do segmento do sinal tm. 

2. Procurar um novo máximo à direita do máximo anteriormente encontrado no 

intervalo [tm+a.T0 , tm+(2-a).T0] em que T0 é o período fundamental e a é um 

valor ajustável entre 0 e 1. Os máximos serão determinados sucessivamente 

até o limite direito do segmento. 

3. Realizar o mesmo procedimento para esquerda do máximo local no intervalo 

[tm-a.T0 , tm-(2-a).T0 ].  No fim desta instrução obtêm-se os máximos do 

segmento do sinal. 

4. Em seguida, realizam-se os mesmos procedimentos de 1 a 3 para detectar os 

mínimos. 

A fase seguinte consiste em aferir se serão os picos ou os vales a proporcionar melhor 

informação relacionada com os limites do ciclo. Um possível critério de decisão baseia-se em 

criar uma medida de custo que permita avaliar qual das estruturas vai ser usada. Por exemplo, 

em [Chen2001] são utilizadas as medidas 

peakN

peak
n 1peak

1
C s( P( n )),

N =

= ∑

 

(4.34) 

valleyN

valley
n 1valley

1
C s(V( n )).

N =

−= ∑

 

(4.35) 

O parâmetro Npeak é o número de picos, Nvalley é o número de vales, P(n) é a sequência de índices 

onde se localizam os picos e V(n) é a sequência de índices onde se localizam os vales no sinal 

s(n). Assim, se Cpeak > Cvalley os picos serão usados para determinar as marcas de pitch. No caso 

contrário, os vales serão utilizados para o refinamento das marcas de pitch. 

Uma outra alternativa ao critério delimitador para a realização da primeira estimativa das 

marcas de pitch é usar os máximos da envolvente da Hilbert do sinal de voz sinal ou do residuo 

LPC (Figura 4.13) [Prasanna2004].  

Em [Prasanna2004] é proposto um algoritmo que determina a envolvente de Hilbert do sinal 

residual LPC. Este procedimento possibilita a visualização dos instantes de maior excitação que 

correspondem aos instantes de encerramento da glote. 

Para obter a primeira estimativa das marcas de pitch, será necessário utilizar um algoritmo de 

peak-picking que detecta os picos do sinal. 
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Figura 4.13: Resíduo LPC (linha a cheio) e a sua envolvente de Hilbert (tracejado). 

Por fim, é efectuado o ajuste das marcas de pitch para obter maior precisão. Este procedimento 

consiste em determinar candidatos em cada período posteriormente definido e usar um método 

de programação dinâmica segundo um critério definido [Chen2001]. 

Por exemplo, o método utilizado em [Chen2001] escolhe dois primeiros máximos Li1 e Li2 em 

cada ciclo. A medida de custo é 

i ij (i-1)k id (j,k)= L - L - P  + g(j,k)
 

(4.36) 

com 

0, j 1 ou k 1
g(j,k)= ,

1/ PN caso contrário

 = =



 

(4.37) 

em que  parâmetro PN é o número de períodos de pitch. 

Finalmente, 
 

i i i -1 i i -1A (j) = min(  d (j,1)+ A (1); d (j,2)+ A (2)).
(4.38) 

Na decisão, será escolhida a sequência de picos Ai(j) que apresente o menores valores de Ai(1) e 

Ai(2). Se Ai(1) for menor do que Ai(2) , será escolhido o máximo Li1 e no caso contrário será 

escolhido o máximo Li2.  

Métodos baseados na correlação 

O método baseado na correlação assenta no facto de que as regiões que definem a vizinhança 

das marcas de pitch apresentam uma correlação cruzada máxima [Boersma93]. Os instantes de 

máxima correlação são determinados através da detecção dos máximos da função de correlação 

cruzada que apontam para posições de máxima verosimilhança.  
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Assim, o algoritmo para a determinação das marcas de pitch baseado neste pressuposto inicia-se 

com a determinação do período fundamental T0 do segmento vozeado. O instante do valor 

máximo do intervalo [tmed-T0(tmed) /2 , tmed+T0(tmed)/2] em que tmed é o instante médio do 

segmento, é determinado. Este instante é considerado como o valor inicial da pesquisa das 

marcas de pitch. O algoritmo prossegue com uma pesquisa recursiva do valor máximo ti em 

intervalos definidos por [ ti-1-1.2T0(ti-1) , ti-1-0.8T0(ti-1)] à esquerda do máximo inicial. O mesmo 

procedimento é efectuado para a direita do máximo inicial. Esta pesquisa é reforçada e validada 

com o cálculo das correlações cruzadas entre as vizinhanças dos instantes de marcas de pitch 

consecutivos delimitadas por [ti-T0(ti)/2 , ti+T0(ti)/2]. O instante ti em causa terá que ser o 

máximo da função da correlação cruzada para que seja classificado como uma marca de pitch. 

Este algoritmo das marcas de pitch foi implementado no ambiente Praat [Hagmuller2006].  

Métodos baseados nas wavelets 

A transformada de wavelet pode ser vista como a convolução entre o sinal de voz e um sinal que 

pode ser comprimido ou expandido de acordo com uma escala temporal, o qual se designa por 

wavelet mãe [Taun99]. A equação   

( ) ( ) ,i
i

t
w t s t h

s

 
= ∗  

 
 (4.39) 

em que wi(t) é a transformada de wavelet do sinal de voz s(t)  associada à escala i e h(t) é a 

wavelet mãe com uma escala si. A função h(t) pode ser vista como a resposta impulsional de um 

filtro. Uma das alternativas para a wavelet mãe é definida por  

( ) i 2

t
h t cos( 2 f t ).exp ,

2
π

τ
 = − − 
 

 (4.40) 

que exprime um filtro passa-banda centrado em fi. De notar que o sinal negativo desta equação 

conduzirá a que o máximo da resposta coincida com os picos negativos do sinal de voz, os quais 

se assumem ser provocados pelo encerramento glótico. Finalmente, para definir a transformada 

wavelet diádica, considera-se que si assume os valores si=2i, com i=0,1,2,3,4,5. Esta definição 

traduz-se por um banco de filtros passa-banda e cada filtro terá uma correspondência a uma 

escala da transformada de wavelet. Considerando que a transformada de wavelet diádica 

proporciona a análise segundo um banco de filtro, é possível observar o efeito do encerramento 

glótico nas diversas bandas, o qual é evidenciado pelos picos dos sinais nessas bandas, 

localizados no mesmo instante (ver Figuras 4.14 e 4.15). 

O instante do encerramento das pregas vocais pode ocorrer de forma suave ou abrupta a qual 

está ligada ao declive da fase de encerramento do impulso glótico [Tuan99]. No caso de um 

encerramento suave, o instante de encerramento não é bem definido devido ao facto do 
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encerramento ter uma certa duração. No caso de um encerramento abrupto, o instante de 

encerramento glótico é fácil de localizar com mais precisão considerando que o encerramento 

tem duração curta. A Figura 4.14 exemplifica a tranformada wavelet diádica de períodos de 

sinal de voz com um encerramento glótico abrupto (vozeamento crepitante). 

É de referir que nesta imagem são apresentados os valores de amplitude positivos dos sinais que 

possibilitam a verificação dos máximos relativos e que são apresentadas 35 bandas para efeitos 

de visualização [Tuan99]. Nesta figura, é possível verificar as ramificações dos máximos 

relativos causadas pelos harmónicos em cada banda do bando de filtros (escala da wavelet). 

 
Figura 4.14: Respostas do banco de filtros definidos pela transformada wavelet para um encerramento abrupto 
usando 35 filtros. O eixo das ordenadas representa as frequências centrais dos filtros passa-banda. Nesta 
representação considerou-se conveniente a representação dos valores positivos dos sinais para melhor visualização. O 
sinal de voz é representado no topo para fins de comparação. 
 

A Figura 4.15 demonstra um exemplo de uma transformada wavelet calculada a partir de 

segmento de sinal voz que apresenta encerramentos glóticos suaves (vozeamento soproso). 

 
Figura 4.15: Respostas do banco de filtro definidos pela transformada wavelet para um encerramento suave. O eixo 
das ordenadas representa as frequências centrais dos filtros passa-banda. No topo da figura é representado o sinal de 
voz para efeitos de comparação. 

Esta figura demonstra que o encerramento glótico suave perturba menos bandas no espectro do 

que um encerramento abrupto [Tuan99].  
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No que diz respeito ao método das marcas de pitch que determina o instante de encerramento 

glótico, este inicia-se com a determinação da transformada wavelet diádica com 6 bandas e com 

a determinação dos máximos em cada banda. Recorrendo a um algoritmo de programação 

dinâmica, os conjuntos de máximos correspondentes entre si em diferentes escalas são 

determinados. Esta operação consiste na determinação de uma medida designada por amplitude 

acumulada dada por  

c w a

c c a

c w a

A ( il , j 1 ) / l M ( i, j )

A ( i, j ) max A ( i, j 1 ) M ( i, j ) ,

A ( ir , j 1 ) / r M ( i, j )

+ +
= + +
 + +

 (4.41) 

em que Ma(i,j) é o máximo de índice i  e da escala j, il  é o índice do máximo à esquerda da 

escala j+1 e ir  é o índice à direita do maximo da escala j+1 . Os parâmetros lw e  rw são dados 

por lw=i-il  e rw=ir-i . 

Esta medida permite a construção de uma árvore para cada período de pitch recorrendo a um 

algoritmo de back-tracking, como por exemplo, o algoritmo de Viterbi. O instante de GCI 

corresponde ao caminho da árvore com maior Ac(i,j). De notar que os máximos pertencentes ao 

mesmo caminho podem não estar alinhados pois tal facto depende do tipo de encerramento do 

impulso glótico. 

Um método baseado na transformada wavelet diádica foi proposto por Sakamoto 

[Sakamoto2000]. Este método inicia-se com a determinação da transformada wavelet diádica do 

sinal de voz usando a designada wavelet spline para wavelet mãe [Kadambe92]. Daqui resultam 

os coeficientes da transformada que consistem em sequências wtn(t) de valores associados a uma 

escala n da transformada. Na próxima fase do algoritmo, os picos de cada escala são 

determinados segundo o processo baseado em 

( )
( ) ( ) 0

( ) .

0

n
n n h

n

wt t
wt t para wt t T e

tP t

outros casos

∂ > = ∂= 



 (4.42)  

Nesta equação, Pn(t) é uma função que assinala os pontos candidatos a serem classificados 

como instantes de encerramento glótico associados à escala n e wtn(t) são os coeficientes da 

transformada wavelet para a escala n. 

Um algoritmo de programação dinâmica é aplicado com o fim de determinar as sequências de 

instantes do encerramento glótico. Para cada escala da transformada wavelet, é calculada uma 

sequência de instantes candidatos usando recursivamente 
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i p p i
i

ds( I ) ds( I ) max[ts( I ,I )],= +  (4.43)  

como medida de custo.  Esta medida de custo ds(Ii) significa que o instante corrente I i tem um 

custo que corresponde à soma do custo do instante anterior Ip e a um custo de transição entre o 

instante anterior e o instante corrente, dado por  

2
p i p

i p n i 2
t

[T ( I I )]
ts( I ,I ) P ( I ) exp ,

2δ
 − −

= × −  
 

 (4.44)  

em que Tp é o período fundamental anterior e δt é o desvio padrão que é calibrado 

empiricamente. É importante referir que a componente exponencial da equação 4.43 tem o 

objectivo de beneficiar as variações pequenas de período fundamental com custos de transição 

mais altos.  

Este algoritmo recursivo termina quando todos os instantes estão incluídos nas sequências. Cada 

sequência de instante termina quando não existem instantes possíveis no alcance definido pelo 

período fundamental anterior. O período fundamental inicial é determinado através de um 

detector de frequência fundamental baseado no método da autocorrelação. As sequências de 

instantes são determinadas com uso de um algoritmo de back tracking. A Figura 4.16 

exemplifica o cálculo de uma sequência de instantes candidatos associados a uma escala da 

transformada wavelet. 

 
Figura 4.16: Determinação da sequência de instantes candidatos a instantes de encerramento glótico por escala da 

transformada wavelet. 

A fase final consiste na selecção da sequência de instantes mais longa que corresponde à 

sequência que incluiu mais instantes segundo os critérios da programação dinâmica que 

beneficiam a formação de uma sequência de instantes igualmente espaçados. 
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4.4.3 Caracterização experimental 

Os algoritmos que estimam as marcas de pitch são testados com amostras de voz naturais as 

quais têm os instantes dos máximos ou mínimos de cada ciclo anotados. Assim, o algoritmo 

determina os instantes e, posteriormente, é verificada a existência do instante estimado no 

conjunto de instantes anotados. Como medida de desempenho, é usada a taxa de detecções de 

falhas de acordo com a relação 

.DC

Número de falhas
T

Número total de marcas
= (4.45) 

O método de Chen descrito na secção 4.4.2 foi testado com sons de voz espontânea anotada 

manualmente, com uma duração média de 2.1 minutos e amostrada a 44,1 kHz. Como resultado, 

o algoritmo teve um resultado significativo de 97,2% de sucesso na identificação dos pontos 

máximos e mínimos [Chen2001]. 

Sakamoto avaliou o seu algoritmo de detecção de instante do encerramento glótico através de 

sinais de voz amostrados a 22,050 kHz e associados a sinais de EGG, pertencentes a uma base 

de dados constituída por 100 frases de fala espontânea de um indivíduo masculino. Os instantes 

considerados como referência foram obtidos através de uma anotação semi-automática da 

conjugação destes dois tipos de sinais. Os instantes estimados pelo algoritmo são comparados 

com os instantes de referência homólogos. Se o erro entre estes instantes não superar os 5%, 

considera-se que a estimativa foi correcta. Como medida de desempenho determinou-se a taxa 

de estimativas correctas efectuadas pelo algoritmo. Como resultado final, o algoritmo obteve 

uma taxa de 96% de instantes correctamente estimados. 

4.5 Perturbações de ruído 

4.5.1 Introdução 

O ruído é um aspecto sempre presente na voz, responsável pelo seu carácter aperiódico. A voz 

normal possui níveis variáveis de ruído que contribuem para a diversidade perceptiva e para a 

distinção de sensações perceptivas, tais como a rouquidão e a tensão [Kasuya86]. Na voz 

patológica ou disfónica, os níveis de ruído são tipicamente mais altos sendo mesmo 

responsáveis pela redução da inteligibilidade [Yumoto82]. Por outro lado, na voz cantada, o 

nível de ruído é tipicamente muito reduzido em relação à componente periódica.  

A análise acústica do ruído tem vindo a definir os modelos para a presença de ruído na voz. 

Destes modelos, derivam parâmetros de ruído e processos de separação de informação periódica 

e aperiódica, os quais têm vindo a serem usados de forma recorrente [Yegnanarayana98, 

Stylianou2001]. Entre os parâmetros acústicos mais usados está o HNR que implica o 
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conhecimento das componentes harmónica e de ruído. Na literatura, observa-se que a maior 

parte das aplicações da separação da informação periódica e aperiódica efectua-se sobre o sinal 

de voz, no entanto, é possível também aplicar a separação à estimativa do impulso glótico. 

Na génese da voz existem processos que lhe conferem um carácter ruidoso, nomeadamente em 

fenómenos de instabilidade glótica e em fenómenos de turbulência. Tais fenómenos 

manifestam-se acusticamente em vozes roucas ou soprosas as quais são, frequentemente, 

associadas a patologias. 

O ruído contido na voz é tipicamente medido objectivamente considerando um modelo 

extensivamente usado e que se baseia na separação do sinal de voz em duas componentes: a 

componente harmónica e a componente de ruído. A componente harmónica está associada a 

características periódicas do sinal que inclui a informação dos harmónicos. Esta componente 

está relacionada com a vibração das pregas vocais. A componente de ruído tem um carácter 

aleatório e está associado às irregularidades de vibração das pregas vocais e à presença de 

turbulência . 

Definido um modelo que inclui a representação do ruído presente na voz, várias medidas foram 

propostas com o objectivo de quantificar o carácter ruidoso da voz. As medidas mais largamente 

citadas nas pesquisas efectuadas foram o Glottal-to-noise Excitation (GNE) [Michaelis97], 

Normalised Noise Energy (NNE) [Kasuya86] e Harmonics-to-Noise Ratio (HNR) [Yumoto82]. 

O GNE é uma medida que caracteriza o ruído glótico e é calculado segundo o diagrama de 

blocos ilustrado na Figura 4.17 [Michaelis97].  

 
Figura 4.17: Diagrama de blocos do algoritmo que determina o GNE. 
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De acordo com Michaelis, esta medida relaciona a contribuição na excitação vocal das 

oscilações glóticas com a contribuição na excitação do ruído por turbulência. Basicamente, esta 

medida assenta no princípio de que o encerramento da glote excita simultaneamente todas as 

regiões do espectro do sinal de voz. No caso da componente de ruído originado pelas 

irregularidades de vibração e turbulência, estes não afectam as regiões do espectro do sinal da 

mesma forma sendo por isso descorrelacionados.  

Assim, são calculadas as funções de correlação entre as envolventes de Hilbert de bandas 

previamente definidas tendo a mesma largura de banda e não sendo sobrepostas. 

Posteriormente, é calculado o máximo de cada função e, por fim, o máximo deste conjunto de 

máximos. Pode-se inferir que quanto maior for o valor de GNE menor é o nível de ruído 

existente. 

O NNE é uma medida que se fundamenta no modelo Harmónicos-Ruído e mede a energia da 

componente de ruído relativamente à energia total do sinal [Kasuya86]. Esta medida é calculada 

através de 

= =

= =
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(4.46) 

em que N(k) é a DFT da componente de ruído, S(k) é a DFT do sinal de voz, L é o número de 

frames, Jh é o índice máximo da DFT e Jl é o índice mínimo da DFT. 

O HNR é a medida que tem maior sensibilidade relativamente às patologias da voz dado que 

contém a informação da componente harmónica e de ruído e, por isso, apresenta maior 

correlação com parâmetros perceptivos, tais como a rouquidão e soprosidade [Moran2006]. 

4.5.2 Métodos de estimação do parâmetro HNR 

Existem vários métodos para calcular o HNR que envolvem estimativas directas e explícitas das 

componentes harmónica e de ruído do sinal de voz, ou operam em função da medida de uma 

estrutura do sinal. 

Boersma propôs um método temporal baseado na autocorrelação que consiste na detecção do 

segundo máximo da autocorrelação normalizada [Boersma93]. Este algoritmo apoia-se no facto 

de o ruído não se auto-correlacionar apresentando apenas um valor significativo para o desvio 

igual a zero que corresponde à energia do sinal. Assim, para outros valores de desvio 

nomeadamente para os valores múltiplos do período fundamental, o valor é significativamente 

reduzido, da forma que  
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= =R 0r ( n.T ) 0, para n 1,2,... , (4.47) 

em que rR(τ) é a auto correlação do ruído definida em 4.30. Por outro lado, a componente 

periódica oferece o benefício de apresentar os máximos locais para desvios iguais a múltiplos do 

período fundamental, tal como é representado na equação 4.48. 

( )x max H 0 Hr r ( n.T ) r ( 0 ), para n 1,2,...τ = = = (4.48) 

Nesta equação, rx(τ) e rH(τ) são respectivamente a autocorrelação do sinal e da sua componente 

harmónica. O algoritmo considera ainda que as componentes harmónica e de ruído são 

descorrelacionadas conduzindo ao facto de a energia do sinal ser igual à somas das energias das 

componentes, ou seja 

( )x H Rr 0 r ( 0 ) r ( 0 ).= + (4.49) 

Ao normalizar e ao resolver as equações 4.50 e 4.51 em função das energias, obtêm-se as 

equações que correspondem à razão das energias das componentes e do sinal 

( ) hH
x max

x s

Er (0 )
r ' ,

r (0 ) E
τ = =

 

(4.50) 

( ) R r
x max

x s

r (0 ) E
1 r ' .

r (0 ) E
τ− = =

 

(4.51) 

Considerando que o HNR consiste numa relação de energias, a energia do sinal Es é eliminada e 

é possível substituir as expressões 4.50 e 4.51 na equação 4.32, resultando   

( )
( )

'
x max

'
x max

r
HNR 10.log ,

1 r

τ
τ

 
=   − 

 

(4.52) 

em que r’( τmax) é o segundo máximo local da autocorrelação normalizada( dividida por rx(0))  e 

τmax é o período fundamental determinado por um detector de frequência fundamental. A 

autocorrelação normalizada é definida como a razão entre a função de autocorrelação e o seu 

máximo global. A detecção do segundo máximo é ilustrada na Figura 4.18. 

Outro método existente baseia-se nas propriedades homomórficas do cepstro. A abordagem 

cepstral assume que a informação harmónica está principalmente concentrada nos rahmónicos e 

que a informação de ruído está concentrada nas regiões de mais curta quefrencia. Assim, a 

maior parte dos métodos cepstrais efectuam um liftragem passa-curto da qual resulta um 

contorno espectral suavizado que delimita o ruído. 
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Figura 4.18: Autocorrelação normalizada do sinal e a detecção do segundo máximo local. 

É considerado que as componentes harmónica e de ruído são descorrelacionadas e, por isso, a 

energia do sinal de voz é igual à soma das energias das componentes. Tal consideração 

simplifica a equação 4.53 do HNR em função destas energias. 

s n

n

E E
HNR 10.log

E

 −=  
 

 

(4.53) 

Nesta equação, Es é a energia do sinal total e En é a energia da componente de ruído estimada 

pelo método cepstral. No diagrama de blocos representado na Figura 4.19, apresenta-se o 

algoritmo baseado na informação do cepstro [Qi97]. 

 
Figura 4.19: Diagrama de blocos que permite a estimativa do nível de ruído espectral usado no cálculo do parâmetro 
de HNR baseado no cepstro. 

Na Figura 4.19, s(n) é o sinal de voz e |R(k)| é o módulo do espectro da componente de ruído 

estimada. Em seguida, |R(k)| é usada para calcular a energia En  por  

N / 2
2

n
k 1

2
E | R( k )| .

N =
= ∑

 

(4.54) 

Na Figura 4.20 é mostrado um exemplo de determinação da informação de ruído através deste 

método. 
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Figura 4.20: Espectro do sinal de voz (a tracejado) e a estimativa do contorno do ruído (a cheio). 

Por fim, é apresentado o método que estima o valor do HNR que se baseia na representação 

espectral do sinal [Yegnanarayana98]. Este método basicamente realiza uma segmentação 

espectral na qual se separam a regiões dos harmónicos associadas à informação da componente 

periódica e as regiões inter-harmónicas associados à informação de ruído, recorrendo ao sinal do 

resíduo LPC para evitar a influência do tracto vocal. A estimativa da componente de ruído é 

melhorada efectuando a extrapolação do nível de ruído nas regiões onde os harmónicos estão 

posicionados. Esta estimativa da componente do ruído é subtraída ao sinal de resíduo LPC 

obtendo-se a estimativa da componente harmónica. Finalmente, estas duas componentes são 

sujeitas à síntese LPC que reconstitui o efeito do tracto vocal. A Figura 4.21 apresenta o 

diagrama de blocos do algoritmo descrito. 

 
Figura 4.21: Diagrama de blocos do método baseado na representação espectral. 

A Figura 4.22 ilustra um exemplo de segmentação espectral efectuada por este método. 
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Figura 4.22: Espectro do sinal de voz (a tracejado) e os harmónicos segmentados (a cheio). 

A segmentação espectral pode ser efectuada recorrendo a um método baseado no cepstro. O 

primeiro rahmónico do cepstro está associado às regiões dos harmónicos. Assim, se efectuar a 

liftragem do rahmónico e, posteriormente, a determinação do espectro do rahmónico obtém-se a 

curva de magnitude ilustrada na Figura 4.23. 

50 100 150 200 250 300

 
Figura 4.23: Representação do espectro (a cheio) e do espectro lifterado (a tracejado) 

Nesta figura, as secções com valores positivos do espectro lifterado definem as regiões 

harmónicas e as secções com valores negativos definem as regiões onde a componente de ruído 

predomina [Yegnanarayana98]. 

4.5.3 Trabalho experimental 

Como trabalho experimental, foram implementados algoritmos de estimativa do parâmetro 

HNR inspirados em referências supramencionadas. 

O objectivo destes trabalhos consistiu na análise do comportamento dos algoritmos que estimam 

o valor de HNR com o recurso a testes com vozes sintéticas. As vozes foram produzidas com 

frequência fundamental de 100 e 200 Hz que simulam as vozes masculinas e femininas, 

respectivamente e simultaneamente, com valores de HNR teórico numa gama de 5 dB a 25dB 
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com passos de 5 dB, de modo a simular o nível de ruído presente no sinal de voz. As vozes 

foram amostradas com a frequência de 16 kHz e foram usadas janelas de análise com 128 ms de 

duração. A medida de desempenho usada foi o erro absoluto médio devido ao facto de 

caracterizar de forma simples mas completa, o comportamento do algoritmo 

fN

teórico medido
i 1f

1
E HNR ( i ) HNR ( i ) .

N =

= −∑

 

(4.55) 

O parâmetro HNRteórico(i) é o valor de HNR teórico na janela de índice i, HNRmedido  representa o 

valor de HNR estimado pelo algoritmo em teste, E é o erro médio e Nf é o número de janelas. 

Relativamente os resultados dos testes, o algoritmo baseado no cepstro apresenta o 

comportamento traduzido pela Tabela 4.4. Esta tabela revela a tendência de que quanto maior 

for a frequência fundamental, menor é o erro absoluto médio. 

 

 
 
 
 
 

Tabela 4.4 : Erros absolutos médios dos testes do algoritmo baseado no cepstro. 
 

Este comportamento é explicado com o facto de o lifter ter um efeito suavizante no espectro. 

Assim quanto maior for a frequência fundamental, mais pontos existem entre os harmónicos e 

mais envolvente espectral se aproxima do nível de ruído. É também possível verificar através 

desta tabela que quanto maior for o HNR, maior é o erro. Este facto é observado nos valores de 

frequência fundamental mais baixos de forma regular. Nas altas frequências verifica-se um 

comportamento diferente associado ao facto de os rahmónicos estarem localizados na região do 

cepstro onde se concentra a informação do nível de ruído espectral. Quando o nível de ruído 

diminui, os lóbulos laterais dos harmónicos (informação harmónica na região inter-harmónica) 

começam a contribuir significativamente para a estimativa do nível de ruído espectral.  

A Tabela 4.5 expõe os resultados dos testes realizados com o algoritmo baseado na 

autocorrelação. 

 
 

Tabela 4.5 : Erros absolutos médios dos testes do algoritmo baseado no algoritmo baseado na autocorrelação.  
                   

Frequência  
fundamental (Hz) 

HNR teórico (dB) 

5 10 15 20 25 
      100 0,68 1,03 1,65 2,45 3,45 

200 1,56 0,95 0,52 0,41 0,84 

Frequência  
fundamental (Hz) 

HNR teórico (dB) 

5 10 15 20 25 
      100 0,80 0,65 0,63 0,66 0,74 

200 1,10 0,87 0,82 0,81 0,81 
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Analisando a Tabela 4.5 com os resultados do desempenho do algoritmo, verifica-se que quanto 

maior a frequência fundamental maior é o erro absoluto médio. Efectivamente, verifica-se que o 

ruído tem mais influência na amplitude do segundo máximo para valores mais elevados de 

frequência fundamental. 

No que toca à influência do ruído, o comportamento do algoritmo revela que o erro se mantêm 

aproximadamente constante. Infere-se por isso que o nível de ruído não tem uma influência 

significativa na amplitude do segundo máximo quando se fixa o valor de frequência 

fundamental. O algoritmo baseado na segmentação espectral apresenta os resultados traduzidos 

na Tabela 4.6. No que se refere ao comportamento em função da frequência fundamental, 

verifica-se que o erro absoluto médio tende a descer quando o nível de ruído sobe. 

                             

 

Tabela 4.6 : Erros absolutos médios dos testes do algoritmo baseado no espectro. 
 

Porém, em valores elevados de HNR, o erro absoluto médio sobe, na medida em que parte da 

informação inter-harmónica pertence efectivamente à componente harmónica devido a efeitos 

de leakage, e cuja contribuição na energia é mais significativa com a diminuição do nível de 

ruído. O comportamento em função da frequência fundamental oscila dependendo fortemente 

dos harmónicos detectados. 

4.6 Estimação do impulso glótico 

4.6.1 A informação do impulso glótico 

Os métodos que estimam a forma de onda do impulso glótico consideram o modelo de fonte-

filtro referido na secção 4.2.2 que sustenta as bases para realizar uma estimação da excitação 

E(z) que traduz a informação glótica. Assim, o principal objectivo da estimativa do impulso 

glótico é realizar a remoção do efeito do tracto vocal recorrendo, em geral, às técnicas de 

estimação do filtro que representa o tracto vocal, nomeadamente as técnicas de filtragem 

inversa. Têm particular relevância dois métodos para estimar a forma de onda do impulso 

glótico a partir do sinal de voz captado por um microfone: o método IAIF (Iterative Adaptive 

Inverse Filtering) [Alku89] e o método cepstral [Chytil2006]. 

Frequência  
fundamental (Hz) 

HNR teórico (dB) 

5 10 15 20 25 
      100 1,30 1,17 1,26 0,90 3,56 

200 0,80 0,73 0,61 0,48 1,10 
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4.6.2 Métodos de estimação do impulso glótico 

O método IAIF 

O método IAIF baseia-se na aplicação de filtros discretos IIR all-pole com uma determinada 

ordem para estimar o impulso glótico e é ilustrado através da Figura 4.19. Em primeiro lugar, é 

aplicado um filtro passa-alto para remover eventuais flutuações de baixa frequência do sinal 

acústico. A frequência de corte terá de ser bastante menor que a frequência fundamental do 

sinal. Em seguida, é realizada uma estimação do filtro de ordem 1, Hg1(z), que modeliza o efeito 

conjunto da radiação acústica nos lábios e fluxo glótico. O efeito conjunto resulta da fonte criar 

um sinal cujo declive espectral é aproximadamente -12dB/oitava e da radiação labial ter um 

efeito de passa alto com um declive +6dB/oitava sendo, por isso, possível modelizar este efeito 

conjunto através de um filtro IIR de primeira ordem que impõe ao sinal, um declive aproximado 

de -6dB/oitava (ver secção 4.2.2). A resposta do filtro é utilizada para uma operação de 

filtragem inversa que remove o efeito da radiação labial obtendo-se o sinal sg1(n).  

O sinal resultante é utilizado para a estimação do tracto vocal Hvt1(z) que é modelizado por um 

filtro IIR all-pole de ordem p (em geral, 2 vezes a frequência de amostragem em kHz). O sinal 

de voz é novamente filtrado para remover o efeito do tracto vocal e obter a derivada da primeira 

estimação do impulso glótico g1’(n). Este sinal é integrado para se obter o sinal do impulso 

glótico g1(n) através do filtro inverso da equação 4.2 com λ=0.99 . O integrador típico usa λ=1, 

no entanto este é instável (ganho infinito para frequência zero e amplificação elevada para as 

baixas frequências). Usando um valor sensivelmente inferior a um, os pólos ficam dentro do 

círculo unitário do plano complexo e, por isso, o integrador é estável. É de referir que todas as 

integrações realizadas no algoritmo usam aquele valor de  λ. 

Em seguida, o sinal é novamente sujeito a uma segunda fase de estimação do filtro do tracto 

vocal e a processos de filtragem inversa para refinar a estimação do impulso glótico. O impulso 

glótico é utilizado para a estimação de um filtro IIR Hg2(z) de ordem 2 ou 4 que representa a 

informação da forma de onda glótica e novamente é realizada uma operação de filtragem 

inversa para remover a informação da forma de onda glótica do sinal de voz resultando sg2(n). O 

efeito da radiação dos lábios é cancelado através de uma integração dando origem a ug2(n). Por 

fim, este sinal resultante de um pré-processamento apropriado é usado na estimação refinada do 

tracto vocal Hvt2(z) que produz a derivada do impulso glótico g’(n). A estimação final do 

impulso glótico g(n) é obtida através de uma integração. 

É de referir que o algoritmo originalmente implementado em [Alku89] usa o método LPC para a 

estimação das respostas dos filtros do modelo do sistema de produção de voz. Em versões mais 

recentes do algoritmo IAIF, o método LPC foi substituído pelo método DAP (Discrete All Pole) 

que efectua a estimação da envolvente espectral com maior precisão [Airas2008]. Além de 
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diferir do método de estimação da envolvente espectral, o algoritmo original [Alku89] não 

apresenta a segunda fase que realiza o refinamento da estimação do filtro que representa o tracto 

vocal. 

 

 
Figura 4.24: Diagrama de blocos do algoritmo IAIF.  

O método IAIF foi testado com vozes sintetizadas simulando a fonação das vogais [a], [e], [i] e 

[oe] e com 100 Hz e 200 Hz de frequência fundamental simulando vozes masculinas e 

femininas, respectivamente. As vozes foram criadas segundo o modelo fonte-filtro em que a 

excitação foi sintetizada de acordo com o modelo LF criando uma forma de onda do fluxo 

aerodinâmico característico de uma voz modal. O teste prossegue com a determinação da 

estimação do impulso glótico usando o algoritmo IAIF e efectuando o cálculo dos parâmetros 

do impulso, como se ilustra na Figura 4.25. 
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Figura 4.25: Parâmetros que caracterizam o impulso glótico e a sua derivada. 
 

Quocientes de abertura [Airas2008]:  

e                                                  T
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(4.56) 
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OQ oc −= (4.57) 

Quociente de quasi-abertura [Airas2008]: 
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= (4.58) 

Quocientes de velocidade [Airas2008]: 
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Quociente de encerramento [Airas2008]: 

.max

T

tt
ClQ c −= (4.61) 

Quociente de amplitude [Airas2008]: 

.
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A
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(4.62) 

Quociente de amplitude normalizada [Airas2008]:  
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.
T

AQ
NAQ = (4.63) 

Quociente de abertura ac [Airas2008]:  

ac ac 0
dmax dmin

1
OQ A ( )f .

2A A

π= +

 

(4.64) 

Nestas equações, t01 e t02 são os instantes de abertura gradual na qual marcam variações de 

velocidade de abertura. Os parâmetros tmax, tmin e tc correspondem aos instantes de máximo 

fluxo, mínimo fluxo e de encerramento da glote, respectivamente. Os parâmetros Tqo50, Tc, To1, 

To2 são durações da abertura da glote definindo os limites a 50% da amplitude máxima do 

impulso, da fase de encerramento, e das fases de abertura respectivamente. O parâmetro T 

representa o período fundamental. Os parâmetros Aac, Admax, Admin e Aq50 são as amplitudes do 

impulso, do máximo da derivada do impulso glótico, do mínimo da derivada do impulso glótico 

e do nível dos limiares da abertura considerando 50% do máximo do impulso. 

Os quocientes de abertura (OQ1 e OQ2) são parâmetros que caracterizam a duração da abertura 

da glote em relação ao período do ciclo. O parâmetro QOQ quantifica a fase de quasi-abertura 

que é delimitada pelos instantes do impulso glótico que têm 50% da amplitude do máximo. Os 

parâmetros SQ1 e SQ2 são índices que medem a velocidade de abertura das pregas vocais. Os 

parâmetros AQ e NAQ estão associados com a amplitude máxima e mínima da derivada do 

impulso glótico. No entanto, NAQ é independente do período do ciclo.  

O impulso glótico sintetizado será usado como referência tomando a sua forma de onda como a 

ideal. Como medida de mérito do algoritmo em teste, Airas [Airas2008] usou o erro relativo das 

medidas glóticas como forma de comparação entre os sinais. Efectivamente, os testes realizados 

visaram aferir que medidas do impulso glótico são mais robustas em vez de considerar a 

proximidade entre a estimação de sinal glótico e uma referência. Destes testes foi apurado que 

as medidas NAQ e AQ são as medidas mais robustas produzindo os menores erros relativos, 

com erros relativos médios de 2% cada. 

Mediante o procedimento exposto, é necessário contudo referir que as conclusões obtidas nestes 

testes não podem ser aplicadas a sinais de vozes disfónicas e ruidosas dado que a componente 

de ruído regularmente presente nas vozes naturais é inexistente no modelo adoptado das vozes 

sintetizadas. 

O método cepstral 

O método cepstral tem por base o uso da propriedade homomórfica do cepstro. A convolução 

do impulso glótico e a resposta ao impulso do filtro representativo das propriedades do tracto 
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vocal, é convertida numa soma pelas propriedades da função logarítmica. Considerando o 

modelo fonte-filtro, 

s(n)= g(n)* f(n).

 

(4.65) 

Nesta equação, s(n) é o sinal de voz, g(n) é o impulso glótico e f(n) é o filtro que representa as 

propriedades do tracto vocal e do efeito de radiação labial. A determinação do cepstro de s(n) 

conduz a  

c c cs (τ)= g (τ)+ f (τ) .

 

(4.66) 

Nesta equação, sc(τ) é o cepstro do sinal de voz , gc(τ) é o cepstro do impulso glótico e hc(τ) é o 

cepstro da resposta ao impulso do filtro do tracto vocal e da radiação labial. 

Nesta representação, a informação do tracto vocal está localizada nas quefrencias mais baixas, 

na medida em que o filtro representativo do tracto vocal causa flutuações lentas no espectro 

[Chytil2006, Huang2001, Yegnanarayana98]. No que toca à informação do impulso glótico, 

esta localiza-se nas quefrencias mais altas, tendo em conta que está associada a flutuações mais 

rápidas do espectro. A Figura 4.26 exemplifica o cepstro e a distribuição da informação do 

tracto vocal e glótica. 

 
Figura 4.26: Cepstro de um sinal de voz no qual se localiza a informação do efeito do tracto vocal e do impulso 
glótico. 

Este método apresenta uma característica vantajosa e de grande interesse que consiste em poder 

modelizar o efeito do tracto nasal ou as anti-ressonâncias associadas às cavidades do tracto 
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vocal. Concretamente, a estimação do impulso glótico através do método cepstral pode ser 

representada pelo diagrama de blocos ilustrado na Figura 4.27. 

 

Figura 4.27: Diagrama de blocos do método de estimação do impulso glótico baseado no cepstro. 
 

Em primeiro lugar, é aplicado um filtro de de-ênfase para cancelar o efeito de radiação labial e 

em seguida é determinado cepstro do sinal resultante c(τ). Ao cepstro é aplicado um liftro passa-

curto, L(τ), cuja quefrência de corte é τ0 (sem incluir o primeiro rahmónico) que corresponde ao 

período fundamental, obtendo-se gc(τ). Por fim, é determinado o cepstro inverso usando a fase 

que foi determinada na DFT de x(n) [Chytil2006].  

É oportuno referir que este método não tem sido utilizado de forma relevante, na medida em que 

a fase do sinal é uma fraca estimação da fase do filtro representativo do tracto vocal 

[Chytil2006].  

 

4.6.3 Trabalho experimental 

Experimentalmente, avaliou-se o desempenho do algoritmo IAIF incorporado na plataforma 

Aparat, perante sinais com diversidade acústica, segundo avaliações qualitativas da forma de 

onda do impulso glótico [Aira2008]. A diversidade acústica foi simulada através da síntese de 

sequências de voz que apresentam diferentes níveis de ruído com valores de 6 a 21 dB de HNR 

com passos de 3 dB e, no que diz respeito à frequência fundamental, 100 e 200 Hz. Foi 

seleccionada a vogal [a] pelo facto de ser usada frequentemente como estímulo para a avaliação 

glótica [Letho2007]. O filtro do tracto vocal foi configurado para criar formantes centradas nas 

frequências 664, 1027 e 2617 Hz. O sintetizador descrito na secção 5 também produz a forma de 

onda do impulso glótico em simultâneo com o sinal de voz cuja forma de onda será considerada 

a ideal. A forma de onda do impulso glótico também foi diversificada, tendo sido sintetizadas 

vozes normais, crepitantes e soprosas. Os parâmetros que definem a forma de onda do impulso 



 

 

92

glótico (Te, Ta e Tp) para gerar estes três tipos de fonação foram obtidos do trabalho realizado 

por Gobl, sobre a correlação perceptual e estes parâmetros acústicos [Gobl89].  

As sequências de voz sintetizadas foram submetidas ao algoritmo IAIF o qual devolveu as 

estimações das formas de onda do impulso glótico. Como passo final, as formas de onda obtidas 

foram avaliadas qualitativamente através da comparação com as formas de onda ideais numa 

mesma escala. As estimações foram também avaliadas quantitativamente com o recurso ao 

parâmetro SNR definido por  

N
2

n 1
10 N

2

n 1

ĝ ( n )
SNR 10.log ,

ˆ( g( n ) g( n ))

=

=

 
 
 =
 − 
 

∑

∑

 
(4.67) 

em que g(n) representa o impulso glótico ideal e ˆ ( )g n representa a estimação do impulso 

glótico ajustada. É de referir que ˆ ( )g n  foi ajustado em escala, desvio de tempo e de desvio de 

amplitude de forma a ser adaptado ao sinal ideal. Em primeiro lugar, foi efectuado um 

ajustamento no desvio de tempo sincronizando os máximos locais correspondentes de g(n) e

ˆ ( ),g n minimizando a diferença entre máximos homólogos. O passo seguinte consistiu na 

determinação do desvio de amplitude e no factor de escala que se devem aplicar à estimativa, de 

forma a minimizar a energia da diferença entre a estimativa directamente obtida e o impulso 

glótico ideal. 

Em primeiro lugar, apresentam-se as formas de onda do impulso glótico para efeitos de 

avaliação qualitativa. Nesta avaliação, considerou-se a análise das perturbações do género 

ruidoso presentes na forma de onda estimada, que distancie da forma de onda ideal. A Figura 

4.23 demonstra as diferentes condições do sinal de voz quando se varia a frequência 

fundamental e o nível de ruído para uma fonação normal. 

As figuras apresentadas ilustram o efeito do ruído e da frequência fundamental. Há evidências 

que o aumento do ruído e da frequência fundamental provoca uma degradação da estimativa da 

forma de onda. Em particular, surge na Figura 4.28 b) uma protuberância causada pelo facto da 

estimativa da envolvente espectral para altas frequências, pelo algoritmo IAIF, ser muito 

afectada pela fase do encerramento glótico. 
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Figura 4.28: Formas de onda obtidas com o algoritmo IAIF da estimativa glótica (em cima) e do sinal de voz de 
fonação normal sintetizado (em baixo) para a) F0=100 Hz e HNR=9dB, b) F0=100Hz e HNR=18dB, c) F0=200Hz e 
HNR=9dB, d) F0=200Hz e HNR=18dB comparados com a respectiva forma de onda ideal. 

A Figura 4.29 ilustra uma comparação entre a estimativa da forma de onda obtida pelo método 

IAIF e a forma de onda ideal para uma voz de fonação crepitante e soprosa que são casos 

opostos no que diz respeito aos valores da parametrização. 

      
5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450

 

                                                a)                                                                                              b) 

Figura 4.29: Estimativa da forma de onda de uma voz crepitante a) e soprosa  b)  com as respectivas estimativas do 
impulso glótico (em cima) e a forma de onda ideal (em baixo). 
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A voz crepitante apresentada na figura 4.29 a) é produzida com impulsos cujo encerramento 

glótico e abrupto afecta muito as altas frequências. Deste modo, a estimativa do efeito do tracto 

vocal efectuada pelo algoritmo IAIF introduz a protuberância próximo do instante de 

encerramento. No caso de uma voz soprosa, o encerramento glótico é mais suave e não afecta as 

altas frequências. Consequentemente, esta protuberância não está presente nas estimativas de 

impulso glótico de vozes soprosas, o que conduz a melhores estimativas.  

A avaliação quantitativa é apresentada nas Tabelas 4.7, 4.8 e 4.9 que organizam os valores de 

SNR em função do F0, HNR e tipo de fonação. 

 
 
 
 

Tabela 4.7 : Valores de SNR em função da frequência fundamental, HNR e para o tipo de fonação crepitante para as 
estimativas devolvidas pelo método IAIF. 
 
 

 
Tabela 4.8 : Valores de SNR em função da frequência fundamental, HNR e para o tipo de fonação normal para as 
estimativas devolvidas pelo método IAIF. 

 
Tabela 4.9 : Valores de SNR em função da frequência fundamental, HNR e para o tipo de fonação soproso para as 
estimativas devolvidas pelo método IAIF. 
 

Como observação geral, verifica-se que o algoritmo tem melhor desempenho para baixas 

frequências de F0, valores altos de HNR e vozes soprosas. 

Nos testes realizados, verifica-se que existem artefactos que resultam da sensibilidade do 

algoritmo à frequência fundamental e outros que decorrem do nível de ruído. Estes factos 

conduzem à conclusão preliminar de que o algoritmo IAIF tem menos eficiência para vozes 

femininas e, de certa forma, para vozes muito roucas e de fonação normal. 

 

Frequência  
fundamental (Hz) 

HNR teórico (dB) 

6 9 12 15 18 21 
       

100 12,42 14,36 16,92 20,61 21,60 19,88 

200 8,93 9,66 7,89 10,61 11,15 10,11 

Frequência  
fundamental (Hz) 

HNR teórico (dB) 

6 9 12 15 18 21 
      

 

100 11,49 12,13 13,39 14,42 16,25 20,51 

200 10,42 11,45 7,18 9,06 11,52 13,79 

Frequência  
fundamental (Hz) 

HNR teórico (dB) 

6 9 12 15 18 21 
      

 

100 22,89 25,69 28,87 27,46 26,80 28,71 

200 12,68 12,72 19,88 13,57 14,92 17,55 
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4.7 Estimação da envolvente espectral e detecção das formantes 

4.7.1 Estimação do tracto vocal 

A teoria da produção da voz adoptou um modelo que representa o efeito acústico combinado 

das cavidades da laringe, faringe, boca e nariz, sob a forma de um filtro que representa as 

frequências de ressonância das cavidades. A separação automática da informação do tracto 

vocal e a fonte, continua a ser um tópico de grande interesse e investigação. 

Tal como referido na secção 4.2.2, os métodos que realizam a estimação do tracto vocal 

implicam a definição de um modelo na medida em que a única parte observável é a saída do 

sistema (sinal de voz) e a entrada (impulso glótico) não é facilmente acessível. Os actuais 

algoritmos não são precisos devido ao facto de os modelos existentes serem demasiado 

simplificados e terem essencialmente características lineares. 

Os métodos de estimação do tracto vocal consideram os conceitos inerentes ao modelo fonte-

filtro [Goldberg2000] em que o tracto vocal é representado por um filtro. O desenvolvimento de 

algoritmos de estimação do filtro que represente o tracto vocal de forma simples, em tempo-real 

e não invasiva, ainda é um desafio que persiste. A sua pertinência é contudo reforçada pelo facto 

da informação sobre o tracto vocal ser objectiva e conter muita informação (por exemplo 

semântica) e pela necessidade de ser obtida de forma não invasiva [Akande2005]. 

A informação relacionada com o tracto vocal é largamente usada em vários contextos, tais como 

na síntese de voz [Oliveira96], reconhecimento do orador [O'Shaughnessy86], na codificação de 

voz [Huang2001] e compressão [Kim2003], bem como a avaliação e análise de qualidade de 

voz [Drioli2002]. 

Em termos de métodos, existem basicamente duas abordagens para estimar o filtro do tracto 

vocal [Shiga2003] baseados na análise LPC e o cepstro. 

Método LPC 

Sucintamente, o método LPC permite obter a resposta impulsional do tracto vocal a um 

impulso. Em condições ideais, a aplicação do método a uma região de voz vozeada resulta num 

filtro IIR só com pólos (all-pole) e um trem de impulsos (resíduo). No entanto, o modelo linear 

inerente ao filtro não permite representar todos os eventos e características não-lineares do sinal 

de voz. Este modelo omite ainda determinadas características que simplificam o modelo, como 

por exemplo, as ressonâncias e anti-ressonâncias produzidas pelo tracto nasal. A ideia base da 

técnica LPC consiste em exprimir a amostra mais recente do sinal s(n) em função de uma 

estimativa ŝ(n) baseada nas amostras passadas através de uma combinação linear de acordo com 

a equação 4.68 e de um sinal resíduo, ou inovação, e(n). 
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Este conjunto de valores ak que ponderam as amostras constitui os coeficientes de um filtro IIR 

all-pole cuja função de transferência é dada por 
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(4.70) 

A determinação dos coeficientes do filtro baseia-se em técnicas de minimização da energia do 

erro E entre as sequências de amostras s(n) e as sequências de amostras estimadas ŝ(n) 

[Goldberg2000]. As relações entre estas grandezas são expressas pelas equações 4.71 e 4.72: 

1
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= − −∑
 

(4.71) 
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(4.72) 

Os métodos de determinação dos coeficientes LPC mais preponderantes são o método da auto-

correlação [Makhoul75] e da covariância [Atal71]. O método da autocorrelação baseia-se na 

minimização da energia do erro em função dos coeficientes ak do filtro. Deste processo resulta 

uma equação matricial  

1

2

p

ar(0 ) r(1 ) r( p 1) r(1 )

ar(1 ) r( 2 ) r( p 2 ) r( 2 )
,

ar( p 1 ) r( p 2 ) r(0 ) r( p )

−     
    −     =
    
    − −      

⋯

⋯

⋮⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

⋯  

(4.73) 

em que r(m) é o valor de autocorrelação de desvio m, e ai são os coeficientes LPC. O método da 

covariância é semelhante ao método da autocorrelação. No caso da covariância, o processo de 

optimização conduz à equação matricial  

1

2

p

ac(1,1 ) c(1,2 ) c(1, p ) c(1,0 )

ac( 2,1) c( 2,2 ) c( 2, p ) c( 2,0 )
,

ac( p,1) c( p,2 ) c( p, p ) c( p,0 )

    
    
    =
    
    
     

⋯

⋯

⋮⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

⋯  

(4.74) 
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em que c(i,k) é dado por 

1

1

( , ) ( ) ( ).
−
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= − −∑
N

n
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(4.75) 

Nestas equações, s(n) é o sinal de voz, i e k são os desvios de cada segmento e N representa o 

tamanho dos segmentos. A principal diferença reside no facto do método da covariância 

efectuar o cálculo usando valores de dois segmentos do sinal. No domínio espectral, a técnica 

LPC define uma envolvente da magnitude do espectro do sinal que é obtida a partir dos 

coeficientes do filtro, determinando a resposta em frequência deste. A Figura 4.30 ilustra a 

relação entre a envolvente espectral e a magnitude do espectro de um sinal de voz natural 

feminina. 

  
Figura 4.30: Espectro do sinal (a cheio) e a envolvente espectral (a tracejado). O sinal é de uma voz natural 

feminina. 

Método cepstral 

A representação cepstral goza da propriedade homomórfica que lhe é conferida pela função 

logarítmica. Por outro lado, o modelo fonte-filtro considera que a voz é o resultado da 

convolução da resposta ao impulso de um filtro com os impulsos glóticos. 

Deste modo, a convolução no domínio dos tempos é convertida, no domínio cepstral, numa 

soma simplificando a separação entre a fonte e o filtro. A informação do filtro do tracto vocal 

está situada na região de baixa quefrência e pode ser obtida através de um liftro13 passa-curto. A 

Figura 4.31 ilustra o resultado obtido da envolvente espectral alinhada com o nível de ruído 

espectral. 

                                                           
13

 Filtro no domínio cepstral [Childers77] 
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Figura 4.31: Representação espectral do sinal de voz (a cheio) e a envolvente determinada pelo método cepstral. 

Esta técnica é vantajosa na representação das vozes nasaladas dado que não utiliza um modelo 

all-pole e, por isso, também inclui o efeito dos zeros no modelo, isto é, anti-ressonâncias 

[Meana2007]. 

4.7.2 Detecção das formantes 

A garganta, o nariz, a língua e a boca constituem o tracto vocal que é um sistema ressonante e 

que condiciona os sons produzidos pelo Homem. Cada som produzido corresponde a uma 

configuração específica deste sistema [Huang2001]. Como já foi mencionado na secção 4.2.2, 

uma das implicações do tracto vocal são as formantes, as quais formam regiões no espectro de 

concentração de energia do sinal. A Figura 4.32 apresenta dois espectros e o efeito do tracto 

vocal no sinal de voz. 

As características do tracto vocal têm sido alvo de extensa investigação no que diz respeito à sua 

utilização na caracterização de voz ou na criação de modelos, devido à grande quantidade de 

informação que contém sobre as condições do órgão produtor de voz [Rao2000]. 

      
Figura 4.32: Espectro do impulso glótico (esquerda) e do sinal de voz (direita). As propriedades do tracto 
representado a tracejado à direita amplificam determinadas frequências do impulso glótico. 
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Como exemplo, a análise de formantes da voz de canto permite obter um melhor entendimento 

sobre a intensidade de fonação sob a influência da designada formante do cantor [Sunberg79]. 

Tal informação pode ser utilizada no ensino do canto e na interpretação dos problemas de 

fonação na voz cantada [Hamdan2007].  

De forma geral, a obtenção das formantes implica uma técnica de análise que realize, em 

primeiro lugar, a extracção da informação do efeito ressonante e transformador do tracto vocal. 

Os métodos mais largamente usados para determinar são a técnica LPC e o método baseado na 

representação cepstral. 

No que toca à forma de obtenção dos formantes a partir do resultado da análise LPC, baseia-se 

na determinação dos pólos do filtro do tracto vocal estimado. Considerando o método cepstral, a 

estimação da curva da envolvente espectral permite a detecção dos máximos locais os quais 

correspondem sensivelmente à localização das formantes. Opcionalmente, as estimativas de 

formantes são corrigidas segundo determinados critérios baseados nos modelos de voz das 

formantes através de programação dinâmica [Yan2006]. 

4.7.3 O perfil espectral nas altas frequências da voz 

As altas frequências do espectro da voz têm sido pouco estudadas devido ao facto de a maior 

parte da energia do sinal estar sensivelmente situada abaixo do 5 kHz [Rank2006, 

Nordstrom2006]. No entanto, a informação nas altas frequências pode ser percepcionada por 

uma parte significativa de ouvintes, principalmente em voz cantada. Trabalhos nesta área têm 

mostrado que as altas frequências contêm informação do pormenor do sinal que contribui por 

exemplo, para uma maior naturalidade da voz em contexto de síntese de fala. Reconhece-se 

ainda que as altas frequências não afectam significativamente a inteligibilidade [Deihl2008]. A 

audibilidade das duas oitavas mais altas (gama de frequência entre 5-20 kHz) foi demonstrada 

por discurso espontâneo (incluindo sibilantes) por Moore e Tan [Moore2003].  

Como forma de ilustração, um exemplo de um espectrograma de uma vogal sustentada [a] 

cantada, é ilustrado na Figura 4.33. É possível observar que abaixo dos 5 kHz é bastante estável, 

enquanto acima dos 5 kHz, o espectro flutua mesmo que o orador esteja a emitir uma vogal 

sustentada. 

Nas altas frequências, faixas contínuas de picos e vales podem ser observadas apesar de serem 

curtas em duração e variáveis em frequência. Inspecções visuais de vários espectrogramas de 

vozes cantadas mostraram a presença de algumas características estáveis nas altas frequências.  
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Figura 4.33: Espectrograma de banda estreita de uma vogal sustentada [a] em fonaç

As altas frequências têm também um vínculo com a análise de ruído de alta frequência 

associado ao pormenor do sinal acústico. De outra forma, as altas frequências também podem 

transportar informação relacionada com o instante de encerramento das pregas vocais. Por outro 

lado, as altas frequências ainda podem revelar algumas estruturas de interesse fisiológico e com 

repercussão perceptiva. 

Neste âmbito, pretende-se quantificar as observaç

espectral realizadas sobre vozes cantadas, usando métodos estatísticos para caracterizar as altas 

frequências e identificar as estruturas sistemáticas. Esta análise centrou

magnitude do espectro, na m

bastante extenso, complexo, além de pouco explorado.

Os picos e os vales são importantes referências na análise e interpretação da magnitude espectral 

que foram seleccionadas para a caracterizaç

concentrações localizadas de energia do sinal e os vales representam a ausência localizada da 

mesma. Deste modo, estas estruturas definem o perfil espectral e estão relacionadas com um 

efeito perceptivo correspondente [Diehl2008]. Em geral, os vales são estreitos e por isso o seu 

impacto perceptivo é reduzido. Porém, podem condicionar as características dos picos e 

apresentam uma estabilidade similar à dos picos.

Duas abordagens para a caracterização das

baseadas no LTAS (Long Term Average Spectrum)

outra baseada na localização

função de factores como o orador, vogal, tipo de fonação e discurso espontâneo.

 

grama de banda estreita de uma vogal sustentada [a] em fonaç

As altas frequências têm também um vínculo com a análise de ruído de alta frequência 

associado ao pormenor do sinal acústico. De outra forma, as altas frequências também podem 

ar informação relacionada com o instante de encerramento das pregas vocais. Por outro 

lado, as altas frequências ainda podem revelar algumas estruturas de interesse fisiológico e com 

se quantificar as observações subjectivas preliminares no domínio 

espectral realizadas sobre vozes cantadas, usando métodos estatísticos para caracterizar as altas 

frequências e identificar as estruturas sistemáticas. Esta análise centrou-

magnitude do espectro, na medida em que a fase das altas frequências é um tema de estudo 

bastante extenso, complexo, além de pouco explorado. 

Os picos e os vales são importantes referências na análise e interpretação da magnitude espectral 

que foram seleccionadas para a caracterização das altas frequências. Efectivamente, os picos são 

concentrações localizadas de energia do sinal e os vales representam a ausência localizada da 

mesma. Deste modo, estas estruturas definem o perfil espectral e estão relacionadas com um 

correspondente [Diehl2008]. Em geral, os vales são estreitos e por isso o seu 

impacto perceptivo é reduzido. Porém, podem condicionar as características dos picos e 

apresentam uma estabilidade similar à dos picos. 

uas abordagens para a caracterização das altas frequências foram usadas ( ver secção 6.5)

(Long Term Average Spectrum) ou STAS (Short Term Average Spectrum)

outra baseada na localização estatística dos picos e vales. A caracterização foi realizada em 

orador, vogal, tipo de fonação e discurso espontâneo.

grama de banda estreita de uma vogal sustentada [a] em fonação normal. 

As altas frequências têm também um vínculo com a análise de ruído de alta frequência 

associado ao pormenor do sinal acústico. De outra forma, as altas frequências também podem 

ar informação relacionada com o instante de encerramento das pregas vocais. Por outro 

lado, as altas frequências ainda podem revelar algumas estruturas de interesse fisiológico e com 

ões subjectivas preliminares no domínio 

espectral realizadas sobre vozes cantadas, usando métodos estatísticos para caracterizar as altas 

-se no estudo da 

edida em que a fase das altas frequências é um tema de estudo 

Os picos e os vales são importantes referências na análise e interpretação da magnitude espectral 

ão das altas frequências. Efectivamente, os picos são 

concentrações localizadas de energia do sinal e os vales representam a ausência localizada da 

mesma. Deste modo, estas estruturas definem o perfil espectral e estão relacionadas com um 

correspondente [Diehl2008]. Em geral, os vales são estreitos e por isso o seu 

impacto perceptivo é reduzido. Porém, podem condicionar as características dos picos e 

( ver secção 6.5), 

(Short Term Average Spectrum) e 

erização foi realizada em 

orador, vogal, tipo de fonação e discurso espontâneo. 
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4.7.4 Coeficientes Mel-Cepstrais como características do perfil espectral 

Os Mel-Frequency Cepstral Coefficient (MFCC) são parâmetros que descrevem o perfil da 

magnitude e que consideraram as características do ouvido humano [Huang2001]. Os MFCC 

podem ser definidos como o cepstro de uma janela de análise determinada a partir de uma DFT 

numa escala de frequência e magnitude que é característica do ouvido humano. Estas 

características exploram as propriedades homomórficas do cepstro e sobretudo transportam 

informação de filtro. 

Estas características têm vindo a ser usadas no reconhecimento da fala e na identificação de 

orador como característica de referência [Huang 2001]. Na figura seguinte é apresentado o 

diagrama de blocos que conduz ao cálculo destas características [Vergin99]. 

 

Figura 4.34: Diagrama de blocos que representa o cálculo dos MFCC. 

Em primeiro lugar, é aplicada uma janela de análise a uma frame do sinal (por exemplo, 

Hanning [Vergin99]) para reduzir o efeito de leakage e determinada a magnitude do espectro. É 

de referir que ainda se pode aplicar opcionalmente um filtro de pré-ênfase. Um banco de filtros 

passa-banda triangulares em escala Mel é aplicado para realizar uma redução de características e 

para realçar as frequências perceptivamente mais importantes. As componentes de mais baixa 

frequência são consideradas mais significativas [Deller2000]. A figura 76 representa o banco de 

filtros. 
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Figura 4.35: Representação dos bancos de filtros. 

As bandas dos filtros passa-banda crescem com o aumento da frequência. A escala linear de 

frequência é convertida na escala Mel através da equação 4.76. 

 = + 
 

linear
Mel 10

f
f 2595.log 1

700
 (4.76) 

Nesta equação fMel é o valor na escala Mel que tem correspondência ao valor flinear na escala 

linear. A função de logaritmo é aplicada devido ao facto da organização de frequência pelo 

ouvido humano ser caracterizada por uma escala aproximadamente logarítmica [Davis80]. 

Por fim, a transformada Discrete Cosine Transform do tipo II (DCT-II) é aplicada para 

converter os valores obtidos no banco de filtros em coeficientes cepstrais. Este tipo de DCT tem 

a propriedade de descorrelacionar os coeficientes [Hossan2010]. 

4.8 Estimação de perturbação da frequência fundamental e amplitude 

4.8.1 Perturbações da frequência fundamental e de amplitude do sinal 

O sinal acústico é revelador de perturbações da ordem da frequência e da amplitude. 

Efectivamente, pode ser observado que, de ciclo para ciclo, numa sequência de impulsos 

glóticos, quer o período quer a amplitude têm uma variação mais ou menos ténue e de forma 

aparentemente aleatória.  

As perturbações ciclo-a-ciclo de frequência no sinal acústico da voz estão associadas ao 

fenómeno designado por jitter que consiste na variação local da frequência fundamental da voz 

ou, por outras palavras, na variação da frequência de vibração das pregas vocais [Murphy2006]. 

Esta variação é tipicamente estimada pela irregularidade no período fundamental da voz, o que 

requer a prévia detecção de marcas de pitch. O fenómeno do jitter pode ter várias origens 

fisiológicas como o movimento dos músculos laríngeos devido a factos de natureza neurológica, 

a pulsação da corrente sanguínea, a distribuição do mucus nas pregas vocais, as assimetrias 

entre as pregas vocais, a turbulência do fluxo de ar na glote, vibrações da tiróide, o acoplamento 

entre a laringe e as cavidades supra-glóticas [Schoentgen94] e a rigidez da mucosa.  
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Sob o ponto de vista da percepção, o jitter acentuado manifesta-se em vozes rugosas ou ásperas 

[Lee2008]. Acusticamente, o sinal de voz com jitter acentuado revela uma diferença entre os 

períodos consecutivos da forma que é exemplificada na Figura 4.36. 

                                  
800 1000 1200 1400 1600 1800

  
Figura 4.36: Segmento de um sinal de voz natural com jitter acentuado para efeitos de visualização da variação do 
período fundamental. 

No que se refere às perturbações de amplitude, estas estão associadas ao fenómeno de shimmer 

que se define como a variação da amplitude existente entre os ciclos de oscilação das pregas 

vocais. 

Na literatura, o shimmer foi associado à rugosidade da mucosa, redução da resistência glótica ou 

da presença de lesões [Wertzner2005]. As vozes que apresentam um shimmer acentuado, são 

consideradas roucas e, acusticamente, apresentam uma modulação em amplitude (variação de 

amplitude dos máximos do ciclo) como exemplifica a Figura 4.37. 

                                  
100 200 300 400 500 600 700

  
Figura 4.37: Exemplo de variação de amplitude num sinal de voz com irregularidade de amplitude.  

 

As medidas do jitter e shimmer têm uma larga aplicação na descrição de patologias. Contudo, 

estes parâmetros são aplicados noutras áreas, como por exemplo, no melhoramento da 

naturalidade das vozes produzidas por um sintetizador de elevada qualidade. 
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4.8.2 Medidas de perturbação de frequência fundamental e de amplitude do sinal 

As medidas de jitter e de shimmer são obtidas em sinais de fonação de vogais sustentadas uma 

vez que os sinais destas aproximam-se de um sinal estável proporcionando boas condições de 

medição da perturbação em causa. Através de um algoritmo de detecção de marcas de pitch, 

obtêm-se os instantes que delimitam os ciclos e apontam para eventos do sinal que surgem em 

cada ciclo. Com efeito, para determinar os limites de um ciclo é necessário estabelecer uma 

referência que em geral é o pico máximo positivo/negativo do ciclo ou o instante de 

encerramento das pregas vocais. Posteriormente, é obtida a diferença entre os instantes que 

correspondem aos períodos dos ciclos Ti e a diferença entre as amplitudes Ai do sinal nesses 

instantes. 

Na base dos conceitos do shimmer e jitter, os períodos Ti e as amplitudes dos máximos Ai 

caracterizam os ciclos do impulso glótico em frequência e amplitude. A informação glótica não 

é directamente observável sendo necessário recorrer a algoritmos que estimam as amplitudes 

dos impulsos glóticos. No entanto, estes algoritmos introduzem erros que se devem, em geral, 

ao carácter ruidoso e aperiódico do sinal de voz, ao efeito do tracto vocal, ou às limitações dos 

modelos de voz. Em alternativa, é possível medir o shimmer a partir do sinal de voz, através dos 

máximos dos ciclos deste sinal, considerando que as propriedades acústicas do tracto vocal são 

lineares, assim como é assumido no modelo fonte-filtro (ver secção 4.2.2). 

O jitter é em geral quantificado pelas medidas traduzidas através das equações 4.77 e 4.78. O 

jitter (%) relaciona a variação média do período com o valor médio do período e é tipicamente 

apresentado em percentagem [Reilly2004]. As medidas PPQx, em que x é um número inteiro 

ímpar, constituem medidas de variação do período dentro de pequenos segmentos do sinal de 

voz sustentada. 
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x 1
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Estas medidas têm as propriedades de passa-alto permitindo realizar uma discriminação do tipo 

de variação de acordo com uma frequência de corte dependente de x. O parâmetro x é um valor 

ímpar que pode assumir tipicamente os valores 3,5,11 e 55. 

Considerando a sequência de valores de amplitude de cada pico Ai, várias medidas de termo 

longo foram criadas para quantificar o shimmer, tal como foi efectuado para o fenómeno do 

jitter. As equações 4.79 e 4.80 são análogas às medidas de jitter 4.77 e 4.78, respectivamente 

[Reilly2004]. 
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Nestas equações  

e                                                      

 

x 1
t .

2

−=  

A análise laríngea é um procedimento recorrente na avaliação da voz, no contexto da Terapia da 

Fala, e também no treino do canto em circunstâncias de avaliação de desempenho, no contexto 

da Didáctica do Canto.  

A fonte glótica é a origem da produção da voz e de importantes fenómenos acústicos que 

contribuem para a produção de voz, bem como é a origem de várias características áudio-

perceptivas. As escalas RASAT e GRBAS (secção 3.3.2) que incluem, por exemplo, a 

soprosidade e tensão, estão relacionadas com a forma de onda do ciclo glótico [Pinho1998, 

Hanson79].  

O ruído associado aos parâmetros perceptivos como a soprosidade e a rouquidão reflectem-se 

também no sinal do impulso glótico [Ishi2008, Awan2005, El-Imam2008, DeKrom94]. 

Efectivamente, a turbulência relacionada com o fluxo de ar tem carácter não-determinístico que 

se revela sob a forma de ruído, na forma de onda do impulso glótico. O ruído não têm grande 
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expressão no sinal de voz cantada porque os valores típicos de HNR são altos para este tipo de 

voz. 

A importância dos aspectos perceptivos da fonte glótica são também reconhecidos nas síntese 

da fala onde se pretende descrever as aperiodicidades da voz para produzir uma voz mais 

natural [Van Dinther2005, Stylianou2001]. 

4.9 Considerações finais  
Este capítulo apresentou uma diversidade de algoritmos e modelos que serviram de base para o 

desenvolvimento de aplicações dedicadas à avaliação da qualidade de voz, quer disfónica, quer 

cantada. Em concreto, modelos de produção de voz, do impulso glótico e do ruído, assim como 

algoritmos que extraem informação de fonte e de filtro do sinal de voz, foram descritos neste 

capítulo. 

Estes algoritmos têm contudo limitações quando se aplicam especificamente aos tipos de vozes 

em estudo. Da mesma forma, os modelos subjacentes apresentam limitações na representação de 

fenómenos implícitos destes tipos de vozes. 

Neste contexto e com o intuito de obviar estas limitações, os principais desenvolvimentos desta 

dissertação foram dirigidos para a estimação da frequência fundamental (relacionada com as 

medidas de jitter e shimmer), da medida de ruído de HNR, do impulso glótico, análise do 

conteúdo das altas frequências e a caracterização da fase, os quais são apresentados no capítulo 

6. 

É de referir que os algoritmos e modelos apresentados neste capítulo também servem de base 

para a plataforma de análise e de teste, descrita no capítulo 5 nomeadamente na construção do 

sintetizador de vozes para os testes com vozes sintéticas e para ferramentas de análise dos sinais 

de vozes. 
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CAPÍTULO 5  

5 Ambiente de desenvolvimento 

5.1 Introdução 
Este capítulo introduz o ambiente base utilizado no desenvolvimento de algoritmos orientados 

para a avaliação vocal de vozes disfónicas/patológicas e de canto. Este ambiente reúne 

ferramentas importantes, baseadas no conjunto de métodos apresentados no capítulo 4, e que 

são necessárias para assistir à implementação dos algoritmos descritos no capítulo 6.  

 A estrutura e as funcionalidades deste ambiente reflectem uma abordagem de investigação 

intensivamente usada nesta dissertação e que se apoia na articulação entre processos de análise e 

de síntese. Com efeito, do uso de processos de análise do sinal resultam os parâmetros e 

modelos descritivos e caracterizadores dos eventos. Em segundo lugar, na reconstrução do sinal 

através de processos de síntese, usam-se os parâmetros e modelos obtidos na análise, o que 

proporciona condições de validação dos mesmos. Em suma, a síntese procura validar a análise.  

O ambiente inclui ferramentas de teste para caracterizar o nível de desempenho dos algoritmos 

implementados ou integrados a partir de outros ambientes, bem como a algoritmia 

desenvolvida, com vozes naturais e com vozes sintetizadas (de acordo com condições 

controladas).  

Os testes com vozes naturais usam sinais obtidos a partir de um microfone, os quais 

representam uma diversidade significativa de eventos acústicos resultantes de fenómenos 

naturais. Com estas condições, é possível caracterizar o desempenho dos sistemas face a 

condições reais e em função das restrições de sinal criadas. As vozes naturais foram reunidas a 

partir de bases de dados que apresentam características próximas das pretendidas para os testes a 

realizar. 

Os testes que usam vozes sintetizadas referem-se a sinais produzidos através de modelos de 

sinal parametrizados de forma precisa e representativa de fenómenos que mais contribuem para 

a produção da voz, mas que abstraem grande parte dos eventos acústicos menos preponderantes. 

Este processo foi concretizado através da implementação de um sintetizador flexível na 
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parametrização de características do sinal (por exemplo, o nível de ruído e a frequência 

fundamental) e que se baseia em modelos mais conhecidos da produção da voz (por exemplo, o 

modelo fonte-filtro).  

Os algoritmos implementados que estimam os descritores da voz, foram caracterizados segundo 

vários parâmetros, tais como a precisão e a estabilidade, em função da diversidade acústica em 

questão (por exemplo, vozes roucas). Assim, são estabelecidos valores “alvo” para fins de 

comparação com os valores medidos pelos algoritmos. 

A reunião das bases de dados e desenvolvimento de um sintetizador, implicaram o 

conhecimento da diversidade acústica através de uma categorização e respectiva caracterização 

das vozes naturais, em particular, as vozes normais, patológicas e de canto. Embora o foco deste 

trabalho seja o estudo de vozes disfónicas/patológicas e de canto, as vozes normais têm um 

papel fundamental na comparação de parâmetros específicos da voz, uma vez que são a 

referência das escalas de parâmetros áudio-perceptivos [Pontes2002]. 

Esta categorização de sinais de voz consistiu em identificar padrões nas representações de sinal 

(temporal e espectral) que estão associados a fenómenos perceptivos, quer em vozes 

disfónicas/patológicas, quer em vozes de canto. No caso da voz normal, esta é uma categoria 

extensa pois está dependente de factores como a cultura e o género, mas que não apresenta 

padrões de disfonia/patologia e de canto, daí ser usada como referência.  

5.2 Diversidade acústica do sinal de voz 

5.2.1 Caracterização acústica da voz 

A voz humana apresenta uma variedade acústica significativa a qual pode ser observada através 

do conjunto extenso de padrões visualizados no sinal acústico. Esta variedade depende 

sobretudo de factores fisiológicos, nomeadamente o perfil do tracto vocal e a dinâmica das 

pregas vocais. No que diz respeito ao aspecto acústico, o sinal de voz pode apresentar 

características impulsivas, de ruído, transitórias e quasi-periódicas [Bronzino2000, 

Trancoso2009]. Os sinais representados na Figura 5.1 são exemplos de padrões frequentemente 

presentes num sinal de voz.  

Um segmento de sinal impulsivo (Figura 5.1 a) é caracterizado por variações abruptas e 

aleatórias na representação temporal do sinal e que afectam todas as frequências do espectro. Na 

diversidade acústica da voz, os sinais impulsivos ocorrem, por exemplo, na produção das 

plosivas que são geradas numa primeira fase, por uma constrição do tracto vocal e 

posteriormente libertadas, produzindo uma excitação que afecta todas as frequências do espectro 

[O’Shaughnesy2000].  
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Figura 5.1: Exemplos dos vários tipos representação de sinal a) impulsivo, b)transitório, c) quasi-periódico, d) ruído. 
 

Os transitórios (Figura 5.1 b) são fases do sinal aperiódicas, que surgem entre segmentos 

estáveis do sinal de características diferentes e a sua forma de onda surge uma só vez. Um 

exemplo fonético de um sinal transitório é o ditongo no qual ocorre uma transição de uma vogal 

para outra em que apenas a língua e os lábios se movimentam. Dado o carácter transitório da 

fala, outros tipos de transição podem ser referidos tais como a transição de um fonema vozeado 

para um não-vozeado, ou ainda, do silêncio para uma fonação [O’Shaughnesy2000]. Este tipo 

de comportamento de sinal pode ser ainda encontrado no início da fonação de uma vogal 

sustentada. 

No que diz respeito a um sinal quasi-periódico (Figura 5.1 c), este apresenta um carácter cíclico 

que é afectado por uma irregularidade residual de natureza aleatória. As vogais sustentadas, em 

particular, apresentam quasi-periodicidade dado que as constrições do tracto vocal são mínimas 

e são produzidas pelos sucessivos impulsos, também quasi-periódicos devido às irregularidades 

da vibração das pregas vocais.     
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Os segmentos de sinal de ruído (Figura 5.1 d), apresentam um carácter estocástico e aperiódico 

e podem apresentar estacionariedade. As fricativas não-vozeadas são um exemplo de produção 

de ruído devido à constrição elevada do tracto vocal que leva à produção e amplificação de 

turbulência do fluxo de ar [O’Shaughnesy2000]. 

Outro facto que contribui para a diversidade acústica é o género do orador. Os sistemas de 

produção de vozes masculinas e femininas apresentam características específicas e 

fisiologicamente diferentes, que conduzem a sinais acústicos necessariamente diferentes. Em 

geral, os oradores femininos apresentam pregas vocais mais curtas e menos espessas, o que se 

traduz em sons mais agudos. Deste modo, vozes masculinas e femininas são diferenciadas 

estatisticamente pela frequência fundamental [Guimarães2002]. Outros aspectos diferenciadores 

são a menor duração da fase encerrada e a maior suavidade dos ciclos glóticos nos oradores 

femininos que se traduz num maior decaimento da magnitude do espectro e num menor número 

de harmónicos visíveis nas baixas frequências [Kent2004]. 

No âmbito deste trabalho, são estudadas as vozes disfónicas/patológicas, normais e de canto que 

apresentam formas de onda específica. O sinal acústico de uma voz disfónica/patológica contém 

estruturas relacionadas com disfunções orgânicas subjacentes. No que diz respeito ao sinal de 

voz normal, este apresenta uma grande variedade de estruturas e que por isso são considerados 

como padrões e referências. O sinal de voz cantada expõe padrões associados a efeitos estéticos 

característicos do contexto musical em que se insere. 

5.2.2 Vozes disfónicas/patológicas 

Em geral, uma voz é considerada perceptivamente disfónica se apresentar padrões específicos e 

diferentes dos padrões habitualmente considerados típicos dentro de um contexto (por exemplo, 

uma cultura). As vozes disfónicas estão, em geral, associadas a patologias em que as 

características fisiológicas e orgânicas têm repercussão na voz. É de referir que a presença de 

uma disfonia não implica a presença de uma patologia ou vice-versa. 

Em geral, as patologias conferem à fonação das vogais, um grau de instabilidade que se 

manifesta através de variações de amplitude e de frequência. A Figura 5.2 ilustra o sinal 

acústico de uma fonação de uma vogal [a] sustentada que apresenta variabilidade, em relação à 

amplitude. 

Na Figura 5.2 é possível observar através da envolvente de amplitude, as variações de amplitude 

máxima de cada ciclo. Uma voz disfónica/patológica pode apresentar variações abruptas de 

frequência ou de amplitude originadas por irregularidades no funcionamento das pregas vocais, 

como por exemplo, em casos de diplofonia (ver página 59) ou em quebras de frequência 

fundamental. 
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Figura 5.2: Sinal de uma vogal [a] sustentada que apresenta variação atípica de amplitude dos ciclos de vibração das 
pregas vocais. 
 

A Figura 5.3 mostra um exemplo de variação abrupta e localizada da frequência e da amplitude, 

que se traduzem numa quebra de frequência. 
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Figura 5.3: Sinal de voz que apresenta uma quebra de frequência e de amplitude. 

 

É de referir que as variações abruptas de frequência, simultaneamente apresentam quebras de 
amplitude. 

A irregularidade de vibração das pregas vocais e a turbulência gerada nas cavidades do tracto 

vocal, originam fenómenos aerodinâmicos de natureza aleatória, os quais têm uma 

correspondência com ruído detectado no sinal de voz. O ruído natural de voz surge em diversas 

formas, como por exemplo, sob a forma impulsiva. Esta forma de ruído identifica-se através de 

variações instantâneas e aleatórias de amplitude dos ciclos e afectam todas a frequências do 

espectro. A Figura 5.4 ilustra a ocorrência de impulsos no sinal de voz. 

Outra forma de ruído está associada à ausência de harmónicos nas altas frequências, ou com 

harmónicos com uma magnitude próxima da do ruído de fundo (harmonicidade baixa). O escape 
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de ar que ocorre nas fendas glóticas14 ou num encerramento insuficiente, cria impulsos glóticos 

com uma fase de abertura mais prolongada. 
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Figura 5.4: Sinal acústico de voz natural no qual se verifica a ocorrência de dois impulsos. 

 

No espectro, este facto traduz-se na ausência de harmónicos nas altas-frequências e harmónicos 

com baixas magnitudes em relação ao ruído de fundo da voz, o que torna o ruído 

perceptivamente audível (mesmo o ruído inter-harmónico) e associado a um grau elevado de 

soprosidade. A Figura 5.5 exemplifica a magnitude do espectro deste tipo de voz ruidosa. 
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Figura 5.5: Exemplo da magnitude espectral de uma voz soprosa que apresenta 4 harmónicos bem definidos. 

Na Figura 5.5, verifica-se a ausência de harmónicos nas altas-frequências e harmónicos com 

magnitude reduzida nas baixas frequências, podendo mesmo ser observado uma formante que 

modela o ruído, com uma amplitude da mesma ordem. 

Alguns sinais não são estáveis, contudo as condições de estabilidade variam ciclicamente sendo 

por isso designados por sinais ciclo-estacionários. O trémulo vocal é um exemplo de 

estabilidade cíclica no qual a energia do sinal a termo curto varia ciclicamente com uma 

                                                           
14

 Fenda glótica: Espaço entre as pregas vocais quando encerradas, originado por uma inadaptação 

orgânica ou funcional [Boone94]. 
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determinada frequência. A Figura 5.6 ilustra um sinal com uma modelação de amplitude e 

variação de frequência quase periódica. 
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Figura 5.6: Exemplo de uma voz que apresenta uma variação cíclica de estacionariedade. 

 

Vozes com disfonias/patologias extremas apresentam ciclos de oscilação das pregas vocais 

bastante irregulares que se traduzem em ciclos acústicos sem periodicidade (Figura 5.7). A 

causa da irregularidade está, na maior parte das vezes, associada a alterações significativas de 

massa ou da forma das pregas vocais. 
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Figura 5.7: Exemplo de voz que apresenta irregularidades cíclicas significativas. 

 

O ruído, que está associado a este tipo de periodicidade, é somente modelado pelo tracto vocal e 

pela glote na sua fase aberta. 

Em alguns casos, as duas pregas vocais apresentam um funcionamento independente com 

origem patológica. Cada prega vocal assume um modo de frequência diferente o que origina a 

presença de sub-harmónicos. A Figura 5.8 demonstra a presença de uma estrutura harmónica e 

sub-harmónica entre os harmónicos.  
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Figura 5.8: Espectro de um sinal de voz que apresenta sub-harmónicos. 

 

Este tipo de sinal é também associado às quebras de frequência de uma oitava. 

5.2.3  Vozes normais 

A voz é considerada normal se apresentar características acústicas padrão dentro de uma 

sociedade ou dentro de uma cultura [Pontes2002]. Efectivamente, as características próprias da 

voz numa sociedade surgem da interacção de interlocutores que, para comunicarem, usam sons 

e formas de fonação semelhantes, resultantes do eco postural [Rose2002]. A idade e o género 

são também factores que definem as características acústicas próprias para uma faixa etária ou 

sexo [Nicollas2007, Beber2010]. Assim, não existe uma definição precisa deste tipo de voz nem 

valores padrão, apenas se referem como vozes que não apresentam alterações perceptíveis ou 

mensuráveis para além de um certo grau habitual numa comunidade de falantes. Por isso, 

constitui um grupo de vozes que pode exibir uma assinalável variedade acústica reflectindo 

características individuais [Pontes2002, Finger2009].  

Alguma literatura sugere que o conceito de voz normal deve ser referenciado como voz 

adaptada para o uso habitual em que a pessoa demonstra equilíbrio, estabilidade e resistência no 

contexto social e profissional [Bicalho2010]. Desta forma, subentende-se também que a voz 

normal se refere à voz adaptada para conversação. 

5.2.4 Vozes de canto 

Esta secção visa mostrar as características de sinal da voz cantada em pormenor sendo uma 

extensão da secção em que se efectua uma comparação entre este tipo de voz e a voz normal 

(secção 3.4.3). As vozes de canto são o resultado de um refinamento da voz para que se 
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produzam sons específicos e de utilidade estética, segundo um estilo musical cuja especificidade 

tem uma correspondência acústica [Bezerra2008]. 

Em geral, uma voz cantada tem um baixo nível de ruído em relação aos harmónicos, o que se 

traduz numa fonação com elevada pureza tonal que favorece a presença de harmónicos em 

frequências elevadas. A Figura 5.9 ilustra a magnitude espectral de uma vogal [a] cantada com 

harmónicos em frequências elevadas. Nesta figura, é possível observar harmónicos na região 

dos 15 kHz. 

 
Figura 5.9: Espectro de magnitude de uma vogal [a] cantada. 

 

É também é possível observar que a magnitude nas baixas frequências é bastante elevada em 

comparação com o nível de ruído natural da voz, nessa região. 

Uma das estruturas do sinal mais características de uma voz cantada é a ocorrência de vibrato 

(ver secção 3.4.3). Basicamente, este fenómeno pode-se observar-se num espectrograma (com 

mais evidencia nos harmónicos de mais elevada ordem), no qual se verifica a variação regular, 

quase sinusoidal, da frequência fundamental. A Figura 5.10 apresenta um espectrograma de uma 

vogal cantada com a ocorrência de vibrato. 

Nesta figura é possível observar em tons mais escuros, a variação da frequência dos harmónios 

de forma quasi-sinusoidal. 

A formante do cantor é uma característica do filtro (no modelo fonte-filtro) habitualmente 

presente numa voz cantada [Rossing2007]. É constituído por um conjunto de formantes (F3 a 

F5) que se agrupam e que definem uma concentração de energia localizada na região dos 3 kHz 

[Rossing2007]. 
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Figura 5.10: Espectrograma de banda estreita determinado a partir de um sinal de voz cantada com vibrato. 

A Figura 5.11 apresenta uma curva Long-Term Average Spectrum (LTAS) de uma voz cantada 

e outra do som de uma orquestra de acompanhamento [Rossing2007]. Nesta figura observa-se 

que a formante do cantor consiste numa concentração de energia localizada com um nível mais 

elevado do que o nível de energia da orquestra o que permite que a voz do cantor sobressaia do 

acompanhamento instrumental. O nível desta estrutura está também dependente da fonte glótica 

na medida em que esta condiciona o declive da magnitude espectral. 

 

Figura 5.11: Espectro médio de uma voz cantada (a cheio) e de uma orquestra (a tracejado). 
 

No que diz respeito a características gerais, verifica-se ainda que a voz cantada apresenta uma 

frequência fundamental mais elevada e a fonação de vogais é mais longa (ver secção 3.4.3). 
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Apesar de ser uma característica da voz cantada, a formante do cantor pode não estar presente 

em alguns géneros musicais. 

5.3 Bases de dados de vozes naturais 
Ao longo do trabalho da dissertação, foi reunido um conjunto de bases de dados de vozes 

naturais para testar o desempenho dos algoritmos em condições típicas de ambiente clínico ou 

pedagógico. Estas foram obtidas a partir de outras bases de dados disponíveis cujas condições 

de aquisição se aproximam das pretendidas, tendo sido posteriormente avaliadas, categorizadas 

e caracterizadas no sentido de adaptar aos objectivos do trabalho da dissertação. Por exemplo, 

algumas vozes disfónicas/patológicas foram agrupadas segundo os parâmetros perceptivos 

estudados e segmentadas para isolar períodos estáveis do sinal.  

As condições pretendidas foram definidas considerando as restrições de funcionamento dos 

algoritmos. As condições do sinal que tiveram maior peso de ponderação foram: a frequência de 

amostragem, a resolução das amostras e a duração das sequências de voz. 

Frequência de amostragem - A frequência de amostragem determina a precisão temporal das 

amostras e condiciona a gama de análise de frequência, bem como a informação que é 

analisada. Também é de referir que quanto menor for a frequência de amostragem, maior é 

resolução espectral, o que favorece os algoritmos cujo princípio se baseia na análise espectral. 

Para as vozes disfónicas, o valor de 22050Hz foi seleccionado como limite inferior da 

frequência de amostragem na medida em que garante a inclusão de estruturas do sinal de 

interesse, ou seja, numa gama de 0 a 11025Hz. No que se refere às vozes de canto, foi 

necessário utilizar 44100 Hz, dado que a frequências fundamentais são elevadas, podendo surgir 

harmónicos, por exemplo a 15kHz. É de referir que este parâmetro pode ser alterado segundo o 

objectivo do estudo em causa. 

Resolução - A maior parte dos sistemas de aquisição realiza as obtenções de amostras com 16 

bit/amostra que representa precisão suficiente para que o ruído resultante da quantificação seja 

muito inferior ao nível de ruído dos sinais de áudio e, em particular, de voz. A maior parte dos 

sistemas computadorizados proporciona resoluções deste nível ou mesmo superiores.  

Modo de fonação - As fonações mais usadas são as vogais sustentadas, na medida em que estas 

correspondem à existência de poucas constrições do tracto vocal, isto é, a pouca influência do 

tracto vocal. A mais usada é a vogal [a] que inclusive é a mais usada na avaliação perceptiva 

pelos especialistas da voz. Além disso, as vozes sustentadas mostram o grau de robustez da voz, 

sendo largamente usadas no contexto de Terapia da Fala e do Ensino do Canto. 
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Duração - Preferencialmente, a duração da fonação deverá ser tal que o sinal mantenha as suas 

condições de estacionariedade. No entanto, é de referir que a fonação disfónica varia no que diz 

respeito às suas condições de estacionariedade e que se mantêm durante um curto intervalo de 

tempo. Por outro lado, as vozes de canto apresentam fonação de vozes longas na ordem de 

alguns segundos, o que permite obter segmentos estáveis com facilidade. A duração da 

estacionariedade e as estruturas do sinal condicionam a duração das janelas de análise, a 

frequência de análise e a quantidade de dados que se pode extrair da sequência de voz. Deste 

modo, foi definida uma duração mínima de um segundo. 

Para além dos critérios de aquisição, consideraram-se ainda as características específicas da voz 

natural. Estas características são consideradas segundo os parâmetros em teste (por exemplo, 

Rouquidão, Soprosidade, …) de modo a possibilitar a constituição de uma base de dados com 

uma diversidade de vozes de diversos oradores e que seja equilibrada em termos de número de 

oradores femininos e masculinos. 

Assim, o conjunto de bases de dados reunidas pode conter vozes de fonação sustentada de um 

vogal, nomeadamente a vogal [a], podendo conter características de vozes 

disfónicas/patológicas (bases de dados obtidas em instituições de saúde), discurso espontâneo 

(bases de dados de treino para reconhecedores de fala automáticos), e de canto (bases de dados 

de voz cantada). É ainda de referir que algumas bases de dados contêm outros sinais 

sincronizados de grande importância que constituem informação adicional para a interpretação, 

tais como os EGG. 

Os sons de voz natural foram posteriormente pré-processados segundo os objectivos das 

experiências. Nomeadamente, as amplitudes das amostras do fim e do início foram suavizadas 

de modo a não produzirem variações abruptas. Para além da suavização, foi também efectuada 

uma operação de zero padding no fim e no princípio das amostras, de modo a evitar artefactos 

na reprodução destas através das placas de áudio em computador. 

5.4 Vozes sintetizadas 
A produção de vozes sintetizadas tem grande importância nos testes de algoritmos na medida 

em que é possível estabelecer valores de parâmetros ou formas de onda alvo que serão 

comparados com os valores medidos, ou com formas de onda estimadas pelos algoritmos, para a 

determinação de medidas de precisão e de eficiência. Além disso, permite recriar eventos 

presentes nos sinais de voz natural com características conhecidas e dinâmica da produção da 

fala. Deste modo, foi criado um sintetizador de sinais de voz estacionários baseados na teoria 

fonte-filtro, descrita na secção 4.2.2, e que permite a reprodução de eventos específicos no sinal 
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de voz para serem medidos. Este sintetizador foi implementado considerando os seguintes 

parâmetros descritivos de um sinal típico de voz: 

Nível de ruído - O nível de ruído simula o ruído de origem natural existente no sinal de voz. Em 

geral, considera-se que o ruído é tipicamente branco e gaussiano. Este é regulado através do 

parâmetro do valor de HNR. O nível de ruído é particularmente útil na simulação de vozes 

soprosas. 

Frequência fundamental – A frequência fundamental permite simular o nível tonal da voz. Este 

parâmetro tem uma importância determinante  na simulação de vozes femininas ou masculinas. 

Jitter - O jitter simula as variações aleatórias da vibração das pregas vocais, através da soma de 

um desvio (em geral pequeno) ao período do impulso médio. Este pode assumir valores de 

forma aleatória ou disciplinada para reproduzir, por exemplo, uma voz áspera ou voz cantada 

com vibrato. 

Shimmer – O parâmetro shimmer simula as variações aleatórias de amplitude dos impulsos 

glóticos através da sua multiplicação por um factor contendo um desvio para a unidade. Tal 

como o jitter, pode assumir valores aleatórios ou disciplinados para simular, por exemplo, uma 

voz rouca ou com trémolo, respectivamente. 

Resposta impulsional do filtro que representa o tracto vocal- Este modelo caracteriza as 

propriedades acústicas do tracto vocal. Possibilita, por exemplo, a criação de uma vogal 

específica com base num modelo. Este pode ser baseado em coeficientes de um filtro all-pole. 

Permite deste modo, ajustar as frequências das formantes. 

Parâmetros do impulso glótico - Os parâmetros do impulso glótico descrevem a forma de onda 

do impulso glótico, nomeadamente segundo o modelo LF (ver secção 4.2.4), e proporciona a 

simulação de tipos de fonação. Permite fundamentalmente três tipos de forma de onda.  

• Laringealizado- Esta forma de onda do impulso glótico apresenta um período de 

abertura pequeno, um decaimento espectral reduzido, presença de harmónicos nas 

frequências altas e a fase de encerramento do impulso glótico é abrupta. 

• Soprado - Esta forma de onda caracteriza-se por ter uma fase de glote aberta mais 

prolongada. O espectro apresenta maior decaimento ao longo da frequência, uma menor 

presença de harmónicos e a fase de encerramento do impulso glótico é mais suave. 

• Modal - Esta forma assume características intermédias em relação aos modos acima 

referidos. 

A estrutura do sintetizador é ilustrada no diagrama de blocos da Figura 5.12. A produção do 

sinal de voz inicia-se com a produção do impulso glótico g(n) que é constituído por uma 
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componente harmónica gh(n) e uma componente de ruído gr(n). A componente harmónica 

consiste na forma de onda que confere um carácter periódico ao sinal de voz. Ao mesmo tempo, 

é gerada a componente de ruído que confere um carácter quasi-periódico da forma de onda do 

impulso glótico.  

É de referir que a componente gh(n) já não é inteiramente periódica dado que já incorpora 

perturbações aleatórias na frequência de oscilação e na amplitude dos impulsos, tal como 

sugerido na Figura 5.13. Aquelas componentes são aplicadas no filtro que representa as 

propriedades do tracto vocal e o efeito da radiação dos lábios. O sinal de voz s(n) e glótico g(n) 

finais são obtidos através da soma das duas respectivas componentes. 

 
Figura 5.12: Diagrama de blocos geral do sintetizador. 

A componente harmónica (ver Figura 5.12, bloco 1) é inicialmente gerada através da criação 

individual de impulsos glóticos, segundo o modelo LF, parametrizados por quatro parâmetros 

T0, Te, Tp e Ta descritos na secção 4.2.4. A preferência pelo uso do modelo LF justifica-se pela 

sua grande flexibilidade na criação de diferentes formas de onda. A Figura 5.13 exibe o 

diagrama de blocos na qual se baseia a produção da componente harmónica. 

O período e amplitude de cada impulso glótico são perturbados por valores produzidos quer 

deterministicamente, quer de forma aleatória, pelos geradores de jitter e shimmer, 

respectivamente. Os geradores devolvem já os períodos e amplitudes dos impulsos glóticos com 

as perturbações pretendidas. Os impulsos glóticos são individualmente gerados e posteriormente 

concatenados. 

A componente de ruído (ver Figura 5.12, bloco 2) é produzida em duas iterações. Na primeira 

iteração, a componente de ruído consiste em ruído branco gaussiano w(n) modulado pela forma 

de onda da componente harmónica gh(n) e com uma energia inicialmente arbitrária. 
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Figura 5.13: Diagrama de blocos da produção da componente harmónica. 

 

É assim assumido devido ao facto de que o ruído produzido por um fluxo de ar que passa por 

uma constrição ter uma distribuição gaussiana [Goldberg2000]. Uma abordagem semelhante é 

utilizada em Yegnanarayana et al. [Yegnanarayana98] que usou um impulso rectangular 

centrado no instante de encerramento, em vez da forma de onda do modelo LF. 

 A segunda iteração consiste no ajustamento de energia do sinal de modo que o sinal de voz 

sintetizado tenha um determinado valor de HNR. A Figura 5.14 exibe como a componente de 

ruído do sinal de voz e glótico são sintetizados. 

 
Figura 5.14: Diagrama de blocos da produção da componente de ruído. 

O ajustamento da energia corresponde a multiplicar o sinal de gr’(n) por um factor α calculado 

em função do HNR desejado, energia da componente harmónica do impulso glótico, e resposta 

impulsional do filtro do tracto vocal. A equação 5.1 representa a operação realizada no bloco de 

ajustamento de energia. 
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em que  gh(n) é a componente harmónica do sinal do fluxo glótico, gr’(n)  é a componente de 

ruído na primeira iteração e v(n) é a resposta impulsional do filtro que representa o tracto vocal 

e a radiação labial. 

O filtro IIR all-pole que representa o tracto vocal recebe os valores de frequências das 

formantes e as suas larguras de banda ou, de forma mais directa, a resposta impulsional. Deste 

modo, é possível configurar a vogal da voz sintetizada. 

5.5 Considerações Finais 
Este capítulo descreveu as ferramentas e o material mais relevantes para os testes de algoritmos. 

As ferramentas de síntese possibilitaram, no sentido prático, a construção intuitiva de modelos e 

de algoritmos aplicados à voz. Por outro lado, o sintetizador proporcionou o entendimento dos 

fenómenos implícitos na voz, sob o ponto de vista acústico permitindo simular estes. A base de 

dados proporcionou a “matéria-prima” para o desenvolvimento do trabalho e revelou ter 

importância no entendimento intuitivo dos fenómenos que ocorrem na produção da voz e na sua 

diversidade. 

Neste ambiente, está implícito o uso de um método de investigação que articula as técnicas de 

análise e as de síntese, e cuja importância é instrumental para os desenvolvimentos descritos no 

Capítulo 6. 
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Capítulo 6 

6 Metodologias desenvolvidas 

6.1 Introdução 
Neste capítulo, as contribuições que revelaram ter características inovadoras ou que 

proporcionam um melhoramento das técnicas existentes são apresentadas. A discussão procura 

centrar-se no valor de contribuição das várias abordagens e no conhecimento gerado no 

contexto das mesmas. 

A precisão é um aspecto sempre presente nos sistemas de medição. Por esta razão, o factor 

precisão foi implicitamente abordado na estimação precisa da frequência das componentes 

sinusoidais com o intuito de melhorar a eficácia dos respectivos algoritmos que utilizam a 

informação de frequência, já que esta é largamente usada noutros algoritmos desenvolvidos 

(como por exemplo, a estimação do valor de HNR). 

O nível de ruído é um aspecto fundamental no estudo de todos os tipos de voz [Yumoto82, 

Kasuya86]. A definição desta componente e a sua quantificação através de parâmetros acústicos 

que têm correspondência com parâmetros perceptivos, foram temas que mereceram interesse do 

ponto de vista deste trabalho. 

A área do processamento de sinal de voz é bastante alargada apresentando diversas vertentes. 

No que diz respeito à produção da voz, o trabalho de desenvolvimento sistematizou-se segundo 

as duas componentes da voz bem definidas: fonte e filtro. Sobre a fonte, foram estudados 

sobretudo a estimativa do impulso glótico e os seus parâmetros glóticos. A análise da 

informação da fonte está sobretudo ligada ao diagnóstico da voz em Terapia da Fala. Este 

trabalho foi desenvolvido nos laboratórios de Processamento de Sinal da Helsinki University of 

Technology, em 2008. Na perspectiva do filtro, foram desenvolvidos trabalhos cujos objectos de 

estudo foram as estruturas espectrais relacionadas com concentrações ou ausências de energia e 

os seus parâmetros, nos quais podemos incluir as ressonâncias e as anti-ressonâncias, 

respectivamente. A análise desta informação está mais relacionada com o treino do canto em 

Didáctica do Canto. Esta actividade foi realizada no Royal Instute of Technology em 

Estocolmo, nos laboratórios do Departamento de Fala, Musica e Audição, em 2009. 
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Numa outra perspectiva, foram ainda abordados dois importantes temas do processamento de 

sinal que não são frequentemente explorados: as altas frequências e a fase do sinal 

[Nordstrom2006, Rank2006]. Efectivamente, a informação contida nas altas frequências não é 

utilizada devido ao seu nível baixo de magnitude que, no entanto, contêm informação audível 

(nomeadamente na voz cantada) e útil no sentido áudio-perceptivo e acústico [Ternstrom2008]. 

A fase do sinal é igualmente um domínio pouco abordado na medida em que a sua 

representação é muitas vezes inapropriada para possibilitar uma interpretação acessível e útil 

dado que não é definida por uma função contínua [Nico2003, Tribolet77]. Do mesmo modo, a 

dificuldade de representação da fase não implica que este domínio não tenha informação útil 

[Oppenheim81].  

Este capítulo inicia-se com o tema relacionado com a estimativa precisa de frequência cuja 

aplicabilidade se revela importante nas secções seguintes. A análise de ruído é uma das 

aplicações deste algoritmo, no qual se usa a informação de conteúdo harmónico que é 

comparada com a do conteúdo aperiódico. A secção seguinte aborda a informação de fonte da 

voz, centralizando-se na estimativa do impulso glótico. A informação de filtro é complementar 

da informação de fonte, e por isso é abordada com o foco na descrição do perfil espectral. De 

forma transversal mas específica, os temas das altas frequências e da informação de fase 

finalizam este capítulo. 

6.2 Estimação precisa de frequência 
Nesta secção é demonstrado o trabalho desenvolvido relacionado com a estimativa de 

frequência quer da frequência fundamental, quer da frequência dos harmónicos, no qual 

focaram-se os factores que interferem com a estimativa precisa, como por exemplo, a presença 

de ruído [Schoukens92], bem como os requisitos acima referidos. 

A forte dependência de muitos algoritmos de análise da informação de frequência, 

nomeadamente da frequência fundamental, conduziu este trabalho à abordagem da estimação da 

frequência dos parciais, não abrangendo porém, os também importantes parâmetros da 

amplitude e fase dado que constituem temas muitos vastos e de direito próprio. 

Esta dissertação abrange os sistemas de medição de parâmetros de voz, nos quais o erro deve ser 

minimizado. Assim, a precisão é um factor de vital importância nos contextos de estimação de 

frequência. Além disso, a informação de frequência está na base de algoritmos em muitos 

contextos e, por esta razão, a precisão é importante para que o erro existente se repercuta de 

forma reduzida nos mesmos. Especificamente, os sistemas de estimação podem ser usados em 

feedback visual e, por isso, os algoritmos nos quais se baseiam têm de cumprir requisitos de 

tempo real [Callaghan2004]. Este facto, implica, na maior parte dos casos, uma complexidade 
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computacional reduzida e um processamento de informação num curto espaço de tempo 

recorrendo a segmentos de amostras de comprimento reduzido, o que não é favorável à precisão. 

6.2.1 Os métodos existentes 

Na problemática geral dos algoritmos de estimação de frequência, verifica-se que estes 

determinam a frequência das sinusóides em diferido devido ao facto de serem exigentes, no que 

toca a recursos computacionais [Ferreira2010]. Além disso, produzem erros que podem não ser 

aceitáveis em contextos com requisitos de precisão elevada, tais como os exigidos num cenário 

clínico [Schoukens92]. 

Na atenuação daqueles problemas, destacaram-se dois géneros de métodos: os métodos 

temporais e espectrais. Os métodos temporais operam com eventos que se repetem na 

representação temporal do sinal, tais como os máximos, mínimos e a passagem do nível zero 

[Jain79]. No entanto, estes métodos apresentam uma precisão insatisfatória quando o sinal tem 

uma elevada presença de ruído [Jain79]. 

No espectro, as sinusóides são representadas através de linhas, o que proporciona a obtenção 

directa da frequência através de um algoritmo de detecção de picos. No entanto, como a DFT 

tem carácter discreto, a energia que pertence às linhas espectrais originais é dispersada pelas 

linhas laterais [Schoukens92, Renders84]. Este efeito designa-se por spectral leakage 

[Huang2001, Smith99, Gan2007]. O método espectral é, ainda, condicionado pelo janelamento 

que influencia a amplitude das linhas [Schoukens92, Renders84]. A determinação da frequência 

onde estão localizados os máximos no espectro de magnitude é um método simples que 

proporciona um valor aproximado mas não suficiente, no que toca à precisão. Deste modo, 

frequentemente recorre-se aos processos de interpolação dos pontos da DFT na vizinhança 

destes máximos encontrados numa primeira estimativa [Schoukens92]. 

A abordagem espectral foi a seleccionada entre as existentes porque apresenta vantagens para a 

sua execução em tempo real. Efectivamente, na determinação da DFT, a detecção dos picos e 

interpolação exigem um custo computacional reduzido o que favorece o seu uso em algoritmos 

de tempo real [Renders84]. 

6.2.2 A análise e o modelo da sinusóide 

A análise da estimação precisa de frequência, sob a influência do ruído, implica a definição de 

um modelo para representar o problema, quer no domínio temporal, quer no domínio espectral. 

As equações 6.1 e 6.2 definem este modelo no domínio do tempo. 
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( )x( n ) A.sin n r( n )ω φ= + +
ℓ

 (6.1) 

( )2

N

πω ∆= +
ℓ

ℓ ℓ  (6.2) 

A equação 6.1 modeliza uma sinusóide afectada por ruído aditivo na qual A representa a 

amplitude, ω a frequência, φ a fase e r(n) a componente de ruído que se assume branco e 

gaussiano. A equação 6.2 exprime a relação entre a frequência da sinusóide e o índice de 

frequência discreta (bin) ℓ , bem como a fracção ∆ℓ que não é representada no espectro discreto 

devido ao efeito de amostragem. O parâmetro ℓ é um valor inteiro que varia entre 1 e N e ∆ℓ é 

um valor fraccionário que varia entre 0 e 1 ou -0,5 e 0.5, conforme as especificações do 

algoritmo, sendo N o comprimento da janela de análise de sinal. A Figura 6.1 exibe duas 

representações espectrais de magnitude da sinusóide (transformadas de Fourier contínua e 

discreta). 

 
Figura 6.1: Transformada de Fourier contínua (a tracejado) e Transformada de Fourier discreta (a ponteado) da 
sinusóide com o efeito de leakage, centrada no lóbulo principal (em dB). 

 

Nesta figura, V(ejω) e V(k) são respectivamente a transformada de Fourier contínua e 

transformada de Fourier discreta da sinusóide, para efeito de uma janela genérica. Através da 

observação desta figura, é possível encontrar a referência do posicionamento exacto do pico da 

sinusóide em comparação com as linhas espectrais da transformada de Fourier discreta através 

dos valores ℓ e ∆ℓ . Assim, considerando que é possível obter o valor ℓ, o objectivo do 

algoritmo é determinar o valor de ∆ℓ  com a máxima precisão. O modelo da sinusóide acima 

representado é aplicado ao algoritmo ilustrado na Figura 6.2, no qual se baseia o método de 

análise espectral. 
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Figura 6.2: Diagrama de blocos do algoritmo de estimação precisa de frequência. A estimação do valor fraccionário 

∆ℓ é a funcionalidade em foco. 

 

Na Figura 6.2, a janela de análise h(n) é aplicada ao sinal x(n) cujo resultado é, por sua vez, 

transformado para o domínio das frequências através do cálculo da DFT, produzindo V(k) . Um 

algoritmo de detecção de picos determina o valor inteiro ℓ onde se localiza o harmónico a partir 

da magnitude |V(k)|. A magnitude do espectro e o valor ℓ resultante de um algoritmo de 

detecção de picos são usados para a determinação do valor ∆ℓ através dos métodos de 

interpolação. O algoritmo que estima este valor fraccionário é o foco do estudo da estimação 

precisa de frequência. 

Neste estudo, considera-se que uma janela de análise aplicada a uma sinusóide corresponde ao 

espectro da janela centrada na frequência da sinusóide, para favorecer a compreensão da 

influência do janelamento sobre a interpolação. 

As janelas rectangular, sinusoidal e de Hanning foram usadas devido ao facto de apresentarem 

propriedades distintas no que se refere a dois aspectos de relevância: efeito de leakage, e a 

resolução entre duas sinusóides. Entende-se como resolução entre duas sinusóides, a diferença 

mínima necessária para que se consiga distinguir duas sinusóides na magnitude do espectro. A 

Figura 6.3 apresenta a magnitude espectral destas três janelas. Esta figura mostra que o lóbulo 

principal da janela rectangular, de seno e de Hanning têm 4π/N, 6π/N e 8π/N de largura de 

banda, respectivamente. Este facto demonstra que a janela rectangular permite uma maior 

resolução espectral e a de Hanning permite uma menor.  

O efeito de leakage é evidenciado através da energia (relacionado com o factor de leakage) ou 

pela atenuação relativa dos lóbulos secundários [Gan2007]. Nesta característica, a janela de 

Hanning apresenta lóbulos mais atenuados e a janela rectangular, por outro lado, apresenta 

lóbulos com maior amplitude relativamente ao lóbulo principal. A janela de seno assume uma 

posição intermédia entre estes dois aspectos, apresentando propriedades intermédias. 

A avaliação de resolução é possibilitada por meio da determinação dos pontos necessários para 

a realização da interpolação. Considerando a largura de banda das janelas e que entre dois 
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pontos da transformada discreta é de 2π/N, infere-se que a janela rectangular necessita somente 

de dois pontos, enquanto as janelas de seno e de Hanning necessitam pelo menos de três pontos 

[Sousa2010a]. 

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
 

 

 

Figura 6.3: Representação de magnitude espectral das janelas rectangular (a ponteado), sinusoidal (a tracejado) e de 
Hanning (a cheio). 

A análise que se segue, consiste em definir uma forma de realizar a interpolação a partir de 

abordagens que permitam estimar o valor fraccionário ∆ℓ para cada tipo de janela de análise. O 

estudo analítico das janelas inicia-se com a janela rectangular. A janela rectangular é definida 

através da equação 6.3. 

h( n ) 1, n 0,1,...,N 1= = −  (6.3) 

A magnitude da resposta em frequência desta janela é expressa pela equação 

A sin( k )
V( k ) .

2 sin( k ) / N

∆ π
∆ π

− −=
− −

ℓ ℓ

ℓ ℓ
 (6.4) 

 

Calculando a relação entre as amplitudes das linhas em ℓ  e ℓ +1 obtém-se  

 

V( 1) 1
.

V( ) sin cot cos
N N N

π π π∆

+
=

−

ℓ

ℓ
ℓ

 (6.5) 

Resolvendo esta equação em função a ∆ℓ obtém-se 
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sinN Narctan
V( )

cos
N V( 1)

π

∆
π π

=
+

+

ℓ
ℓ

ℓ

. 
(6.6) 

A grande vantagem desta expressão é o facto de ser analítica o que pode resultar em valores 

mais precisos de ∆ℓ. A desvantagem prende-se com o facto da janela rectangular ter tipicamente 

um elevado factor de leakage. A abordagem para a estimação de ∆ℓ através do uso da janela de 

seno foi baseada na aproximação de potências de um arco cosseno positivo, expresso pela 

equação 6.7 ao lóbulo principal da sinusóide. Este procedimento justifica-se pelo difícil 

tratamento analítico da janela de seno na representação espectral. 

1

GN 3ˆ| H( )| cos ,
6 N

πω ω ω ≅ <  
 (6.7) 

Na equação 6.7, o argumento do coseno inclui um factor N/6 e ω assume valores entre -3π/N e 

3π/N tendo em conta a largura de banda do lóbulo principal da resposta em frequência da janela 

de seno. 

Este método baseia-se no cálculo do parâmetro G (ajuste da potência), através de um algoritmo 

de optimização baseado no critério MinMax [Drezner80] (ferramenta disponível no Matlab), 

que melhor adapta o arco positivo de uma função de potência de cosseno ao lóbulo principal. 

Dois cenários podem surgir na estimativa da variável G, tal como ilustra a Figura 6.4.  

 
Figura 6.4: Dois cenários da estimativa de precisa de frequência com o uso de uma janela de coseno. À esquerda, o 
ponto mais próximo está à esquerda do valor exacto de frequência e, à direita, o ponto está mais à direita.  

 

Considera-se o cenário em que o ponto mais próximo ℓ  está à esquerda do valor exacto o que 

corresponde a afirmar que |V(ℓ+1) |>|V(ℓ-1)| e que a frequência deve ser estimada como ∆ℓ+ℓ. 
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Por outro lado, considera-se o cenário no qual o ponto mais próximo está à direita do valor 

exacto e se verifica que |V(ℓ+1)|<|V(ℓ-1)|. Consequentemente, a frequência deve ser estimada 

como ℓ-∆ℓ e ∆ℓ assumirá um valor entre 0 e 0,5. Aplicando uma divisão entre pares de 

amplitude dos pontos |V(ℓ+1)|, |V(ℓ-1)| e |V(ℓ+1)|, |V(ℓ-1)| resultam as equações 6.8 e 6.9 

[Ferreira2001]. 

( )

( )

2
H 1

V( 1) N
Q

V( 1) 2
H 1

N

π ∆

π ∆

 + −  = =
+  −  

ℓ
ℓ

ℓ
ℓ

 (6.8) 

( )2
H 1

V( 1) N
S

V( ) 2
H

N

π ∆

π ∆

 − +  = =
 
  

ℓ
ℓ

ℓ
ℓ

 (6.9) 

 

Usando a aproximação em 6.7 e resolvendo em ordem a ∆ℓ, obtém-se 

1/ F

1/ F

3 1 1 Q
arctan

1 Q3
∆

π
−≅
+

ℓ  (6.10) 

e também 

1/ H3 2.S 1
arctan

3
∆

π
−≅ℓ . (6.11) 

Ambas as equações 6.10 e 6.11 poderiam ser usadas para o cálculo de ∆ℓ, no entanto, nos testes 

de optimização, verificou-se que os erros dependem fortemente de ∆ℓ e, por isso, no sentido de 

minimizar o erro máximo no intervalo de interesse entre 0 e 0.5, definiu-se por optimização um 

valor de γ que delimita dois intervalos: 0<∆ℓ<γ  e γ<∆ℓ<0.5. 

Por esta razão, numa primeira fase, usando os valores de magnitude espectral, o valor ∆ℓ é 

primeiramente enquadrado em relação ao valor de γ. Numa fase seguinte, para obter uma maior 

precisão, escolhe-se a equação de estimação de ∆ℓ de acordo com a equação 6.12.  
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1/ F

1/ F

final 1/ H

3 1 1 Q
arctan 0

1 Q3
.

3 2S 1
arctan 0.5

3

∆ γ
π

∆
γ ∆

π

 − < < +≅ 
− < <



ℓ

ℓ

ℓ

 

 

(6.12) 

Deste modo, os parâmetros a usar na optimização são γ, F e H que são determinados uma só vez  

(fase de calibração) pelo algoritmo de optimização. Estas expressões apresentam um erro 

associado que decorre da aproximação baseada na função potência de cosseno. Este algoritmo 

apresenta contudo a desvantagem de ser mais complexo em relação ao algoritmo baseado na 

janela rectangular. 

A estimação da frequência através de uma janela de Hanning foi produzida utilizando uma 

interpolação polinomial de segundo grau, pelo facto da expressão de análise baseada na resposta 

em frequência ser de difícil tratamento, tal como a janela de seno. Contudo, quando a magnitude 

espectral é expressa em dB, este modelo de aproximação é razoavelmente válido [Abe2004]. A 

Figura 6.5 representa o modelo polinomial de aproximação ao lóbulo principal da resposta em 

frequência da janela. 

 
Figura 6.5: Modelo da parábola que é aproximada ao lóbulo principal (presume-se escala logarítmica). 

Considerando as linhas espectrais ℓ-1, ℓ e ℓ+1, é possível definir o sistema de equações 6.13 

usando amplitudes na escala logarítmica.  

2 2
1 1

2 2

2 2
1 1

A A m( 1 ( )) A A m( 1)

A A m( ( )) A A m( )

A A m(( 1) ( )) A A m(1 )

∆ ∆
∆ ∆

∆ ∆

− −

+ +

 = − − − + = − − −
 

= − − + ⇔ = − − 
 = − + − + = − − 

ℓ ℓ

ℓ ℓ

ℓ ℓ

ℓ ℓ ℓ ℓ

ℓ ℓ ℓ ℓ

ℓ ℓ ℓ ℓ

 (6.13) 

cuja resolução conduz a  

1 1

1 1

A A1
.

2 2A A A
∆ + −

− +

−=
− −
ℓ ℓ

ℓ ℓ ℓ

ℓ  (6.14) 
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Este método é também afectado de erro na medida em que existe uma diferença entre a forma 

do lóbulo principal da resposta em frequência da janela e a parábola. No entanto, tem a 

vantagem de ser um algoritmo de aplicação expedita e simples. 

Dadas as características distintas das janelas usadas, os métodos descritos podem ser 

combinados definindo uma regra que permite o melhoramento do resultado. Numa segunda 

fase, os métodos foram combinados entre si para se obter um melhor desempenho, aproveitando 

as diferentes características de robustez ao ruído de cada um [Sousa2010a]. A combinação 

depende dos resultados obtidos na primeira fase na medida em que se pretende combinar os dois 

algoritmos de modo a melhorar o desempenho face à incidência de ruído no sinal. Como critério 

de combinação, é usada a expressão da equação 6.15.   

final 1 1 2 t

final 1 2 1 2 t

se | | e

0.5( ) se | | e

∆ ∆ ∆ ∆
∆ ∆ ∆ ∆ ∆

= − <
= + − ≥

ℓ ℓ ℓ ℓ

ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ
 (6.15) 

Na equação 6.15, o parâmetro et é um parâmetro determinado empiricamente que define o erro 

máximo entre as estimativas dos métodos admitidos, ∆ℓfinal ,∆ℓ1 e ∆ℓ2 são as estimativas final  e  

dos dois algoritmos propostos, respectivamente. O valor et foi experimentalmente ajustado para 

0.01, o que conduz aos resultados apresentados na secção seguinte. Este critério define que se as 

estimativas forem muito diferentes, o valor final é o valor médio das duas estimativas, enquanto 

que se forem próximas, retém-se o resultados do método que proporciona maior precisão. 

6.2.3 A precisão de frequência 

Os algoritmos foram submetidos a testes para a análise da robustez da estimação de frequência 

num cenário de presença de ruído (simulando o cenário de presença significativa de ruído 

natural da voz). O método de teste consistiu na síntese de sinusóides com várias frequências 

(combinações de ℓ  e ∆ℓ ) para constituírem os valores de referência ou conhecidos do teste. Por 

outro lado, a cada sinusóide foi somado ruído branco gaussiano para simular a presença de ruído 

cujo nível é caracterizado pela relação sinal ruído (SNR). A partir destas sinusóides, foram 

estimadas as suas frequências através dos algoritmos implementados. 

Como medida de desempenho, definiu-se o erro máximo de estimativa (EME) em função da 

relação sinal ruído, expressa pela equação 6.16. 

{ }
−

≤=
= −∑

N / 2 1

0 1
0

2 ˆEME( SNR ) max ( , ,SNR ) ( , ,SNR )
N ∆

ω ∆ ω ∆
l<

l

l l l l  (6.16) 
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Nesta equação, são comparados o erro máximo para os vários valores possíveis de ∆ℓ para um 

determinado valor de ℓ e um valor de SNR, considerando apenas metade dos pontos da DFT 

(N/2). Por fim, é determinado o valor erro médio dos erros associados a cada ℓ.  Numa primeira 

fase, cada método foi testado individualmente usando a medida de desempenho expressa na 

equação. Os testes foram realizados com uma DFT de 512 pontos, com valores de SNR de 0 a 

70 dBs, com passos de 5 dBs. A fase φ  é nula e a amplitude A é unitária, devido sobretudo ao 

facto destes parâmetros não influenciarem, na prática, a estimativa. Os valores de ∆ℓ variaram 

entre 0 e 1 com passos de 0,01 e os de ℓ variaram entre 1 e N/2-2.  

A Figura 6.6 mostra o desempenho dos algoritmos propostos para cada nível de ruído. Note-se 

que esta figura apresenta o erro de estimativa em relação à resolução natural da DFT (2π/N), o 

que significa que na ausência de qualquer regra de interpolação, o erro natural por 

arredondamento na estimação de frequência é de 50%. Nesta figura, verifica-se que a janela 

rectangular tem melhor desempenho abaixo dos 20 dBs e a janela de seno tem melhor 

desempenho acima dos 20 dBs. 

 
Figura 6.6: Comparação de desempenho relativa aos três tipos de janela em análise expressa pelo parâmetro EME. 

 

A janela relacionada com o modelo parabólico apresenta maior erro em toda a gama de SNR 

usada. Dado que as janelas de seno e rectangular apresentam os melhores resultados, este par de 

métodos foi escolhido para ser combinado. A Figura 6.7 mostra uma comparação entre o 

resultados de desempenho das janelas individualmente e a combinação das duas janelas com 

melhor desempenho. 

Assim, verifica-se a combinação de janelas permite obter uma melhoria relativamente aos 

métodos individuais, abaixo dos 20 dBs. Para valores superiores, o desempenho do método 

combinado é intermédio aos individuais. 
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Figura 6.7: Comparação de desempenho entre as janelas de seno, rectangular e a combinação das duas usando o 
parâmetro EME. 
 

Em síntese destes resultados, os algoritmos testados apresentam uma elevada precisão de 

estimativa de frequência bem como uma boa resistência à influência do ruído simulando o ruído 

natural da voz. Também se verifica que a combinação de métodos é uma boa forma de obter um 

algoritmo com desempenho mais equilibrado para uma gama expandida de valores de SNR. 

6.2.4 Interferência harmónica na estimação de frequência 

A interferência harmónica na estimação de frequência é um fenómeno que ocorre 

principalmente em casos de vozes com valores de frequência fundamental baixa. Dois 

harmónicos pertencentes à mesma estrutura harmónica e adjacentes interferem reciprocamente 

pelo efeito de leakage. 

Um conjunto de testes foi realizado para conhecer a interferência em estimadores de frequência 

precisa existentes e os desenvolvidos nesta dissertação. Nesta análise foi assumido como 

referência, o limite mínimo de Cramer-Rao que exprime a variância mínima do erro de 

estimação da frequência de uma sinusóide em função do nível de ruído e o tamanho N da DFT 

para um estimador arbitrário não enviesado [Macleod98]. Deste modo, o limite mínimo de 

Cramer-Rao é definido por 

2

2 2

6
var( ) .

A N( N 1)

σε ≥
−

 (6.17) 

Nesta equação, ε é o erro de estimação, A representa a amplitude da sinusóide, σ
2 é a variância 

do ruído e N é o tamanho da DFT. Assim, quanto mais perto a variância do erro da frequência 

estimada estiver deste limite, mais precisa é a estimativa. 
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Como medida de desempenho, foi usada a medida Root Mean Square Error (RMSE) que se 

relaciona com o limite mínimo de Cramer-Rao através da variância do erro de frequência. Esta 

medida foi normalizada por um factor 2π/N que é a resolução da DFT. 

var( )
RMSE

2 / N

ε
π

=  (6.18) 

Para criar um cenário de interferência, foram colocadas duas sinusóides, uma em cada lado da 

sinusóide alvo cuja frequência é estimada. A equação resultante é definida por 

( ) 2 2
x( n ) A.sin n A.sin 9.7n A.sin 31.3n r( n ).

N 4 N 3

π π π πω ϕ    = + + + + + +   
   

ℓ
 (6.19) 

Devido a esta introdução de duas sinusóides laterais, o limite mínimo de Cramer-Rao será 

escalado de (2/3). As fases dos harmónicos de interferência foram escolhidas arbitrariamente. 

Nas condições de teste, foram considerados A=1, N=512 φ=π/6 e ℓ=20. O valor de ∆ℓ varia 

entre 0 e 1 ou, dependendo do algoritmo de estimação de frequência, entre -0.5 e 0.5, o que 

significa que a distância entre a sinusóide e as adjacentes é cerca de 10.3 ou 11.3 DFT bins. O 

SNR é determinado em função da amplitude da sinusóide e a variância do ruído. 

2

2

A
SNR 10log

σ
 

=  
 

 (6.20) 

Foram usados valores entre -10 e 50 dBs com passos de 2.5 dBs para a simulação da SNR, que 

foi regulada através do ajustamento da variância do ruído. 

Estimadores para a janela rectangular 

Nos trabalhos de Jain é apresentado um estimador que usa apenas duas linhas espectrais. A 

equação 6.21 define a forma de cálculo deste estimador [Jain79].   

V( 1)
,0 1.

V( ) V( 1)
∆ ∆

+
= ≤ <

+ +
ℓ

ℓ ℓ
ℓ ℓ

 (6.21) 

É admitido que o desempenho deste estimador não é afectado pela interferência de harmónicos 

vizinhos na medida em que é admitido um efeito de leakage  reduzido. Em Quinn é descrito um 

estimador que usa as linhas espectrais de ambos os lados para melhorar a robustez face ao ruído. 

O valor é determinado através de 6.22 a 6.24 [Quinn97]. 
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2 2L R
L R( ) ( ), 0.5 0.5.

2

α α∆ ϒ α ϒ α ∆+= − + − ≤ <ℓ ℓ  (6.22) 

onde  

L R

V( 1) V( 1)
V( ) V( )

,
V( 1) V( 1)

1 1
V( ) V( )

α α

   − +−ℜ ℜ   
   = =

   − +ℜ − ℜ −   
   

ℓ ℓ

ℓ ℓ

ℓ ℓ

ℓ ℓ

 (6.23) 

e 

21 6 1 x 2 / 3
( x ) log(3x 6x 1) log .

4 24 1 x 2 / 3
ϒ

 + −= + + −   + + 
 (6.24) 

Este estimador apresenta assim maior complexidade, quer a nível da quantidade informação 

usada, quer a nível da forma de cálculo.  

Por seu lado, Macleod sugere um estimador que usa 3 linhas espectrais e que recorre à fase da 

DFT para obter maior precisão [Macleod98]. O estimador é baseado em 6.25 e 6.26  

21 8
, 0.5 0.5,

4

ϒ∆ ∆
ϒ

+= − ≤ <ℓ ℓ  (6.25) 

onde  

{ } { }
{ } { } { }

* *

* * *

V( 1).V ( ) V( 1).V ( )
.

V( ).V ( ) V( 1).V ( ) V( 1).V ( )
ϒ

ℜ − − ℜ +
=

ℜ + ℜ − + ℜ +

ℓ ℓ ℓ ℓ

ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ
 (6.26) 

Jacobsen também propôs um estimador que também usa a fase da DFT e que apresenta a 

vantagem de se realizar através de um cálculo simples [Jacobsen07]. 

V( 1) V( 1)
, 0.5 0.5

2V( ) V( 1) V( 1)
∆ ∆ + − −= ℜ − ≤ < − + − − 

ℓ ℓ
ℓ ℓ

ℓ ℓ ℓ
 (6.27) 

 Este estimador usa também 3 linhas espectrais e é descrito como um algoritmo eficiente, 

preciso e com capacidade de rejeitar os desvios estatísticos. 
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Estimadores para a janela de Hanning 

Alguns autores reconhecem que o efeito de leakage no uso de uma janela rectangular pode 

influenciar significativamente a estimação da frequência em cenários de presença de 

harmónicos vizinhos. Por esta razão, alguns autores criaram também estimadores para as janelas 

de Hanning que oferecem a vantagem de leakage reduzido. Grandke propõe um estimador que 

usa duas linhas espectrais e é baseado em [Grandke83]  

2 V( 1) V( )
, 0 1.

V( 1) V( )

+ −
∆ = ≤ ∆ <

+ +
ℓ ℓ

ℓ ℓ
ℓ ℓ

 (6.28) 

Em Macleod, para além de um estimador para uma janela rectangular, é proposto um estimador 

para uma janela de Hanning que se baseia na “rejeição intrínseca de leakage” [Macleod98]. 

{ } { }
{ } { } { }

* *

* * *

2. V( 1).V ( ) V( 1).V ( )
, 0.5 0.5

2. V( ).V ( ) V( 1).V ( ) V( 1).V ( )
∆ ∆

ℜ − − ℜ +
= − ≤ <

ℜ − ℜ − − ℜ +

ℓ ℓ ℓ ℓ

ℓ ℓ

ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ

 

(6.29) 

Quinn também sugeriu um estimador para a janela de Hanning definida por 6.30 a 6.32 

[Quinn06]. 

2 2L R
L R( ) ( ), 0.5 0.5,

2

α α∆ ϒ α ϒ α ∆+= + − − ≤ <ℓ ℓ  (6.30) 

onde  

L R

V( 1) V( 1)
2. 1 2. 1

V( ) V( )
,

V( 1) V( 1)
1 1

V( ) V( )

α α

   − +ℜ + ℜ +   
   = =
   − +− ℜ ℜ −   
   

ℓ ℓ

ℓ ℓ

ℓ ℓ

ℓ ℓ

 (6.31) 

e 

25 155 12 7x 4 31/ 5
( x ) log(35x 120x 32 ) log .

14 140 12 7x 4 31/ 5
ϒ

 + −= − + + −   + + 
 (6.32) 

Para uma janela de Hanning, Jacobsen propôs 6.33 para o estimador de frequência 

[Jacobson07]. 
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V( 1) V( 1)
1.36 , 0.5 0.5

V( ) V( 1) V( 1)
∆ ∆

+ − −
= − ≤ <

+ + + −
ℓ ℓ

ℓ ℓ
ℓ ℓ ℓ

 (6.33) 

Para além destes estimadores para a janela de Hanning, foi também incluída neste conjunto, a 

interpolação parabólica descrita em 6.2.3, a qual é independente do tipo de janela.  

Resultados 

Esta secção apresenta os resultados de desempenho dos estimadores de frequência através de 

gráficos que mostram o valor de RMSE em função do SNR. São mostrados os resultados sobre 

o desempenho dos estimadores para uma janela rectangular e para uma janela de Hanning em 

que as sinusóides de interferência estão a 10 e a 5 bins da sinusóide de referência. A Figura 6.8 

apresenta os resultados de desempenho dos estimadores para a janela rectangular. 

 
Figura 6.8: Valor de RMSE dos estimadores da frequência para a janela rectangular em função do SNR. O limite 
mínimo de Cramer-Rao é representado para referência (a cheio). 
 

É possível verificar que na região entre -10 e 0 dBs, os estimadores de Jain e ArcTanR mostram 

uma pequena vantagem relativamente aos restantes estimadores. Entre 0 e 10 dBs, o estimador 

de Macleod apresenta melhor desempenho, embora não significativamente. Finalmente, acima 

de 10 dBs, o estimador Jacobson apresenta os melhores resultados. 

A Figura 6.9 apresenta os valores de desempenho dos estimadores para a janela de Hanning com 

apenas 10 bins de distância entre as sinusóides de referência e de interferência. Foi aqui incluído 

o estimador da janela de seno. 
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Figura 6.9: Valor de RMSE em função do SNR dos estimadores da frequência para a janela de Hanning com 10 bins 
de distância entre a sinusóide de referência e a de interferência. O limite mínimo de Cramer-Rao é representado para 
referência (a cheio). 
 

Na Figura 6.9, verifica-se que até 15 dBs, os estimadores apresentam um desempenho muito 

próximo. O interpolador parabólico afasta-se dos outros estimadores para este valor de SNR. 

Em seguida, o estimador Jocabsen afasta-se desta tendência a partir dos 30 dB, o estimador 

ArctanS afasta-se a partir de 40 dBs. Os restantes estimadores mantêm-se numa tendência de 

distância quase constante da referência do limite mínimo de Cramer-Rao. A Figura 6.10 

apresenta os resultados de desempenho dos estimadores para uma janela de Hanning.  

 
Figura 6.10: Valor de RMSE em função do SNR dos estimadores da frequência para a janela de Hanning com 5 bins 
de distância entre a sinusóide de referência e a de interferência. O limite mínimo de Cramer-Rao é representado como 
referência (a cheio). 
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Esta figura destaca a interferência mais acentuada quando as sinusóides estão mais próximas. 

Este facto é inferido através dos valores de RMSE que são mais elevados para o caso de 

sinusóides mais próximas, em particular para valores de SNR mais elevados. 

Salienta-se contudo que em ambas as figuras, entre cerca de 0 dB e 25 dBs, o estimador 

ArcTanS apresenta valores de RMSE mais reduzidos do que os restantes. O interpolador 

parabólico distancia-se da tendência geral, aos 10 dBs aproximadamente. 

Em síntese desta análise, conclui-se que os estimadores Grandke83, Macleod98, Quinn06 e 

ArcTanS são os mais apropriados para as condições de interferência entre harmónicos e para 

uma gama elevada de valores de SNR. Não foi identificado nenhum estimador com o melhor 

desempenho para toda a gama de SNR. 

6.3 Análise de ruído da voz 
Esta secção apresenta o trabalho realizado sobre a análise de ruído. Descreve fundamentalmente 

os desenvolvimentos de algoritmos que fazem a separação das componentes harmónica e de 

ruído. Inclui também os testes dos algoritmos bem como um pequeno estudo sobre a correlação 

entre o parâmetro de ruído HNR e os parâmetros perceptivos da escala RASAT. 

6.3.1 O ruído natural da voz 

Considerando as limitações dos algoritmos existentes descritos na secção 4.8, foi desenvolvido 

um algoritmo que propõe a estimativa das componentes harmónica (informação periódica) e de 

ruído (informação aperiódica). A estimativa destas duas componentes tem grande importância, 

na medida em que permite a extracção de outros parâmetros relacionados com o ruído (por 

exemplo, o HNR por banda), e proporciona também audição do ruído presente na voz que 

frequentemente é mascarado pelos harmónicos. 

O desenvolvimento do método apurado durante este trabalho de dissertação segue a abordagem 

espectral mencionada por [Yegnanarayana98] e por [Kasuya86], mas os conceitos de 

componentes harmónica e de ruído são definidos de forma mais precisa. 

6.3.2  A medição de ruído 

A separação das duas componentes implica em primeiro lugar, um modelo de análise que 

represente a relação entre as duas componentes e o sinal completo. O modelo de Harmónico-

Ruído foi adoptado (ver secção 4.2.3), devido ao facto de ser simples e largamente usado. 

Posteriormente, é necessário realizar a correspondência entre o modelo e as estruturas do sinal 

que estão associadas a cada componente do sinal. Os harmónicos estão claramente associados à 
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componente harmónica da voz contudo, outros tipos de parciais, como os sub-harmónicos, 

também podem pertencer a esta componente, pois também contribuem para a periodicidade. 

Não se incluem na componente harmónica, parciais que não estejam harmonicamente 

relacionados com os restantes. A componente de ruído inclui toda a restante informação que não 

foi definida como harmónica. Inclui em particular as regiões inter-harmónicas e os parciais de 

baixa frequência, sem harmonicidade com os restantes parciais. 

Pressupõe-se ainda, a existência de uma parte do sinal que contém informação de ambos os 

componentes que não é possível separar. Por exemplo, no espectro, a componente de ruído 

somada à componente harmónica na mesma região espectral não permitem a separação, ou seja, 

não se apresentam com suficiente contraste espectral.  

6.3.3 A separação das componentes harmónica e de ruído 

Considerando a definição do problema descrita na secção 6.3.1, foi utilizada uma abordagem 

que consiste na extracção da componente harmónica a partir do sinal completo, porque esta 

componente pode ser definida deterministicamente e de forma mais precisa do que a 

componente de ruído. A Figura 6.11 representa o conjunto de procedimentos para efectuar a 

separação das duas componentes do sinal.  

 
Figura 6.11: Diagrama de blocos do algoritmo de separação de componentes. 

 

De modo geral, o algoritmo para estimar o HNR realiza dois passos importantes. O primeiro 

passo consiste na transformação do sinal s(n) na sua representação espectral S(k) usando a 

ODFT e uma janela de seno (bloco 1). A ODFT consiste na transformação do sinal na sua 

representação espectral usando a Odd-Discrete Fourier Transform (ODFT) [Ferreira2001]. A 

ODFT é obtida através do desvio em meio bin da DFT [Ferreira2001]: 
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2 1N 1 j ( k )n
N 2

o
n 0

X (k ) x(n)e , k 0,1,...,N 1,
π− − +

=

= = −∑  (6.34) 

onde x(n) é o sinal de entrada e N é o comprimento da DFT. Se x(n) for real, o desvio de 

frequência torna as amostras da DFT acima de π, um espelho perfeito (no sentido de simetria 

conjugada) das amostras abaixo de π. 

Com o recurso a um algoritmo de detecção de picos, os harmónicos são localizados e, para cada 

um, determina-se a sua amplitude, frequência e fase (bloco 2). Usando estes parâmetros que 

caracterizam as sinusóides, efectua-se a síntese de cada harmónico correspondente (bloco3). O 

sinal resultante da síntese dos harmónicos constitui a componente harmónica do sinal. Para 

obter a componente de ruído, a componente harmónica estimada é subtraída ao sinal completo. 

Como última operação, as componentes harmónica e de ruído representadas no espectro são 

transformadas na sua representação temporal (blocos 4 e 5). 

A grande vantagem deste método é o facto de estimar a contribuição da componente harmónica 

nas regiões inter-harmónicas que são originadas pelo efeito de janelamento e de leakage. As 

observações dos espectros dos sinais e os estudos anteriores mostraram que os harmónicos, 

embora afectados por irregularidades, nomeadamente ruído, representam a informação que 

define a componente periódica da voz vozeada.  

Obtidas as componentes harmónica e de ruído, o valor do HNR é determinado recorrendo à 

equação 6.35.  

( )

( )

N / 2
2

k 1
N / 2

2

k 1

H k
HNR 10.log

R k

=

=

 
 
 =
 
 
 

∑

∑
  (6.35) 

É de notar que o uso da ODFT não altera a forma de cálculo do HNR. Para determinar o HNR, 

também seria possível utilizar a representação temporal das componentes, contudo o uso da 

representação espectral evita custo computacional adicional. 

6.3.4 Extracção dos parâmetros dos harmónicos 

A extracção dos parâmetros dos harmónicos com a finalidade de os sintetizar inicia-se com a 

localização dos mesmos na representação espectral. Cada harmónico detectado é modelado 

segundo a equação 6.36 [Ferreira2001]. 
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2
x( n ) A.sin ( )n

N

π ∆ ϕ = + +  
l l    (6.36) 

onde A é a amplitude da sinusoide, N é o comprimento da janela, φ é a fase,  ℓ e ∆ℓ são a parte 

inteira e a parte fraccionária que definem a frequência precisa da sinusóide. A estimação da 

magnitude do espectro é bastante sensível na medida em que este passo condiciona 

consideravelmente os passos posteriores de estimação. Este algoritmo determina a localização 

dos harmónicos ao longo da ODFT através da detecção de picos ou de máximos locais os quais 

correspondem à parte inteira ℓ. Para cada harmónico, são usadas as equações 6.37, 6.38 e 6.39 

para determinar frequência, fase e a amplitude, respectivamente [Ferreira2001]. 
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Nestas equações Xo(k) representa a ODFT, G e F são parâmetros de calibração que são 

determinados experimentalmente ou através de um algoritmo de optimização, baseado no 

MinMax [Drezner80]. Verifica-se que a magnitude e a fase dependem fortemente da precisão da 

estimativa de ∆ℓ.  

6.3.5 Síntese dos harmónicos 

A síntese dos harmónicos é obtida através da síntese de cada sinusóide individual e usando os 

parâmetros extraídos a partir da ODFT, para cada segmento de amostras. A síntese é realizada 

no domínio espectral ignorando a modulações de frequência (i.e. desvios de frequência), usando 

as equações 6.40 e 6.41 que representam a fase e magnitude de cada harmónico (tomando a  
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função seno como modelo) e incorporando o efeito de uma janela de seno [Ferreira2001, 

Sousa2009]. 

(1 )
( )

2 2

N
H

π ωω ϕ −∠ = − +  (6.40) 

N
cos sin

1 12 2N
H( ) A

1 12
sin sin

2 N 2 N

ω π

ω
π πω ω

= × +
   − +   
   

 (6.41) 

Nestas equações, φ e A são respectivamente, a fase e amplitude estimadas da sinusóide, N é o 

comprimento da janela. A magnitude e a fase de H(k) podem ser determinadas de forma precisa 

para cada bin k substituindo ω em 6.40 e em 6.41 por 6.42 [Ferreira2001]. 

2 1
k

N 2

πω ∆ = + − − 
 

l l   (6.42) 

 As ocorrências em 6.41 de indeterminação do tipo 0/0 são detectadas e contornadas através de 

funções aproximadas. Finalmente, o espectro da sinusóide é somado ao espectro das restantes 

sinusóides harmonicamente relacionadas. 

6.3.6  O desempenho do algoritmo 

O método desenvolvido foi testado em ambiente Matlab, com vozes sintetizadas, de modo a 

determinar a sua precisão e comportamento sob uma diversidade acústica gerada pelo 

sintetizador de vozes referido na secção 5.4. O algoritmo foi também testado com as vozes 

naturais para se conhecer o seu comportamento com sinais reais. Em ambos os tipos de teste, o 

algoritmo foi calibrado de forma a produzir um erro o mais reduzido possível e foi usada uma 

janela de análise de 2048 amostras. Para efeitos de comparação, foram também testados outros 

algoritmos de estimativa de HNR. 

No teste com vozes sintetizadas, o sintetizador foi calibrado para produzir a fonação sustentada 

de uma vogal [a]. O fonema [a] foi escolhido devido ao facto de ser largamente usado pelos 

profissionais da voz , pela menor interferência neste caso do tracto vocal sobre a fonte glótica, já 

que existe um menor número de constrições e obstruções [Letho2007]. O filtro do tracto vocal 

foi configurado para criar formantes centradas nas frequências 664, 1027 e 2617 Hz. A radiação 

dos lábios foi modelizada através de um operador diferencial de primeira ordem R(z)=1-0.99z-1. 

No que diz respeito ao nível tonal, foram usadas vozes sintetizadas com uma frequência 

fundamental de 200 Hz para simular vozes femininas e de 100 Hz para simular vozes 
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masculinas. Na simulação dos diversos níveis de ruído, foram usados os valores teóricos de 5 

dB a 25 dB, com passos de 5 dB. As vozes foram produzidas com 22050 Hz de frequência de 

amostragem. 

Ambos os valores estimados e teóricos de HNR são comparados através de parâmetros de 

desempenho. A Figura 6.12 mostra um exemplo de comparação entre os valores de HNR 

teóricos e estimados para cada segmento de amostras. 

 
Figura 6.12: Curva teórica (ponteado) e estimada (a cheio) do parâmetro HNR. A voz sintetizada apresenta o valor 
médio de 10 dBs de HNR. 
 

 Como critério de avaliação das curvas, afirma-se que quanto mais afastadas estiverem, menos 

precisa é a estimativa do HNR. Assim, foi definido o erro médio como medida de desempenho 

global pela equação 6.43. 

f fN N

teórico estimado
i 1 i 1f f

1 1
E HNR ( i ) HNR ( i )

N N= =

= −∑ ∑  (6.43) 

Nesta equação, Nf  é o número total de segmentos, i é o índice de segmento, HNRteorico é o HNR 

teórico e o HNRestimado é o HNR estimado, ambos expressos em dBs. Por outro lado, foram 

determinadas as medidas do valor do erro para compactar os resultados: o valor médio absoluto 

MA (medida de localização), a média M (medida de localização) e o desvio SD (medida de 

dispersão) padrão do erro. 

No que diz respeito aos testes com vozes naturais, seis vozes de três oradores masculinos e três 

femininos foram seleccionados a partir de uma base de dados de 17 oradores (7 do género 

masculino e 10 do sexo feminino).  

Estas vozes foram recolhidas em sessões de terapia da fala provenientes de pacientes com 

patologias ou disfonias que se evidenciavam pelo grau de rouquidão. Para cada género, três 

níveis de rouquidão foram definidos (baixo, médio e alto). Esta selecção foi realizada através da 
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observação dos sons de voz com níveis bem distintos de nível de ruído. Pelo facto dos sons 

serem bastante distintos, é possível assegurar que a maior parte de possíveis avaliadores 

experientes estabeleçam a mesma ordem. Estes sons de voz foram gravados com uma 

frequência de amostragem de 44100 Hz, 16 bit/amostra e, como pré-processamento, foram 

seleccionados as partes mais estáveis. Estes testes visam a avaliação de consistência das 

estimativas de HNR entre os métodos. 

6.3.7  Caracterização do algoritmo de estimação de HNR 

Os resultados preliminares e os testes sobre vozes sintetizadas e naturais são discutidos nesta 

secção. Os resultados preliminares são observações do comportamento do algoritmo na 

separação das duas componentes e no cálculo do parâmetro HNR. Os resultados sobre as vozes 

sintetizadas consistem na análise dos parâmetros de desempenho obtidos para cada algoritmo. 

Os parâmetros de desempenho são os mencionados na secção 6.3.6. No que toca aos testes com 

vozes naturais, foi realizada uma comparação dos valores de HNR estimados a partir das vozes 

seleccionadas, para os métodos em análise.  

Nas observações preliminares, destacou-se o desempenho da separação das componentes com a 

visualização do sinal completo, componente harmónica e de ruído. A Figura 6.13 ilustra um 

exemplo de separação das componentes harmónica e de ruído realizada pelo algoritmo. 

 
Figura 6.13: Sinal completo (cima), componente harmónica (meio) e de ruído (baixo) de uma voz normal. O sinal 
completo e as suas componentes estão separados para efeitos de visualização. 
 

Na Figura 6.13, a linha a tracejado representa o espectro do sinal total, a linha a ponteado 

representa a componente harmónica e a linha a cheio representa a componente de ruído. Os 

espectros foram desviados verticalmente para melhor visualização. 

Considerando estes pressupostos, cria-se a hipótese de ser possível estimar a contribuição da 

componente harmónica nas regiões inter-harmónicas partindo da estimativa das características 

das sinusóides associadas a cada harmónico. Assim, a estimativa está apenas condicionada pelas 
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perturbações que possam ocorrer nos picos dos harmónicos sendo desta forma menos afectados 

de erros. A principal desvantagem desta abordagem consiste no facto de alguns harmónicos não 

poderem ser detectados, principalmente nas altas frequências. Este facto acontece sobretudo em 

vozes soprosas as quais mostram níveis de ruído elevados nas altas frequências.  

Testes com vozes sintetizadas 

Esta secção refere-se aos resultados dos testes com o algoritmo desenvolvido sobre as vozes 

sintetizadas e a uma comparação com outros algoritmos de referência baseados na representação 

temporal, espectral e cepstral (ver secção 3.8). A tendência para sobrestimar ou subestimar foi 

também avaliada através da observação do sinal do valor médio do erro. A Tabela 6.1 mostra os 

valores de erro médio produzido por cada algoritmo considerando F0=100Hz.  

Os algoritmos foram avaliados usando parâmetros de localização e de dispersão do erro, em 

função da frequência fundamental e do HNR teórico. 

 

HNR 
teórico 
(dB) 

Temporal Espectral Cepstral  
Método 
proposto 

5 0,19 -0,61 -1,15 0,37 
10 0,12 -0,79 -0,63 -0,27 
15 0,09 -0,67 -0,20 -0,40 
20 0,07 -0,05 0,27 -0,27 
25 0,06 0,50 0,82 0,27 
     Tabela 6.1: Comparação entre o valor médio do erro (dB) para os métodos em análise para F0=100 Hz. 

  

A Tabela 6.2 mostra os parâmetros de desempenho dos algoritmos que quantificam o valor de 

erro e a sua dispersão. O mesmo procedimento foi seguido para obter os resultados de 

desempenho sobre as vozes com a frequência fundamental de 200Hz. 

 Temporal Espectral Cepstral  
Método 
proposto 

MA  0,11 0,52 0,61 0,31 
M 0,11 -0,32 -0,18 -0,06 
SD 0,05 0,54 0,77 0,35 

 Tabela 6.2: Valor médio absoluto (MA), médio (M) e desvio padrão (SD) do erro para F0=100Hz. 
 

A Tabela 6.3 apresenta os resultados do erro médio para cada valor de HNR e o método usado e 

considerando F0=200 Hz. 
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HNR teórico 
(dB) 

Temporal Espectral Cepstral  
Método 
proposto 

5 0,80 -0,9 -2,45 0,12 
10 0,65 -0,31 -1,87 -0,16 
15 0,61 -0,34 -1,48 0,17 
20 0,59 0,16 -1,12 -0,22 
25 0,59 0,71 -0,71 0,40 
     Tabela 6.3: Comparação entre o valor médio do erro (dB) para os métodos em análise para F0= 200 Hz. 

 

A Tabela 6.4 mostra os valores dos parâmetros de desempenho para cada método avaliado para 

as vozes sintetizadas e com a frequência fundamental de 200Hz. 

 Temporal Espectral Cepstral  
Método 
proposto 

MA  0,65 0,49 1,53 0,21 
M 0,65 0,60 -1,53 0,08 
SD 0,09 0,49 0,67 0,25 

     Tabela 6.4: Valor médio absoluto (MA), médio (M) e desvio padrão (SD) do erro para F0=200Hz. 
 

Analisando nas Tabelas de 6.1 a 6.4, em particular, o valor absoluto do erro, é possível concluir 

que o método desenvolvido apresenta erro baixo para vozes com F0=200 Hz (MA=0,21). No 

entanto, o método temporal apresenta valores baixos do erro para vozes com a frequência 

fundamental de 100 Hz (MA=0,11). Efectivamente, para F0=200 Hz, o método temporal revela 

erros elevados devido à falha de detecção do segundo máximo da função autocorrelação 

normalizada. 

O método desenvolvido é mais eficiente na estimação do HNR para valores altos da frequência 

fundamental devido ao facto de detectar com maior facilidade a estrutura harmónica. Ao avaliar 

o erro médio da variação em função da frequência fundamental F0, o método espectral 

apresenta pequenas diferenças entre o MA para uma frequência fundamental de 100 Hz e de 200 

Hz. Este facto corresponde a afirmar que o método tem a mesma eficiência em detectar os 

harmónicos em vozes femininas e masculinas. No entanto, produz erros mais elevados do que o 

método desenvolvido. 

A análise de variação de erro médio segundo o valor teórico de HNR revela melhores resultados 

para o método temporal usando uma frequência fundamental de 100Hz do que 200Hz. Este 

facto é explicado pelo facto da função autocorrelação ser menos vulnerável ao ruído.  

No caso das vozes masculinas, o método desenvolvido produziu algumas falhas na detecção de 

harmónicos nas altas frequências, devido à maior densidade de harmónicos, nesta região do 
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espectro. Apesar deste facto, o método desenvolvido apresenta a segunda melhor variação de 

erro médio nas condições de teste adoptadas. 

O valor médio do erro para o método desenvolvido e para ambos os valores de frequência 

fundamental, permite concluir que não existe uma tendência para sobrestimar ou subestimar. Os 

restantes algoritmos apresentam desvios consideráveis em relação ao valor exacto, que em 

certos casos é elevado, como é o caso do método cepstral para a frequência fundamental de 200 

Hz (M=-1,53). Este facto deve-se a um desajustamento entre a curva estimada do nível do ruído 

e o perfil espectral. No algoritmo desenvolvido, os erros são essencialmente causados pela não 

detecção dos harmónicos ou pela detecção incorrecta destes. 

Testes com vozes naturais 

O valor de HNR estimado é apresentado em duas tabelas onde é possível comparar os valores 

HNR extraídos a partir de cada voz. A proximidade entre os valores de HNR obtidos a partir 

dos algoritmos, foi verificada e comparada. 

Na observação das Tabelas 6.5 e 6.6, verifica-se que os valores medidos de HNR são muito 

semelhantes excepto nos casos de valor de HNR estimado em vozes femininas. Diferenças entre 

os valores de HNR para a mesma voz são esperadas considerando os erros já observados nas 

vozes sintetizadas. 

O algoritmo desenvolvido produziu valores de HNR que apresentam a mesma ordem crescente 

que a ordem crescente de rouquidão para vozes masculinas e femininas. Deste modo, verifica-se 

que existe uma correspondência das estruturas que representam as componentes, entre métodos. 

A partir dos testes com vozes sintetizadas foi possível concluir que o algoritmo proposto 

apresenta um nível de precisão consistente, em particular para vozes femininas o que é uma 

mais-valia num cenário de avaliação. 

Método 
Vozes naturais 

Voz 1 Voz 2 Voz 3  

Temporal 10,06 12,54 17,62 

Espectral 11,15 12,11 14,72 

Cepstral  10,48 13,71 18,40 

Método 
proposto 

9,53 12,16 14,39 

    Tabela 6.5 :Valores de HNR (dB) obtidos a partir das três vozes femininas seleccionadas para os métodos em 
análise. 
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Método 
Vozes naturais 

Voz 1 Voz 2 Voz 3  

Temporal 9,19 10,66 18,32 

Espectral 9,72 11,03 17,82 

Cepstral  9,52 10,76 19,75 

Método 
proposto 

9,61 10,43 18,88 

    Tabela 6.6: Valores de HNR (dB) obtidos a partir das três vozes masculinas seleccionadas para os métodos em 
análise. 
 

O algoritmo não apresenta uma tendência o que significa que não existe a necessidade de 

calibrar ou compensar o HNR estimado. Em alguns casos, a calibração pode inclusivamente não 

ser eficiente devido à diversidade acústica da voz humana. 

Apesar de apresentar os segundos melhores resultados considerando a variação de erros em 

função do F0 e o HNR teórico, pode-se concluir que a estimativa de HNR do algoritmo 

proposto não é afectada pela frequência fundamental e o nível de ruído. Este facto significa que 

o algoritmo proposto revela uma precisão equilibrada para vozes masculinas e femininas, bem 

como para uma gama alargada de valores de HNR superior a 9 dBs. A partir dos testes com 

vozes reais, o algoritmo proposto mostrou valores de HNR coerentes e aproximadamente dos 

fornecidos por outros algoritmos.  

Conclui-se assim que o modelo harmónico-ruído beneficia de uma boa aproximação à forma 

como as componentes harmónica e de ruído se apresentam nas vozes patológicas ou disfónicas. 

Além disso, os resultados mostram que existe uma correspondência entre estruturas que 

representam as componentes harmónica e de ruído, em cada representação do sinal. 

6.3.8 Correlação do HNR com a avaliação perceptiva 

A avaliação perceptiva é um método importante e prático para a caracterização de uma disfonia 

vocal. Este tipo de avaliação é frequentemente apoiada e complementada pela avaliação acústica 

através de medidas objectivas (ver secção 3.3), o que revela a importância de conhecer a relação 

entre a parametrização de ambos tipos de avaliações. No entanto, na literatura, não existe 

consenso na correspondência entre os parâmetros subjectivos da avaliação perceptiva e os 

parâmetros objectivos da avaliação acústica, apenas existindo alguns trabalhos que não 

estabelecem uma relação directa [Dejonckere96, Kreiman98, Morsomme2001, Bhuta2004].  
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A voz é um processo multidimensional e, por isso, tipicamente um parâmetro ou um grupo de 

parâmetros relacionados com o mesmo aspecto não reflecte totalmente a informação que se 

pretende obter sobre a disfonia [Bhuta2004, Eadie2005, Ma2006].   

A avaliação perceptiva é influenciada por vários factores como o tipo de escala, a capacidade e 

a experiência auditiva do avaliador. Estudos mostram que a variabilidade de classificações de 

vozes individuais é maior para as ligeira-moderadamente alteradas, do que as dos extremos 

(normais ou severamente perturbadas) [Yu2001, Eadie2005, Ma2006].  

Foi realizado um estudo, no qual se objectiva encontrar uma relação entre a medida de ruído 

HNR e os parâmetros da avaliação perceptiva. A base de dados é constituída por 12 vozes 

femininas e por 11 masculinas com a fonação de uma vogal sustentada [a].  

A avaliação perceptiva foi realizada por um Terapeuta da Fala com mais de 8 anos de 

experiência profissional nesta área, usando a escala RASAT (ver secção 3.3.2). Três softwares 

de análise acústica -Voice Studio, Dr. Speech e Praat - foram usados para determinar o valor de 

HNR. O coeficiente de correlação de Pearman [Cabral2007] entre as avaliações perceptivas de 

cada parâmetro e o valor de HNR medido por cada software foi determinado, para conhecer 

uma relação de proporcionalidade entre parâmetros.  

Na Tabela 6.7, é possível verificar que o parâmetro Rouquidão praticamente não se relaciona 

com o parâmetro HNR. A Aspereza e a Tensão têm uma relação fraca com o parâmetro HNR. A 

Soprosidade e a Astenia apresentam uma relação média-forte com o parâmetro HNR. 

Efectivamente, a Soprosidade e Astenia estão relacionados com um encerramento incompleto da 

glote, o que favorece o escape de ar e o surgimento de turbulência que dá origem ao ruído. 

Parâmetro 
Perceptivo 

Software 

Voice Studio DrSpeech Praat 

Rouquidão 0,06 -0,01 0,18 

Aspereza          -0,33 -0,39 -0,32 

Soprosidade    -0,54 -0,60 -0,70 

Astenia -0,60 -0,65 -0,57 

Tensão -0,27 -0,18 -0,14 

 

Tabela 6.7: Coeficiente de correlação de Pearman [Cabral2007] entre os valores de HNR e os parâmetros 
perceptivos, para cada software estudado (VoiceStudio, Dr. Speech e Praat). 

 

Ao nível espectral, o declive espectral é mais acentuado e os harmónicos estão imersos no fundo 

de ruído e não surgem nas altas-frequências. A partir dos resultados obtidos, ainda é possível 

observar que existe uma clara consistência entre as medições efectuadas pelos softwares para os 

parâmetros de Soprosidade e Astenia. 
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6.4 Análise laríngea (fonte) da voz 
Na problemática da estimação do impulso glótico, identificam-se três vertentes: a estimação da 

forma de onda do impulso glótico, as componentes harmónica e de ruído, bem como a sua 

parametrização. 

A estimação do impulso glótico consiste na estimação da forma de onda que possibilita a 

verificação das diferentes fases do ciclo do fluxo glótico. A determinação das componentes 

harmónica e de ruído tem uma grande importância na análise de periodicidade/aperiodicidade 

do sinal. Fenómenos de interesse podem ser visualizados nestas duas componentes tais como as 

perturbações de frequência e de amplitude e o ruído impulsivo criado pelas colisões das pregas. 

Os parâmetros do impulso glótico são os descritores que caracterizam a forma de onda e que 

podem quantificar um parâmetro perceptivo.  

6.4.1 As componentes harmónica-ruído do impulso glótico  

Duas técnicas foram combinadas para melhorar a estimação do impulso glótico, estimar as 

componentes harmónica e de ruído, bem com para a determinação dos seus parâmetros. Os 

algoritmos são o Iterative Adaptive Inverse Filtering e o algoritmo de separação das 

componentes harmónicas e de ruído, que foi desenvolvido na secção 6.3. Informação 

relacionada e pormenorizada, encontra-se na secção 4.6. 

O melhoramento da estimação da forma de onda do impulso glótico centra-se na eficácia do 

algoritmo IAIF, na separação da informação do filtro e da fonte. O ruído e as flutuações de 

baixa frequência são os elementos que mais perturbam a estimação da forma de onda, para este 

algoritmo. Como abordagem, aplica-se em primeiro lugar, a separação da componente 

harmónica da componente de ruído, de modo a remover o ruído inter-harmónico e as flutuações 

de baixa frequência. Deste modo, este processo actua como um “comb filter”, mas mantendo a 

informação harmónica relacionada com o efeito de leakage. Na Figura 6.14 é ilustrado o 

princípio básico do funcionamento do algoritmo. 

Este algoritmo é baseado em duas fases. Numa primeira fase (bloco 1), o sinal de voz é dividido 

nas suas componentes harmónicas h(n) e ruído r(n) usando o método descrito na secção 6.3. 

Este procedimento é justificado com o facto de o método de filtragem inversa ter um 

comportamento menos favorável ao ruído. 

Em segundo lugar (bloco 2), a componente harmónica é usada para a estimação do filtro inverso 

do tracto vocal V(z). Por último, o filtro inverso estimado é usado para cancelar o efeito do 

tracto vocal nos sinais de voz e nas componentes harmónica de ruído. 
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Figura 6.14: Diagrama de blocos do algoritmo de estimativa. Os sinais s(n), h(n) and r(n) representam, 
respectivamente, o sinal de voz e as suas componentes harmónica e ruído. Os sinais g(n), gh(n) e gr(n) representam , 
respectivamente, o impulso glótico e as suas componentes.  V(z) representa o filtro inverso do tracto vocal.  O bloco 
IAIF representa o algoritmo que realiza a estimação do filtro inverso do tracto vocal. 
 

O efeito da radiação sonora labial foi modelado através de um integrador cuja função de 

transferência é L(z)=1/(1-0.99z-1). Deste modo, as componentes harmónica e de ruído do 

impulso glótico são obtidas juntamente com a estimativa do impulso completo representadas na 

Figura 6.14 por gh(n), gr(n),and g(n), respectivamente. As equações de 6.44 a 6.47 representam 

analiticamente e modelizam os sinais resultantes na Figura 6.14. 

( ) ( ) ( )s n h n r n= +
 

(6.44) 

( ) ( ) ( ) [ ( ) ( )]g n v n n h n r n= ∗ ∗ +ℓ  (6.45) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )g n v n n h n v n n r n= ∗ ∗ + ∗ ∗ℓ ℓ  (6.46) 

( ) ( ) ( )h rg n g n g n= +  (6.47) 

Os parâmetros v(n) e ℓ(n) representam o inverso da  função de transferência do modelo do tracto 

vocal e da radiação sonora nos lábios, respectivamente.  

Concretamente, a equação 6.44 representa o modelo harmónico-ruído no qual se baseia a 

separação das componentes harmónica e de ruído. A filtragem inversa é representada pela 

equação 6.45. As restantes equações mostram e definem as componentes harmónica de ruído do 

impulso glótico. A grande vantagem deste método é o facto de ser bastante simples para ser 

implementado, contudo não representa os fenómenos não lineares do sinal de voz. 

6.4.2 Testes e resultados 

O desempenho do algoritmo desenvolvido foi testado com vozes sintéticas e naturais para 

caracterizar a precisão e a robustez sob condições de uma diversidade acústica da base de dados 

e pela variedade acústica que o sintetizador pode produzir. Por outro lado, o algoritmo proposto 
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foi comparado com o algoritmo IAIF para verificar os melhoramentos significativos. Estas 

experiências privilegiaram a observação sobre os seguintes objectos principais: 

 1-Separação das componentes harmónico e de ruído, 

 2-Melhoramento da estimação da forma de onda (fluxo glótico), 

 3-Melhoramento da estimação dos parâmetros glóticos. 

Os testes foram realizados em ambiente Matlab, no qual foi incluída a plataforma Aparat que 

integra o algoritmo IAIF [Airas2008]. 

Nos testes com vozes sintéticas, foi usado o sintetizador mencionado na secção 5.4 para gerar as 

vozes de teste. O HNR e a frequência fundamental foram usados para parametrizar a variedade 

acústica no que diz respeito ao ruído e ao nível tonal, respectivamente. 

A frequência fundamental F0 foi variada desde os 100 Hz até os 400 Hz com um incremento de 

10 Hz. Os diferentes valores de F0 simulam a diversidade de vozes masculinas, femininas e de 

crianças. Para cada valor de frequência fundamental, foram gerados vários valores de HNR, de 

9 até 21 dBs com passos de 1 dB, de modo a simular os diversos níveis de ruído presente na 

voz. 

Os parâmetros do modelo LF do impulso glótico foram seleccionados de acordo com Gobl 

[Gobl89] de modo a gerar três tipos de fonação: soproso, normal e tenso. O filtro do tracto vocal 

foi configurado para produzir uma vogal [a] (F1= 664 Hz, F2=1027 Hz, F3=2612 Hz). Todas as 

vozes foram sintetizadas com a frequência de amostragem de 22.05 kHz. 

Para avaliar o desempenho dos algoritmos IAIF e o proposto, as formas de onda estimadas 

foram comparadas objectivamente com as ondas LF geradas pelo sintetizador, através de 

parâmetros da forma de onda e a sua derivada. Os parâmetros do impulso glótico seleccionados 

para a comparação foram o Normalized Amplitude Quotient (NAQ) e a diferença entre as 

amplitudes do primeiro e segundo harmónico (DH12).  

O parâmetro NAQ, que tem natureza temporal, é extraído para cada impulso glótico e mede a 

tensão da fonação a partir da relação entre o valor pico-a-pico do impulso glótico e o pico 

negativo da derivada [Alku2002]. O parâmetro DH12 é parâmetro estimado no domínio 

espectral e mede o decaimento do espectro da fonte [Titze92, Swerts2001]. Ambos os 

parâmetros são independentes dos desvios de amplitude.  

Para a avaliação do desempenho, foi usado o erro relativo para o parâmetro NAQ dado que tem 

uma natureza temporal e é usualmente expresso numa escala linear. A equação 6.48 representa o 

erro relativo do NAQ.  
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o m
Rel

o

NAQ NAQ
NAQ 100

NAQ

−= ×  (6.48)

Na equação 6.48, o NAQ0 é o valor alvo determinado a partir do modelo LF usado na síntese do 

sinal de voz. O parâmetro NAQm é o valor medido do NAQ calculado como o valor médio dos 

valores NAQ de cada conjunto de 5 impulsos adjacentes. 

O erro absoluto expresso em dBs foi usado para o DH12 na medida em que este parâmetro é 

tipicamente expresso na escala de dBs. A equação 6.49 define o erro absoluto em dBs. 

Abs o mDH12 DH12 DH12= −

 

(6.49) 

Nesta equação, DH120 é o valor DH12 obtido a partir do sinal glótico ideal modelizado através 

da forma de onda LF e DH12m é o valor DH12 medido a partir da forma de onda glótica 

estimada.   

Nos testes com as vozes naturais, foi usada uma base de dados com 39 vogais sustentadas [a], 

vocalizadas por 13 oradores (7 oradores masculinos, 6 oradores femininos) e em modos 

soproso, normal e tenso. Os sons de voz foram amostrados a 22.050 kHz, com uma resolução de 

16 bit. A partir de cada som, foram retirados segmentos estáveis com uma duração de 200ms.   

6.4.3 O desempenho do algoritmo 

Testes com vozes sintéticas 

Nesta secção, são apresentados os resultados de desempenho do algoritmo IAIF e do método 

desenvolvido, obtidos nos testes com as vozes sintéticas. O erro relativo do NAQ e o erro 

absoluto do DH12 foram determinados separadamente para cada tipo de fonação.  

Com o intuito de comprimir os resultados, um conjunto de gama de valores foi definido para o 

F0 e o HNR teóricos. Os valores dentro dessas gamas foram interpolados. Para a frequência 

fundamental F0, foram usadas as gamas 100-200, 210-300, 310-400 Hz. As primeiras duas 

gamas correspondem a valores típicos para vozes masculinas e femininas, respectivamente. A 

terceira gama corresponde a valores de F0 típicos de vozes tipicamente produzidas por crianças. 

Para o parâmetro HNR, usaram-se as seguintes categorias: 9-15 dB, 16-21 dB and 22-27 dB. A 

primeira é típica de vozes patológicas ou disfónicas, a segunda de vozes normais [Godino-

Llorente2009, Dehqan2010, Leeper2002]. A terceira categoria está relacionada com vozes de 

periodicidade apurada com níveis de ruído muito baixos, tal como a voz cantada [Selby2003]. 
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Para cada tipo de fonação, os resultados são organizados em tabelas para mostrar o desempenho 

do NAQ e do DH12 para as gamas de valores de F0 e HNR teóricos.  

As Tabelas 6.8 e 6.9 apresentam os erros de medição de NAQ e DH12 para as vozes tensas. Na 

Tabela 6.8, verifica-se que o valor médio do NAQ é mais reduzido para o método desenvolvido 

e também para todas as combinações de valores de F0 e HNR, excepto para três casos (para as 

gamas 210-300 Hz e 310-400 Hz combinado com a gama de 16-21dB; gama de frequência 310-

400 Hz combinado com a gama de HNR 22-27 dB). 

É de referir que as condições de elevada percentagem reflectem uma falha de medição do 

algoritmo. 

 

F0 (Hz) 

IAIF 
HNR (dB) 

 Método desenvolvido 
HNR (dB) 

9-15 16-21 22-27  9-15 16-21 22-27 

100-200  27,8 14,8 22,6  13,0 11,2 15,5 

210-300 52,8 27,5 75,6  21,2 38,4 60,4 

310-400  64,7 68,9 131,3  55,9 101,1 151,0 

        
Tabela 6.8: Erro médio do NAQ (em percentagem) para o IAIF e o método desenvolvido para a análise de vozes 
sintéticas tensas. 
 
 
Na análise do parâmetro DH12 sobre a Tabela 6.9, verifica-se que para todas as condições 

testadas o algoritmo proposto tem menores erros absolutos de DH12. 

 

F0 (Hz) 

IAIF  Método desenvolvido 
HNR (dB)  HNR (dB) 

9-15  16-21 22-27  9-15  16-21 22-27  

100-200  4,6 1,4 0,8  1,0 0,5 0,4 

210-300 14,3 3,6 4,0  4,7 2,4 2,0 

310-400  15,0 15,1 7,8  12,3 4,7 5,9 
 

Tabela 6.9: Erro absoluto médio do DH12 (em dBs) para o IAIF e para o método desenvolvido para a análise de 
vozes sintéticas tensas. 

É de notar que o parâmetro DH12 não apresenta valores elevados de erros para as condições em 

que se verifica a falha de medição para o parâmetro NAQ. Tal facto é explicado pela 

dependência da amplitude do primeiro e segundo harmónico por parte do DH12, e pela 

dependência da informação de alta frequência (amplitude do pico de excitação) por parte do 

NAQ.   
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As Tabelas 6.10 e 6.11 apresentam os valores de desempenho dos algoritmos testados, com 

vozes normais. Para o parâmetro NAQ, o algoritmo produziu erros mais reduzidos para todas as 

condições previstas. 

F0 (Hz) 
IAIF  Proposed method 

HNR (dB)  HNR (dB) 
9-15 16-21 22-27  9-15 16-21 22-27 

100-200  38,2 21,3 9,3  14,2 8,0 4,7 

210-300 68,9 38,2 16,7  24,4 11,4 10,8 

310-400  68,5 54,5 36,5  38,3 24,0 28,0 

        
Tabela 6.10: Erro relativo médio do NAQ (em percentagem) para o IAIF e para o método desenvolvido na análise de 
voz sintética normal. 
 
Para erro DH12, o método desenvolvido produziu maior distorção do que o IAIF apenas para 

dois casos (gama de F0 de 100-200 Hz combinado com a gama de HNR de 16-21 Hz; gama de 

HNR de 310-400 Hz combinado com a gama de HNR de 9-15 dB). 

 

F0 (Hz) 
IAIF  Método desenvolvido 

HNR (dB)  HNR (dB) 
9-15 16-21 22-27  9-15 16-21 22-27 

100-200 7,2 0,9 0,8  1,6 1,4 0,7 

210-300 15,7 6,4 3,8  5,4 1,0 1,9 

310-400 9,4 16,3 11,9  16,9 4,0 2,9 

        
Tabela 6.11: Erro absoluto médio do DH12 (em dBs) para o IAIF e para o método desenvolvido na análise das vozes 
sintéticas normais.   
 

As Tabelas 6.12 e 6.13 mostram os resultados obtidos para vozes sintéticas soprosas. O erro 

médio do NAQ é mais reduzido para o método proposto em todas as gamas de frequência 

fundamental F0 e HNR previstas.  

F0 (Hz) 

IAIF  Método desenvolvido 
HNR (dB)  HNR (dB) 

9-15 16-21 22-27  9-15 16-21 22-27 

100-200  56,9 37,0 16,5  25,8 11,6 12,0 

210-300 77,9 68,2 23,9  46,9 17,9 13,3 

310-400  83,8 80,7 45,8  54,4 31,6 18,9 

        
Tabela 6.12: Erro relativo médio do NAQ (em percentagem) para o IAIF e para o método desenvolvido na análise de 
vozes sintéticas soprosas. 
 

O erro médio absoluto do DH12 também se verificou reduzido, em comparação com o IAIF, 

excepto para alguns casos (gama de 100-200 Hz combinado com a gama de HNR de 16-21 dB e 

22-27dB; gama de F0 210-300 Hz combinado com a gama de HNR de 22-27 dB). 
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F0(Hz) 

IAIF  Método desenvolvido 
HNR (dB)  HNR (dB) 

9-15 16-21 22-27  9-15 16-21 22-27 

100-200  9,8 4,6 2,4  5,3 5,1 4,3 

210-300 32,8 24,3 4,5  15,7 6,7 5,5 

310-400  21,0 28,2 13,3  20,8 9,1 5,7 

 
Tabela 6.13: Erro médio absoluto do DH12 (em dB) para o IAIF e para o método desenvolvido na análise de vozes 
sintéticas soprosas. 
 

Em resumo, os resultados obtidos para as vogais sintéticas mostram que o método proposto 

produz erros médios de NAQ e DH12 mais reduzidos para a maioria dos sons analisados. Em 

particular, o método desenvolvido produz uma melhoria na precisão, em condições de nível de 

ruído e de frequência fundamental mais baixos. Esta melhoria é condicionada pelo tipo de 

fonação, apresentando melhores resultados para as vozes normais. 

Experiências com vozes naturais 

Nesta secção, são demonstrados exemplos representativos de excitações glóticas determinadas a 

partir de discurso espontâneo, através do método desenvolvido. Os resultados são mostrados no 

domínio temporal, envolvendo as componentes harmónicos e de ruído produzidas pelo método 

desenvolvido.  

As Figuras 6.15 e 6.16 mostram formas de onda determinadas a partir de uma voz masculina e 

uma voz feminina, respectivamente.  

 
Figura 6.15: Excitação glótica (topo), componente harmónica (meio) e componente de ruído (fundo) estimados pelo 
método desenvolvido. Foi usada uma vogal [a] produzida por um orador masculino. A forma de onda da componente 
de ruído foi ampliada 3 vezes para efeitos de visualização. 
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Figura 6.16: Excitação glótica (topo), componente harmónica (meio) e componente de ruído (fundo) estimados pelo 
método desenvolvido. Foi usada uma vogal [a] produzida por um orador feminino. A forma de onda da componente 
de ruído foi ampliada 3 vezes para efeitos de visualização. 
 

A partir destas figuras, é possível observar que a componente harmónica é mais suavizada do 

que a forma de onda da excitação glótica. Além disso, a flutuações de baixa frequência não 

estão presentes na componente harmónica e a componente de ruído indica perturbações de 

amplitude no instante de encerramento glótico. 

6.4.4 Principais conclusões 

Nesta parte dedicada à informação glótica, foi possível obter um novo método alternativo 

baseado no método IAIF e na separação harmónico-ruído, cujo algoritmo foi desenvolvido neste 

trabalho de dissertação. Este método proporcionou uma melhor estimativa da forma de onda, a 

separação das componentes harmónico-ruído e maior precisão na medição dos parâmetros 

glóticos.  

Os resultados obtidos com vozes sintéticas mostraram que o método desenvolvido melhora a 

estimativa da forma de onda da excitação glótica. A componente harmónica estimada pelo 

método desenvolvido é mais precisa na medida em que a separação harmónico-ruído suprime a 

influência do ruído que está sempre presente na voz normal e, com particular incidência, nas 

vozes patológicas ou disfónicas. Para vozes com baixos níveis de ruído, este método pode não 

ser necessário na medida em que o desempenho do IAIF é semelhante nestas condições. O 

comportamento de ambos os algoritmos foi testado em função do nível de ruído e da frequência 

fundamental.  

Foi verificado que o algoritmo desenvolvido apresenta um bom desempenho para valores baixos 

de frequência fundamental e valores altos de HNR. No entanto, apresenta limitações originadas 

na separação harmónico-ruído devido à não detecção de harmónicos e limitações também 

relacionadas com a sensibilidade ao ruído.  
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As componentes harnónica e de ruído podem contudo ser usadas na avaliação de vozes na 

medida em que é possível efectuar a separação destas componentes permitindo caracterizar 

melhor a dinâmica das pregas vocais em função do ruído, na produção da voz. Esta componente 

glótica pode ser também utilizada na tecnologia de síntese de fala para melhorar a naturalidade 

da voz sintética. 

6.5 Análise de ressonância (filtro) e das altas frequências 
Nesta secção são mostrados os resultados de um trabalho relacionado com a informação de filtro 

contida nas altas frequências. O trabalho foi realizado com vozes de canto gravadas as quais 

apresentam padrões nas altas frequências e consistiu na análise dos picos e vales do perfil 

espectral o qual revelou padrões e estruturas. 

6.5.1 O método de análise 

Neste contexto, métodos para a visualização das altas frequências e métodos automáticos foram 

usados para determinar as características mais importantes das altas frequências. No que se 

refere aos métodos convencionais, foram usados o espectrograma e o LTAS/STAS. O 

espectrograma é uma ferramenta largamente usada e possibilita a observação das variações dos 

picos e vales existentes numa dada faixa de altas frequências [Gonzalez2003]. Para além disso, 

possibilita encontrar regiões estáveis do sinal para uso de computação automática. No entanto, 

não fornece parametrização imediata.  

As representações espectrais LTAS e STAS consistem na média da densidade espectral de 

potência ao longo da frequência e podem ser expressas através das equações 6.50 e 6.51.  

2
( )
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X k
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=  (6.50) 

1
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/ ( ) ( )
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if

LTAS STAS k PSD k
N =

= ∑  (6.51) 

Nestas equações, Xi(k) é a DFT de um segmento de amostras, Nf  é o número de segmentos de 

amostras e N é o número de pontos da DFT; as magnitudes são usualmente representadas em 

dB. A diferença entre termo curto e longo reside na duração da sequência de amostras sendo o 

LTAS determinado a partir de sinais com mais de 30 segundos e o STAS, com menos ou igual a 

30 segundos [Leino2008]. Assim, o STAS é obtido a partir de fonações de vogais sustentadas e 

o LTAS é obtido a partir de discurso espontâneo [Tanner2004].  

O LTAS/STAS tem a vantagem de realçar as partes mais fortes e estáveis do sinal e tende a 

esconder as variações de curta duração [Pauk2006, Linville2002, Master2008]. Apenas a partes 

mais estáveis nos picos do espectro permanecem e os vales podem ficar omitidos, excepto se 
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forem muito estáveis. As desvantagens dos LTAS e STAS centram-se no efeito de suavização 

que esconde as variações de termo curto, o que pode provocar deformação das formas reais das 

estruturas. O efeito de suavização pode omitir por exemplo, picos e vales localmente estáveis.  

Apesar das propriedades de suavização, o LTAS/STAS ainda demonstra variações abruptas (em 

especial o STAS) ao longo da frequência e esconde estruturas importantes no perfil espectral, 

dificultando a visualização dos picos e vales, bem como a eficiência dos algoritmos de busca 

automática. Tipicamente, estas variações estão relacionadas com o ruído. Para além disso, a 

fonação que envolve a presença de harmónicos, como a fonação normal, também suscita a 

mesma limitação. O LTAS/STAS também suprime alguns eventos do sinal que ocorrem nos 

segmentos de amostras de baixa energia, em casos em que a energia do sinal varia 

consideravelmente. Como possíveis soluções, foram usados dois métodos que serão 

apresentados nas secções seguintes: a suavização espectral e o histograma de picos e vales.  

6.5.2  A suavização espectral 

Os métodos de suavização espectral removem as variações abruptas e a maior parte da 

informação harmónica da representação LTAS/STAS e são úteis para revelar as estruturas 

relacionadas com a concentração ou ausência de energia [White2001, Chappell2002].  

Entre os métodos mais usados para a suavização da magnitude do espectro encontram-se os 

cepstral [Murphy2007], LPC [Chappell 2002] e a media deslizante. O método cepstral baseia-se 

na aplicação de um liftro (equivale a um filtro no contexto da representação espectral), o qual 

corresponde a uma aplicação de um filtro passa-baixo aplicado à magnitude e o grau de 

suavização é inversamente proporcional à quefrência de corte (equivale à frequência de corte no 

contexto espectral) [Murphy2007, Yangnaranaray98]. Este método cepstral é frequentemente 

usado na separação fonte-filtro e por isso a flutuação espectral (informação de filtro) pode ser 

obtida através deste método [Huang2001, Goldberg2000].  

O método LPC também se usa na separação da fonte do filtro e consiste na determinação da 

envolvente espectral (outra forma de informação de filtro) e das formantes [Huang2001, 

Goldberg2000]. No entanto, este método deforma os vales devido ao facto de representar 

melhor as concentrações de energia (ressonâncias ou grupos de ressonâncias) através do modelo 

all-pole.  

O método de média deslizante consiste simplesmente na aplicação do filtro de média. A 

desvantagem deste método é a ineficiência na remoção da informação harmónica. 

Considerando as propriedades destes métodos, o método cepstral foi o seleccionado para 

realizar a suavização espectral, devido ao facto de este ser eficiente em representar e separar a 
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flutuação espectral. A Figura 6.17 ilustra os vários graus de suavização proporcionada pelo 

método cepstral de acordo com o número de bins cepstrais que expressa a quefrência de corte. 

 
Figura 6.17: Suavização de um espectro de vogal (linha grossa) usando 240 (linha fina), 120 (linha a tracejado) e 60 
(ponteado) coeficientes cepstrais. As curvas foram desviadas na vertical para melhor visualização. 

 

A suavização espectral foi ainda usada para assistir a visualização (principalmente em vozes 

normais devido à presença de harmónicos) dos picos e dos vales na representação LTAS/STAS. 

6.5.3 Os histogramas de picos e vales da magnitude espectral 

A análise de picos e de vales sobre a magnitude do espectro suavizada foi efectuada para 

localizar as concentrações e ausências de energia, respectivamente. Estas estruturas constituem 

marcos acústicos na magnitude, nos quais se focam as observações espectrais manuais e semi-

automáticas.  

Estas estruturas são identificadas através da localização de extremos, ou seja, de máximos e 

mínimos locais. A sua localização é determinada através da aplicação de um algoritmo de 

detecção de picos sobre a magnitude (para detecção dos picos) e sobre a magnitude invertida 

(para a detecção de vales). 

Por definição, os máximos e mínimos locais de uma função discreta são pontos cuja vizinhança 

assume valores maiores ou menores, respectivamente. Usando este critério, a detecção dos 

mínimos e dos máximos foi baseado numa janela deslizante sobre o espectro de magnitude. A 

janela tem um número impar de pontos cujo ponto médio é testado e, para identificar os 

mínimos e máximos, o ponto médio terá de ser o menor ou o maior, respectivamente. É de notar 

que a janela deslizante se move de ponto a ponto ao longo da magnitude espectral para que 

todos os pontos possam ser testados. O ajuste do tamanho da janela define o alcance da 

vizinhança e a resolução da detecção de extremos (máximos e mínimos). 

Os histogramas de frequência relativa foram determinados contando os picos ou os vales ao 

longo do eixo temporal do espectrograma para cada frequência discreta, dividindo pelo número 
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de segmentos de amostras e multiplicando por 100. Por definição, os histogramas são gráficos 

de barras que representam a distribuição estatística de frequência. Por razões de visualização, as 

frequências estatísticas são representadas através de curvas.  

A Figura 6.18 apresenta um exemplo de um histograma de picos e de vales e um STAS que foi 

determinada a partir de uma vogal [a] de uma fonação normal. Para efeitos de visualização, o 

histograma dos picos e o STAS são representados no eixo vertical positivo. O histograma dos 

vales foi invertido e representado no eixo vertical negativo.  

 
 

Figura 6.18: Exemplo dos histogramas de picos (a cheio) e vales (ponteado) e STAS (tracejado) determinados a 
partir da fonação da vogal [a] com uma voz normal.  

Nos histogramas, cada pico representa a região de localização de um pico ou de um vale de 

magnitude espectral. Comparando os histogramas de picos e vales, verifica-se que estes, em 

geral, alternam ao longo do espectro. A amplitude dos histogramas relaciona-se com a 

persistência de um pico ou vale no espectro e a base do pico no histograma mostra a 

variabilidade do pico ou vale no eixo da frequência. Assim, a amplitude e largura do pico no 

histograma foram usadas como critérios de avaliação:  

1-Se o pico do histograma for estreito e com uma amplitude elevada, significa que o 

 correspondente pico ou vale na magnitude espectral é persistente e estável. 

 2-Se o pico do histograma for largo e com uma amplitude baixa, significa que o 

 correspondente pico ou vale na magnitude espectral não é persistente e varia 

 consideravelmente. 

Contudo, a amplitude dos picos nos histogramas não denota directamente o grau de persistência 

dos picos e vales na magnitude espectral, na medida em que a sua localização varia com a 

frequência. O grau de persistência pode ser estimado somando as amplitudes dos pontos 
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discretos que constituem os picos no histograma. De notar que os picos de histograma podem 

ocorrer se dois extremos do mesmo tipo estão perto um do outro. Contudo, este problema foi 

solucionado usando uma resolução mais baixa na detecção dos picos.  

Este método foi testado com ruído Gaussiano para verificar a eventual tendência do algoritmo 

para formar picos, a qual não se verificou. Diferentes janelas de análise (Hamming, Hanning e 

rectangular) foram usadas e os perfis dos histogramas alteraram-se ligeiramente, contudo 

verificam-se que os picos principais mantêm-se no mesmo local.  

A principal vantagem relativamente ao LTAS/STAS é o facto de os picos ou vales da magnitude 

espectral, omitidos pela suavização, serem revelados no histograma. A Figura 6.19 mostra um 

STAS e o histograma de picos para efeitos de comparação.  

0 20 40 60 80 100

 
Figura 6.19: Exemplo de um STAS (tracejado) e um histograma de vales (a cheio) de uma vogal crepitante [a]. 
Alguns vales são detectados no histograma mas não observados no STAS. 

 

Os picos marcados com a etiqueta um não são revelados pelas propriedades do STAS devido ao 

facto de estes vales terem uma duração curta e estarem próximos de um pico de elevada 

amplitude. A etiqueta       indica um par de vales que estão representados como um só no STAS. 

A localização média dos vales é também mais precisa. 

A detecção dos picos e de vales a partir de vozes normais, onde os harmónicos estão presentes, 

também representa uma vantagem do método proposto. A Figura 6.20 apresenta a detecção de 

vales na magnitude espectral para uma voz normal.  

 1 

 2 
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21.4718 44.4718 67.4718 90.4718 113.4718 135.7863

 
Figura 6.20: Exemplo de um STAS (a cheio) e um histograma (tracejado) para a fonação da vogal [a], em modo 
normal. Os harmónicos não influenciam a detecção dos vales. 

Um importante aspecto é o facto de a frequência de localização de picos e vales não ser 

influenciada pela energia do sinal, ao contrário do LTAS/STAS onde os segmentos de amostras 

de baixa energia são simplesmente mascarados pelos segmentos de mais elevada energia, 

quando se efectua a média do perfil espectral. 

6.5.4  Método experimental 

No presente estudo sobre as altas frequências, uma base de dados de discurso espontâneo, 

vogais sustentadas e vocalizações de canto simples, foram gravadas com uma frequência de 

amostragem de 44.1 kHz usando equipamento de baixo ruído de fundo. Os oradores eram oito e 

todos tinham experiência de canto. 

As experiências sobre as vozes foram baseadas na análise de factores para caracterizar a 

localização dos picos e dos vales, em função dos oradores (MS1 a MS4, FS1 a FS4), vogais ([a], 

[e], [i], [o], [u]), e no modo de fonação ( crepitante, normal e sussurro), usando os histogramas 

de todas as vozes que pertençam à mesma classe de um factor. 

Para os discursos espontâneos, foi usado um procedimento diferente. Em primeiro lugar, foi 

aplicado um algoritmo para separar a voz vozeada da não-vozeada. Para cada orador, a 

sequência foi separada em duas partes para que os histogramas fossem determinados em cada 

uma. Finalmente, os histogramas das duas partes foram sobrepostos para comparação. 

 Uma janela de Hanning foi aplicada aos segmentos de amostras de 1024 pontos de 

comprimento e sobrepostas em 512 pontos para os espectrogramas e a representação 

LTAS/STAS. As vogais sustentadas foram segmentadas em sequências de 4 segundos de 

duração para  determinar o respectivo STAS. O LTAS para o discurso espontâneo varia entre 60 

segundos e os 160 segundos. Nestas experiências, foi usada uma resolução de 2 kHz para a 

detecção de picos e vales e 45 coeficientes cepstrais no algoritmo de suavização. 
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6.5.5  As características das altas frequências 

Nesta secção são apresentados os resultados dos testes preliminares, análise de factores e 

discurso espontâneo. Tipicamente, os histogramas exibem picos que são relativamente elevados 

em amplitude e estreitos nas baixas frequências e, nas altas frequências, são relativamente 

baixos em amplitude e largos. Isto significa que os picos e os vales da magnitude espectral nas 

altas frequências modificam significativamente a sua posição e podem ter uma curta duração no 

espectrograma. Contudo, alguns picos e vales podem apresentar uma relativa estabilidade em 

algumas regiões entre 5 kHz e 12 kHz. As experiências preliminares revelaram estruturas de 

referência que são conhecidas na literatura. A Figura 6.21 ilustra algumas dessas estruturas de 

referência.  

 
Figura 6.21: Histograma de picos e de vales e LTAS de uma fonação de uma vogal [a] de 4 segundos. 

Os agrupamentos F1-F2 (na vizinhança de 1 kHz) e F3-F5 (na vizinhança de 3 kHz) podem ser 

observados no histograma de picos. As anti-ressonâncias originadas no tracto nasal (na 

vizinhança dos 2 kHz) e nos seios piriformes (na vizinhança do 5 kHz) podem ser observados 

nos histogramas de vales. 

Na análise dos factores em estudo: orador, vogal e tipo de fonação, são apresentados 

sequencialmente, através de gráficos. No factor de orador, são apresentados dois histogramas 

referentes a um orador masculino e outro feminino. As Figuras 6.22 e 6.23 mostram dois 

exemplos de ambos os histogramas e o LTAS para o conjunto de vozes de um orador masculino 

e para o conjunto de vozes do orador feminino, respectivamente. 

Estas figuras mostram que os histogramas para os oradores apresentam picos bem definidos 

numa banda de 5-10kHz, na qual quatro a cinco picos e vales são encontrados. Em geral, estes 

podem apresentar periodicidade.  
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Figura 6.22: Histogramas de picos e de vales e LTAS para a concatenação de todos os sons de voz gravados de um 
orador do sexo masculino SM4. 

 

 
Figura 6.23: Histogramas de picos e de vales e LTAS para a concatenação de todos os sons de voz gravados de um 
orador do sexo feminino SF4. 
 

Na análise do factor de vogais apresentam-se os histogramas para as cinco vogais sustentadas 

cantadas, cujos histogramas são ilustrados nas Figuras 6.24 a 6.28. 

De forma geral, para as baixas frequências, é possível observar a localização média dos grupos 

F1-F2 e F3-F5, em todos os gráficos de vogais. Nas vogais [i], o grupo F1-F2 apresenta-se 

menos frequente devido ao facto de se localizarem na região das frequências baixas, perto da 

origem, que constituem uma região limite de operação do algoritmo.  
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Figura 6.24: Histogramas de picos e de vales e LTAS da concatenação de todas as vogais [a]. 

 
 
 

 
Figura 6.25: Histogramas de picos e de vales e LTAS da concatenação de todas as vogais [e]. 

 

                                                     
Figura 6.26: Histogramas de picos e de vales e LTAS da concatenação de todas as vogais [i]. 

 

Entre estes dois grupos de formantes localiza-se um vale que é mais notável na vogal [i] e 

menos notável na vogal [e]. Ainda é possível encontrar o Piriform notch (notch causado pelas 

cavidades dos seios piriformes) imediatamente acima da frequência do grupo F3-F5 com maior 

facilidade para as vogais [a] e [i]. Nas restantes vogais, a localização deste vale está distribuída. 

Nas altas frequências não se verificam picos ou vales que se destaquem o que permite concluir 

que o perfil espectral nas altas frequências não está relacionado com as vogais. 
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Figura 6.27: Histogramas de picos e de vales e LTAS da concatenação de todas as vogais [o]. 

 

 
 

Figura 6.28: Histogramas de picos e de vales e LTAS da concatenação de todas as vogais [u]. 

Para o factor tipo de fonação, apresentam-se os três tipos de fonação estudados. As Figuras 6.30 

a 6.32 mostram os histogramas para os tipos de voz normal, crepitante e sussurrado, 

respectivamente. 

 
Figura 6.29: Histogramas de picos e de vales e LTAS da concatenação de todas as sequências de voz normal. 

Nas baixas frequências (até aproximadamente 5 kHz) é possível observar a sequência de dois 

grupos de formantes ( F1-F2 e F3-F5) e de dois vales (vale associado ao tracto nasal e o 

Piriform notch). Nas altas frequências não se encontram picos ou vales que se destaquem para 

os tipos de voz normal e crepitante. Para a voz sussurrada encontra-se um pico localizado 

aproximadamente nos 10 kHz. 
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Figura 6.30: Histogramas de picos e de vales e LTAS da concatenação de todas as sequências de voz crepitante. 

 

 
Figura 6.31: Histogramas de picos e de vales e LTAS da concatenação de todas as sequências de voz sussurrada. 

Em geral, pode-se concluir que o factor orador apresentou picos bem definidos e que os 

oradores podem ser identificados usando os perfis dos histogramas. Os resultados da análise 

com discurso espontâneo reforçam este resultado.  

Seguidamente, são apresentados os resultados da aplicação dos histogramas sobre o discurso 

espontâneo. A Figura 6.32 apresenta dois histogramas de picos da primeira e segunda parte do 

discurso espontâneo para fins de comparação.  

 

Figura 6.32: Histogramas de picos da primeira parte (em cima) e segunda parte (em baixo) do orador feminino SF4. 



 

 

171 

 

As diferenças entre estas duas partes devem-se à diversidade acústica do discurso espontâneo. 

A Figura 6.33 apresenta dois histogramas de vales da primeira e segunda parte do discurso 

espontâneo para fins de comparação. 

 

Figura 6.33: Histogramas de vales da primeira parte (em cima) e segunda parte (em baixo) do orador feminino SF4. 
 

Os histogramas de picos e de vales do discurso espontâneo apresentam picos bem definidos. 

Efectuando uma comparação entre histogramas de picos e vales análogos verifica-se uma 

semelhança elevada, embora apresentando pequenos desvios na localização média de cada pico. 

Este facto significa que as características são consistentes e associadas ao orador. 

Nas observações dos histogramas de vales verifica-se a existência destas estruturas nas regiões 

entre 2, 3.5, 6, 9.5 e 13 kHz. No caso dos histogramas de picos, é possível observar picos na 

vizinhança de 2.5, 4,7.5, 10.5 e 15.5 kHz. 

Em resumo, o factor orador apresentou histogramas com picos e vales bem definidos o que 

permite identificá-los. O discurso espontâneo apresenta a mesma característica o que reforça 

este facto. Na análise de factores de vogal e tipo de fonação, alguns histogramas mostram picos 

bem definidos mas não têm a mesma consistência em relação aos que foram encontrados na 

análise do factor orador. A anti-ressonância nasal (na vizinhança dos 2 kHz) e a anti-ressonância 

relacionada com os seios piriformes (na vizinhança dos 5 kHz) são frequentemente observadas 

nos histogramas dos vales. Por outro lado, o grupo de formantes F3-F5 pode ser observado nos 

histogramas de picos. Os gráficos mostraram que existem 4 a 6 picos e vales na região de 5 a 12 

kHz. Por vezes, estas localizações de picos e vales mostram uma quasi-periodicidade de 1 a 1.5 

kHz. Entre as possíveis gamas aponta-se uma região de 9 a 10 kHz na qual se localiza um vale 

bem pronunciado, na maior parte dos gráficos. 
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6.5.6 Principais conclusões 

Os resultados reportados na secção 6.5 caracterizam o perfil do espectro de magnitude nas altas 

frequências através da descrição das estruturas principais que foram encontradas no 

LTAS/STAS em trabalhos anteriores. A anti-ressonância relacionada com os seios piriformes 

foi descrita em função dos oradores, vogais e tipo de fonação. 

Além disso, dois vales foram observados e caracterizados mas não associados a fenómenos 

fisiológicos. Os resultados foram estatisticamente caracterizados na medida em que a magnitude 

do espectro apresenta aparentemente estruturas aleatórias às altas frequências. 

O método usado expõe a existência de mais dois vales semelhantes às ressonâncias relacionadas 

com os seios piriformes. As pequenas cavidades no tracto vocal são as mais prováveis estruturas 

para a causa de vales no espectro de magnitude [Dang97]. 

A importância destas estruturas está relacionada com o facto de que estes vales podem 

influenciar a posição das ressonâncias e podem ter um papel relevante na definição do perfil da 

magnitude espectral para as altas frequências. Por esta razão, este trabalho contribuiu para a 

descrição das altas frequências o que pode ser usado tanto na síntese de voz de grande 

qualidade, como pode ajudar a estabelecer a correlação dos parâmetros perceptivos relacionados 

com o ruído, como a rouquidão e a aspereza. 

A gama de altas frequências contém informação descritiva de longo termo. A persistência destes 

vales pode estar ligada com aspectos estáveis nas altas frequências e por isso relacionada com 

qualidade de voz. Esta informação poderá também ser aplicada à identificação do orador porque 

encerra potencial para caracterizar de forma descriminante, a voz do orador. 

Por último, o estudo aqui traduzido pode ser orientado para a análise de vozes 

patológicas/disfónicas na medida em que estes tipos de voz apresentam elevados níveis de ruído 

a altas frequências. A correlação entre os parâmetros perceptivos e as características estatísticas 

poderá também ser estabelecida, usando uma base de dados anotada. 

6.6 A análise da fase do sinal de voz 
Os métodos temporais e de frequência mais comuns na análise da voz e que são a base de 

funcionamento da maior parte dos algoritmos focam-se sobretudo na informação da magnitude. 

São disso exemplo os métodos baseados nos princípio LPC e autocorrelação, que são métodos 

temporais, e os MFCC que se baseiam na magnitude do espectro.  

Por outro lado, a fase do espectro é raramente usada dado que esta é difícil de interpretar e de 

manipular. A fase do espectro é frequentemente ignorada apesar da evidência de que os sinais 
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com a mesma magnitude espectral mas com diferente fase, têm características sonoras 

diferentes [Schoeder99]. 

No sinal de voz, a informação de fase tem uma importância significativa na identificação 

perceptiva de um sinal quasi-periódico como a voz vozeada sustentada [Schoeder99, 

Sousa2010b, Sousa2011b]. Por outro lado, trabalhos sobre modificação de voz mostram que a 

qualidade da re-síntese depende da sincronização de fase entre harmónicos [Quatieri92].  

Deste modo, cria-se também a hipótese de que a informação de fase pode ser importante na 

melhoria de algoritmos tais como a estimação do impulso glótico, na medida em que os 

algoritmos convencionais se baseiam em métodos de predição que usam somente a informação 

de magnitude. 

A secção que se segue apresenta o trabalho realizado sobre a pouco descrita informação de fase 

da voz. Sugere o uso de um descritor de fase que apresenta poder de descriminação na 

identificção das vogais e de oradores. Os resultados de testes de desempenho com vozes 

sintetizadas e naturais são apresentados e analisados. 

6.6.1 Os desafios da análise de fase do sinal 

O objectivo geral deste trabalho é efectuar uma extracção de características de fase nas regiões 

de voz vozeada, que tenham capacidade de discriminação para a avaliação acústica e que 

possam contribuir para o melhoramento dos algoritmos que utilizam a informação de fase. Além 

disso, pretende-se também que as características sejam independentes do atraso e da frequência 

fundamental. 

Estes algoritmos serão particularmente aplicados à voz cantada (vogais cantadas) devido ao 

facto do nível de ruído ser bastante baixo em relação à informação harmónica e conter também 

informação harmónica bem definida acima dos 5 kHz, facilitando assim a classificação de 

vogais cantadas e identificação de cantores. 

Como ideia de partida para a representação da fase, considera-se que a voz vozeada corresponde 

a um sinal quasi-periódico expressável como uma soma de sinusóides com diferentes fases. 

Efectivamente, a energia de um sinal de voz vozeada está concentrada nos seus harmónicos e 

estes têm uma correspondência temporal com sinusóides. O princípio geral consiste em 

expressar os atrasos das sinusóides em função do atraso da frequência fundamental. A Figura 

6.34 ilustra duas sinusóides relacionadas harmonicamente. 

A Figura 6.34 ilustra duas sinusóides em que a de maior período é a referência. Considera-se 

que existe uma referência temporal global e que existe um intervalo de tempo entre eventos nos 

dois sinais e a referência temporal. Neste caso, o evento é o cruzamento do nível zero 
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ascendente e os intervalos de tempo são definidos como n0 e n1 para a sinusóide de referência e 

a sinusóide referenciada, respectivamente. 

 
 

Figura 6.34: Exemplo ilustrativo da relação entre uma sinusóide de referência (com maior período) e uma sinusóide 
com uma frequência harmónica. 

Também se consideram os períodos P0 e P1 da sinusóide da fundamental e da frequência 

harmónica. 

Como modelo de sinal quasi-periódico, assume-se que o sinal periódico da voz vozeada consiste 

numa soma de M sinusóides relacionadas harmonicamente com a frequência fundamental ω0 de 

acordo com a equação 6.52. 
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 (6.52) 

Os parâmetros Ai, ω0, ωi, φ0, φi, e ni são respectivamente a magnitude, frequência fundamental, 

frequência do harmónico i, fase da sinusóide da frequência fundamental, fase da sinusóide com 

a frequência do harmónico e atrasos de harmónicos de índice i.  

Pode ser mostrado que existe informação suficiente para relacionar os argumentos das 

sinusóides em 6.52 com os parâmetros espectrais da transformada de x[n] , sendo 

x[n]=s[n].h[n]  e X[k]=DFT{x[n]} , em que h[n]  é a janela de análise [Ferreira2001]. 

6.6.2 Conceito e estimação do Atraso Relativo Normalizado 

Nesta parte, o conceito de Atraso Relativo Normalizado ou Normalized Relative Delay (NRD) é 

introduzido e a sua forma de estimação é descrita baseando-se no modelo de um sinal quasi-

periódico, referido em 6.6.2. A janela de análise, sendo par e simétrica, torna o atraso de grupo 
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constante e independente da frequência. Efectivamente, o atraso de grupo refere-se ao centro da 

janela. Sendo N o comprimento da janela (e o comprimento da DFT), o atraso de grupo é 

definido como (N-1)/2. Deste modo, na análise dos picos dos harmónicos em X[k] , há uma 

componente de atraso que é comum, é constante e corresponde ao atraso de grupo afectando 

todas as frequências. 

Para centrar o estudo na análise nos atrasos dos harmónicos em relação à mesma referência, é 

possível omitir a influência de n em 6.52 [Sousa2010a]. Com o intuito de tornar a expressão 

6.52 mais simples, n assumiu o valor nulo tal como é mostrado na equação 6.53. 
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 (6.53)

 

Esta sequência de equações revela a obtenção dos coeficientes NRD que se definem como 

0 .
−

= i
i

i

n n
NRD

P  (6.54) 

Nesta equação, NRDi é o coeficiente associado ao harmónico de ordem i e permite representar a 

diferença do atraso relativo entre o harmónico i e a frequência fundamental, considerando ainda 

a normalização pelo período Pi. 

Os coeficientes NRD herdam as propriedades da fase tais como a periodicidade, e o 

enrolamento (wrapping) da fase. Por estas razões e considerando que n0 pode encerrar mais do 

que um período Pi, os valores finais do NRDi são ajustados para se enquadrarem na gama [0,1[.  

Os coeficientes NRDi  permitem assim descrever a forma de onda, independentemente do desvio 

temporal, frequência fundamental e potência do sinal. O algoritmo de estimação dos 

coeficientes NRD é ilustrado na Figura 6.35. 

 
 

Figura 6.35: Esquema de determinação dos coeficientes NRDi. 
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O sinal de voz s[n] é multiplicado por uma janela de seno [Ferreira2001] e posteriormente 

transformado para o domínio das frequência, usando a Odd-frequency Discrete Fourier 

Transform (ODFT) [Ferreira2001]. 

A operação seguinte consiste na análise de harmónicos que, de forma precisa, estima a 

amplitude, frequência e fase de cada harmónico [Ferreira2001]. Somente os parâmetros de 

frequência ωi e fase φi são usados para determinar os coeficientes NRD. O período e atraso da i-

ésima sinusóide são determinados através de 6.55 e 6.56, respectivamente.  

2=i
i

P
π

ω
 (6.55)

i
i

i

n
φ
ω

=
 

(6.56)

Como último passo, os NRD são obtidos usando a equação 6.54. É de notar que ambas as 

frequências e fase são estimadas não-iterativamente usando a informação de magnitude e de 

fase de Xo[k] . Estas características são importantes quando se colocam restrições de tempo real 

(e.g., biofeedback no ensino do canto). 

Testes de avaliação de desempenho 

Para caracterizar as propriedades deste novo conceito foram realizados testes com sinais 

sintéticos e sinais naturais. Os sinais sintéticos foram usados para a realização de testes 

preliminares com o intuito de conhecer as propriedades dos NRDs. Os sinais usados foram o 

sinal de dente serra e o impulso glótico cujas características de fase são conhecidas. Além deste 

último sinal, foi usado o sinal de EGG natural, o qual tem semelhanças com o impulso glótico, 

nas representações temporal e espectral. 

Nos testes com vozes naturais, foram usadas duas pequenas bases de dados classificadas em 

função de tipos de fonação. Estes envolveram processos de classificação que usaram as funções 

disponíveis no ambiente WEKA [Witten2005]. 

A primeira etapa consistiu simplesmente na extracção de características em teste. A selecção de 

características foi realizada, após a extracção, para obter as características mais significativas. O 

último passo corresponde à classificação das frames e na obtenção dos parâmetros de 

desempenho. O classificador Nearest Neighbor classifier e validação baseada no método “k-fold 

cross-validation” (com k=10) foram escolhidos entre os disponíveis na medida em que 

mostraram resultados consistentes nos testes preliminares.  

Como medida de desempenho de identificação, foi usada a F-measure. Esta medida é 

determinada usando a equação 6.59 e envolve a medida de Precisão e o Ratio de Verdadeiro 
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Positivo ou True Positive Ratio (TPR) que são determinados com as equações 6.57 e 6.59, 

respectivamente.  

_ _ _ _ _

_ _ _

instâncias correctamente classificadas comotipo X
Precisão

instâncias classificadas como X
=  (6.57) 

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

instâncias correctamente classificadas comotipo X
TPR

número de instâncias do tipo X
= (6.58) 

2 TPR Precisão
F meaure

TPR+Precisão

× ×− = (6.59) 

A Precisão é a proporção de instâncias correctamente classificadas entre o conjunto de 

instâncias de uma classe e o TPR reflecte como uma das classes foi correctamente classificada. 

Deste modo, a F-measure é uma medida global de desempenho dado que conjuga as medidas de 

Precisão e TPR. De forma sumária, foram realizados testes sobre sinais sintéticos, sobre sinais 

de EGG, sobre voz falada e sobre voz cantada os quais são descritos nas secções 6.6.3, 6.6.4, 

6.6.5 e 6.6.6, respectivamente. 

6.6.3 Testes com sinais sintéticos 

Um dos testes preliminares sobre os NRDs consistiu no uso do sinal sintético dente de serra cuja 

fase dos harmónicos é conhecida. Este sinal pode ser gerado através da equação 6.60. 

L

1

2A 2
x( t ) sin t

T

π
π=

 = −  
 

∑
ℓ

ℓ
ℓ

 
(6.60) 

Onde A é a amplitude, T é o período da onda e L é o número de sinusóides. A onda foi gerada a 

16 kHz de frequência de amostragem e o valor de L=50. A Figura 6.36 contém a representação 

temporal do sinal, a magnitude do espectro e os NRDs, da forma de onda de dente de serra. 

 
Figura 6.36: Representação temporal de uma forma de onda de dente de serra sintetizada com 50 coeficientes da 
serie de Fourier (em cima), magnitude espectral (no meio) e os 30 primeiros NRDs estimados (em baixo). 
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As fases dos harmónicos esperadas assumem os valores alternados entre 0 e π (considerando a 

frequência fundamental como referência) o que corresponde na representação dos NRDs, com 

valores alternados entre 0 e 0.5. Foi realizado um teste baseado no trabalho de Shroeder que 

visava a modificação das fases dos harmónicos de modo a minimizar o factor de pico da onda 

periódica [Shroeder99]. A Figura 6.37 mostra as representações em estudo. 

 
Figura 6.37: Representação temporal de uma forma de onda de dente de serra sintetizada distorcida com 50 
coeficientes da serie de Fourier (em cima), magnitude espectral (no meio) e os 30 primeiros NRDs estimados (em 
baixo). 

Considerando as Figuras 6.37 e 6.38, é de notar que a magnitude é a mesma mas os NRD são 

bastante diferentes. Perceptivamente, os sinais produzidos apresentam também diferenças 

significativas. 

Outro sinal de referência usado nestas experiências foi o impulso glótico de Liljencrants-Fant 

(ver secção 4.2.4). A Figura 6.38 ilustra o conjunto de resultados sobre esta forma de onda. 

 
Figura 6.38: Representação temporal de um impulso glótico com a distorção (em cima), magnitude espectral (no 
meio) e os 30 primeiros NRDs estimados (em baixo). 
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Nesta figura é possível observar que os NRDs apresentam-se de forma regular. No caso da 

realização de uma operação de unwrap conduziria a uma linha recta. 

6.6.4 Testes com sinais naturais 

O sinal de EGG está fortemente relacionado com o impulso glótico (ver secção 4.2.4). Deste 

modo, os NRDs foram determinados sobre este sinal para caracterizar as suas propriedades. 

Foram usados sinais de EGG de fonações naturais da mesma vogal para os tipos de fonação 

tensa, normal e soprosa. As Figuras 6.39 e 6.40 representam os resultados para as vozes 

soprosa, normal e tensa, respectivamente. 

 
Figura 6.39: Representação temporal de um sinal de EGG de uma voz soprosa (em cima), magnitude espectral (no 
meio) e os 30 primeiros NRDs estimados (em baixo). 
 

 
Figura 6.40: Representação temporal de um sinal de EGG de uma voz normal (em cima), magnitude espectral (no 
meio) e os 30 primeiros NRDs estimados (em baixo). 
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Figura 6.41: Representação temporal de um sinal de EGG de uma voz tensa (em cima), magnitude espectral (no 
meio) e os 30 primeiros NRDs estimados (em baixo). 

É possível verificar que embora a magnitude não mude significativamente, os valores dos 

coeficientes NRD modificam-se de forma mais expressiva. Este facto sugere que os NRD tem 

propriedades discriminantes quando aplicados aos sinais de EGG. 

6.6.5 Testes com vozes naturais 

Os testes sobre vozes naturais consistiram no uso de uma base de dados constituída por 39 

vozes. Inclui 13 oradores, 7 masculinos e 6 femininos, com vocalizações dos tipos de fonação 

tensa, normal e soprosa. Cada vocalização consiste na fonação da vogal [a] com uma duração de 

200 ms e gravadas a 22050 Hz. 

Nestes testes foram usados os parâmetros do impulso glótico para serem usados como referência 

nos estudos de desempenho. Estes parâmetros foram extraídos do impulso glótico, estimado 

pelo algoritmo IAIF (ver secção 4.5.2). Os parâmetros considerados foram o 

OQ1,OQ2,QOQ,OQac,ClQ,AQ,NAQ,SQ1 e SQ2 (ver secção 4.5.2). Estes são extraídos por 

impulso o que implicou a realização de uma média local (envolve cerca de 5 impulsos) para 

uma redução de dados de forma a igualar o número de dados respeitantes aos NRDs. No que diz 

respeito aos NRDs, foram escolhidos os 15 primeiros coeficientes determinados a partir de 

frames de 1024 amostras com uma sobreposição de 50%. 

Como passo seguinte, foi realizada uma selecção dos parâmetros mais significativos para uma 

classificação. As Tabelas 6.14 e 6.15 apresentam, de forma decrescente de importância, as 

características mais significativas para a classificação de parâmetros perceptivos, no sinal 

acústico e de EGG, respectivamente. 
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NRD GLOT_F 

NRD1 NAQ 

NRD2 ClQ 

NRD6 AQ 

NRD8 QOQ 

NRD10 OQ2 

  
Tabela 6.14: Características seleccionadas de NRD e parâmetros glóticos para o sinal acústico. 

 
NRD GLOT_F 

NRD1 NAQ 

NRD2 AQ 

NRD3 QOQ 

NRD4 OQa 

NRD5 SQ1 

  
Tabela 6.15: Características seleccionadas de NRD e parâmetros glóticos para o sinal de EGG. 

 

Para avaliar a capacidade de discriminação destes dois conjuntos de características para o sinal 

acústico, foi construído um gráfico de dispersão. A Figura 6.42 ilustra a capacidade 

discriminante dos pares NRD1 e NRD2. 

 
Figura 6.42: Gráfico de dispersão dos dois primeiros NRDs para todas as vozes tensas, normais e soprosas. 

Neste gráfico de dispersão, verifica-se que as vozes tensas e soprosas podem ser separadas 

facilmente usando estes dois coeficientes NRDs. Este facto permite concluir que estes dois tipos 

de vozes poderão ser facilmente classificados. Também sugere que poderá haver 

proporcionalidade sendo por isso a voz normal um tipo de fonação intermédio. Como tendência, 

quanto maiores forem os valores NDR1 e NRD2, mais tensa é a voz. 

Na Figura 6.43 é apresentado um gráfico de dispersão para as características NAQ e ClQ. 
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Figura 6.43: Gráfico de dispersão dos parâmetros NAQ e ClQ para todas as vozes tensas, normais e soprosas. 

Neste par de características, verifica-se uma discriminação menos acentuada pois os pontos 

apresentam-se mais dispersos. No entanto, a tendência mostra que quanto mais baixos forem 

NAQ e ClQ mais tensa é a voz. 

 A partir da classificação foram obtidas as matrizes de confusão, representadas na Tabela 6.16. 

 
Tabela 6.16: Matrizes de confusão da classificação de parâmetros perceptivos com os parâmetros NRD e glóticos 
para os sinais acústicos e de EGG. Ao longo de cada coluna é indicado o número de instâncias que foram 
classificadas como soprosas (Sop), normais (Nor) e tensa (Ten). 

A Tabela 6.16 demonstra que os tipos de fonação soproso e tenso são mais facilmente 

identificados. Por outro lado, a classificação sobre o sinal acústico é mais eficaz do que a 

classificação sobre o sinal de EGG. A eficácia geral de classificação foi de 87.1% e 89.5% para 

NRD e GLOT_F, respectivamente, sobre o sinal acústico, e 76.0% e 89.1% para NRD e 

GLOT_F, respectivamente, sobre o sinal de EGG. 

A Figura 6.45 representa graficamente, os resultados do cálculo da F-Measure para os sinais 

acústicos e de EGG considerando os parâmetros perceptivos soproso, normal e tenso. Neste 

gráfico é observado o desempenho do classificador usando os dois tipos de características. É 

possível verificar que os NRDs são muito próximos dos parâmetros glóticos. No uso do EGG 

verifica-se que os NRD têm menor eficácia na medida em que os parâmetros glóticos têm mais 

informação relacionada com o impulso glótico.  
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Figura 6.44: Resultados de desempenho para a classificação dos tipos de fonação tenso, normal e soproso para os 
sinais acústicos e de EGG. Os resultados foram obtidos através do classificador NN (Nearest-Neighbor) incluído no 
ambiente WEKA. 

Em geral, verifica-se que a fonação tensa é a mais fácil de ser identificada, seguida da fonação 

soprosa e finalmente, a fonação normal. Deste modo, as fonações tensas e soprosas podem ser 

consideradas como extremos. 

6.6.6 A capacidade de discriminação em vozes cantadas 

Testes de classificação automática foram também efectuados para determinar a capacidade 

discriminativa dos NRDs para a voz cantada. Uma base de dados de 40 sequências de voz de 

canto foi usada. As sequências de voz têm uma duração de 200 ms de vogais cantadas [a], [e], 

[i], [o] e [u] gravadas a 44100 Hz de frequência de amostragem. Estes segmentos foram 

extraídos a partir das vocalizações de arpeggio de 8 cantores (identificados como AL, AM, 

DMH, DZB, HD, JB, LP e ST).  

Para efeitos de comparação, foram usados conjuntos de características de referência com grande 

capacidade discriminativa. Um dos conjuntos consistiu nos coeficientes MFCC (coeficientes 

baseados na magnitude) que são largamente usados em reconhecimento da fala. O segundo 

conjunto incluía parâmetros temporais extraídos a partir dos impulsos glóticos e a sua derivada. 

Em geral, estes parâmetros caracterizam as fases do fluxo glótico e a sua dinâmica que está 

relacionada com fenómenos perceptivos. O impulso glótico é estimado a partir do algoritmo 

IAIF (ver capítulo 4.5). Os parâmetros temporais foram o OQ, OQ2, QOQ, OQa, ClQ, SQ1, 

SQ2, AQ e NAQ cujo conjunto é identificado com GLOT_F e cuja definição se pode encontrar 

em [Airas2008] (ver secção 4.5.2). Os coeficientes NRD e MFCC são extraídos a partir do sinal 

de voz cantada usando frames de comprimento 1024 amostras e com uma sobreposição de 50%. 

Para as características GLOT_F, foi aplicada uma média local de valores de cerca de 5 impulsos 

glóticos.  
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Esta tarefa implicou três passos principais. Em primeiro lugar, o conjunto de características 

MFCC, GLOT_F e NRD foi estimado a partir de cada frame que foi considerada como uma 

instância de classificação, para treino ou teste.  

São em seguida apresentados os resultados dos testes realizados para apurar a capacidade de 

discriminação para as vogais e para os cantores, usando os diferentes conjuntos. A Tabela 6.17 

exibe as 5 características mais eficientes, seleccionados no ambiente WEKA, dos conjuntos 

NRDs, glótico (GLOT_F) e MFCC para a classificação de vogais. 

NRD GLOT_F MFCC 

NRD1 OQ2 MFCC1 

NRD2 ClQ MFCC2 

NRD3 OQa MFCC3 

NRD4 QOQ MFCC4 

NRD5 SQ1 MFCC5 

   
Tabela 6.17: Características seleccionadas de NRD, glóticos e MFCC. 

Enquanto que os MFCC de baixa ordem transportam informação relacionada com a magnitude 

espectral, os NRD´s transportam informação de fase dos primeiros harmónicos, isto é, 

informação temporal. 

As Tabelas 6.18 a 6.20 apresentam as matrizes de confusão para a classificação de vogais dos 

conjuntos de características NRD, GLOT_F e MFCC. Em geral, as matrizes de confusão 

mostram scores elevados para as vogais correctamente classificadas.  

Vogal 

NRD 
Classificado como: (%) 

[a] [e] [i] [o] [u] 

[a] 87,5 4,7 4,7 3,1 0 
[e] 3,1 79,7 7,8 4,7 4,7 
[i] 8,1 3,2 83,9 3,2 1,6 
[o] 1,6 0 3,2 90,5 4,8 
[u] 3,1 0 4,7 1,6 89,1 

      
Tabela 6.18: Matriz de Confusão para a classificação de vogais usando NRDs. 

 
 
 

Vogal 

GLOT_F 
Classificado como: (%) 

[a] [e] [i] [o] [u] 

[a] 96,7 0 3,3 0 0 
[e] 1,7 88,2 8,5 1,7 0 
[i] 1,7 6,8 81,4 8,5 1,7 
[o] 8,5 6,8 3,4 74,6 6,8 
[u] 0 1,7 3,5 8,6 86,2 

      
Tabela 6.19: Matriz de confusão para a classificação de vogais usando as características GLOT_F. 
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Vogal 

MFCC 
Classificado como: (%) 

[a] [e] [i] [o] [u] 

[a] 87,7 0 0 8,8 3,5 
[e] 0 94,9 5,1 0 0 
[i] 0 5,1 94,9 0 0 
[o] 8,6 3,5 0 82,8 5,2 
[u] 0 0 0 5,2 94,8 

      
Tabela 6.20: Matriz de confusão para a classificação de vogais usando as características MFCC. 

 

Os valores médios de classificação correcta são 86.16%, 85.48% e 91.02% para as 

características NRD, GLOT_F e MFCC, respectivamente. O desempenho das características 

GLOT_F é particularmente intrigante já que os parâmetros glóticos não devem denotar 

informação relevante de filtro. Ao não comprovarem isto, os resultados revelam que a filtragem 

inversa IAIF é realizada deficientemente permitindo a existência de informação significativa de 

filtro. Os resultados mostram também que as características NRD apresentam comparativamente 

uma elevada capacidade de discriminação em relação aos outros conjuntos de características, o 

que comprova a importância da informação de atraso relativo entre harmónicos, e que contraria 

a percepção convencional de que a informação de fase não é relevante. A Figura 6.45 representa 

a medida F-measure resultante dos testes de classificação de vogais. 
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Figura 6.45:  Medida F-Measure para cada vogal e para cada conjunto de características. 

Em particular, a medida F-measure resultante dos coeficientes NRD é mais uniforme do que o 

obtido para os conjuntos GLOT_F e MFCC. No caso dos GLOT_F, pode ser em parte explicado 

pelo facto de que as características glóticas dependem da capacidade de separação da 

informação da fonte e do filtro. No que diz respeito a identificação dos oradores, obtiveram-se 

as matrizes de confusão para cada conjunto de características, apresentadas nas Tabelas 6.21 a 

6.23. 
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Vogal 

MFCC 
Classificado como: (%) 

AL AM DMH DZB HD JB LP ST 

AL 83.2 0 5,6 2.,8 5,6 2,8 0 0 

AM 0 94,6 0 0 0 2,7 2,7 0 

DMH 0 0 94,5 0 0 0 5,5 0 

DZB 0 2,6 5,3 92,1 0 0 0 0 

HD 5,7 0 0 0 88,5 2,9 2,9 0 

JB 2,7 5.4 2,7 2,7 2,7 83,8 0 0 

LP 0 0 0 0 8,6 0 91,4 0 

ST 2,6 0 0 0 0 0 2,6 94,8 

 
Tabela 6.21: Matriz de Confusão para a identificação de oradores usando GLOT_F. 

 

Vogal 

MFCC 
Classificado como: (%) 

AL AM DMH DZB HD JB LP ST 

AL 67,6 0 2,7 10,8 0 8,1 8,1 2,7 

AM 0 97,2 0 0 0 2,8 0 0 

DMH 0 0 97,2 0 0 0 2,8 0 

DZB 0 0 0 100 0 0 0 0 

HD 0 2,6 0 0 94,7 0 0 2,6 

JB 8,6 0 0 0 0 88,8 0 2,6 

LP 2,6 2,6 7,9 0 0 5,3 85,6 0 

ST 2,9 2,9 0 0 0 0 0 94,2 

 
Tabela 6.22: Matriz de Confusão para a identificação de oradores usando os MFCC. 

 

Vogal 

MFCC 
Classificado como: (%) 

AL AM DMH DZB HD JB LP ST 

AL 82,5 0 5 0 0 2,5 5 5 

AM 2,6 92,2 0 2,6 2,6 0 0 0 

DMH 0 2,5 87,5 2,5 0 2,5 2,5 2,5 

DZB 0 0 0 87 0 7,8 2,6 2,6 

HD 7,5 0 2,5 0 82,5 2,5 5 0 

JB 0 2,5 5 7,5 0 80 2,5 2,5 

LP 5,1 2,6 0 0 0 0 89,7 2,6 

ST 2,6 2,6 2,6 0 0 5,1 0 87,2 

 
Tabela 6.23: Matriz de Confusão para a identificação de oradores usando NRD. 

Os valores médios de eficácia foram 90.4%, 90.6%, 86,1% para as características GLOT_F, 

MFCC e NRD. A Tabela 6.24 mostra as 5 características mais significativas dos conjuntos NRD, 
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GLOT_F e MFCC para a tarefa de identificação do cantor. A Tabela 6.21 mostra essencialmente 

o mesmo comportamento obtido nos testes com vogais. 

NRD GLOT_F MFCC 

NRD1 OQ1 MFCC2 

NRD2 OQ2 MFCC3 

NRD3 AQ MFCC4 

NRD4 OQa MFCC6 

NRD13 QOQ MFCC7 

   
Tabela 6.24: Características seleccionadas de NRD, glóticos e MFCC. 

A informação espectral a baixas frequências apresenta maior capacidade de discriminação. A 

Figura 6.46 apresenta a medida F-measure para as características NRD, GLOT_F e MFCC para 

a identificação do cantor. 
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Figura 6.46: Medida F-Measure para cada cantor e para cada conjunto de características. 

A Figura 6.46 mostra que os NRD também apresentam resultados satisfatórios na identificação 

do cantor. Neste caso, GLOT_F e MFCC têm uma pequena vantagem sobre os coeficientes 

NRD. Por outro lado, os NRDs apresentam valores uniformes para a F-measure considerando 

todos os cantores.  

6.6.7 Conclusões sobre as novas características de fase 

Neste trabalho foi possível obter características robustas baseadas na fase do sinal na análise de 

voz cantada. Estas características têm as propriedades de serem independentes da referência 

temporal e da frequência fundamental o que as torna vocacionadas para cenários de 

classificação, nomeadamente na classificação de vogais e de cantores. Estes testes mostram que 

a fase tem uma relação com a informação perceptiva e, em termos de eficácia, têm 
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características competitivas relativamente aos MFCC em tarefas de reconhecimento automático 

de vogais e de orador. O carácter competitivo da informação de fase  em tarefas de identificação 

de orador e tendo por referência características MFCC, foi também recentemente comprovada, 

de forma independente, por outros autores [Hernaez2011]. 

É de referir que os NRDs de ordem mais baixa apresentam em geral mais capacidade 

discriminativa na medida que os harmónicos a estas frequências estão melhor definidos e, em 

particular, este facto é mais vincado em vozes cantadas. 

Estas características, designadas NRD, encerram uma interpretação física e psicofísica, 

contrariamente às características MFCC por exemplo, e mostraram também que têm potencial 

para serem aplicadas na análise de vozes cantadas em objectivos de descriminação de 

informação de fonte e de filtro.  

6.7 Considerações Finais 
Esta secção visa resumir as diversas conclusões das partes que constituíram contextos de 

trabalho desta dissertação. Em geral, o trabalho contribuiu para o desenvolvimento de 

algoritmos de estimação de frequência, de nível de ruído, do impulso glótico, bem como para a 

análise das altas frequências e a fase da voz, através de novas características. Transversalmente, 

estes algoritmos foram aplicados à voz falada e cantada. 

Perante os resultados obtidos, ainda que contribuindo para o desenvovimento de futuros 

sistemas de avaliação de qualidade da voz, reconhece-se que ainda há um longo percurso de 

investigação a trilhar para que se atinjam altas eficiências deste tipo de algoritmos, tendo por 

referência a acuidade auditiva humana, e se concretizem as suas potencialidades de aplicação 

prática, em particular nas áreas da Terapia da Fala e da Didáctica do Canto. Contudo, aspira-se a 

que estes algoritmos venham a ser implementados em software de análise para operação 

adaptiva, automática e transparente, o que sugere novos desafios.  



 

 

189 

 

CAPÍTULO  7  

7 Conclusão 

7.1 Principais conclusões 
Esta secção reúne as principais conclusões da dissertação que se destacam dos trabalhos 

realizados. As conclusões derivam das contribuições em cada tópico abordado, das técnicas 

desenvolvidas e também da experiência acumulada no processo de aprendizagem decorrente do 

trabalho que foi definido pelas áreas da Terapia da Fala, Didáctica do Canto e Processamento de 

Sinal, e focado sbretudo na avaliação de qualidade da voz. 

A análise e a síntese de voz foram técnicas essenciais, as quais foram articuladas para a criação 

e a validação de parâmetros e modelos de eventos do sinal de voz. Efectivamente, a análise do 

sinal de voz natural possibilitou a observação de eventos acústicos na produção de voz de 

grande interesse e com impacto perceptivo. Este passo implicou a construção de uma base de 

dados bem caracterizada, quer em condições de aquisição, quer em conteúdo de sinal. Os 

processos de síntese usam os parâmetros e os modelos extraídos da análise para reproduzir os 

eventos observados. A reprodução dos eventos foi realizada por um sintetizador com elevado 

grau de flexibilidade de reprodução dos modelos adoptados de produção de voz. Assim, 

conclui-se que o método “síntese procura validar a análise” proporciona bons resultados, 

embora tenha a limitação de não considerar todos os eventos presentes no sinal. 

Num sentido pragmático do trabalho desenvolvido com base num questionário dirigido a 

Terapeutas da Fala portugueses, concluiu-se que a avaliação acústica é um método usado como 

complemento ao conjunto de técnicas de avaliação da voz, nomeadamente a avaliação 

perceptiva. No contexto concreto da Terapia da Fala, que foi o contexto mais estudado nesta 

dissertação, são usados sobretudo métodos de avaliação não instrumentais, concluindo-se 

também que entre os métodos instrumentais, o acústico é o mais usado. A avaliação acústica é 

bastante utilizada para todos os objectivos previstos numa avaliação vocal, principalmente para 

medir resultados da progressão num plano terapêutico. 

Enquanto contribuições reais para ferramentas de avaliação da qualidade da voz, foram 

desenvolvidos algoritmos que podem ser aplicados em importantes cenários de avaliação da 

voz, embora se reconheça que será ainda necessário realizar mais investigação e 
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desenvolvimentos para obter sistemas robustos e funcionais, aplicados na Terapia da Fala e na 

Didáctica do Canto. 

Na estimação de frequência fundamental, contribuiu-se para um desenvolvimento de um 

algoritmo mais robusto e preciso para níveis de ruído mais elevados, típicos das vozes 

disfónicas/patológicas. Estes algoritmos também têm um bom comportamento para vozes 

cantadas que se caracterizam por níveis de ruído muito baixos. 

O ruído é um importante factor de análise nas vozes disfónicas/patológicas na medida em que 

explica os sons de natureza aleatória presentes numa voz disfónica/patológica. Neste contexto, o 

método para estimar o HNR baseado na estimação das componentes harmónica e de ruído 

revelou-se ser robusto para vozes disfónicas/patológicas e uma alternativa a outros algoritmos. 

Por outro lado, aquelas componentes mostraram que contêm informação perceptiva relevante e 

que têm potencial para serem integradas num sistema poderoso de avaliação de voz. 

A estimação da forma de onda do fluxo glótico, através da técnica de filtragem inversa, foi 

melhorada e tornada mais resistente às características de ruído das vozes disfónicas/patológicas. 

Este facto contribuiu ainda para que as estimativas dos parâmetros associados também 

contenham erros mais reduzidos.  

A gama das altas-frequências das vozes cantadas contém informação de interesse para o estudo 

do detalhe do sinal de voz. Os estudos realizados mostram que, nas gamas estudadas, existe 

informação estável que pode estar relacionada com o detalhe da voz no que diz respeito ao 

impacto perceptivo. Porém, ainda é necessário realizar mais investigação para a criação de 

parametrização melhor definida e com significado perceptivo mais directo. 

A informação de fase, apesar de não ser largamente usada, é muito importante para 

caracterização do sinal de voz. A partir dos trabalhos realizados verifica-se que a fase do sinal 

contém informação discriminativa com significado perceptivo. Os NRDs mostraram ser uma 

representação alternativa e muito útil da fase dos harmónicos do sinal. 

Considerando os contextos em estudo, para a Terapia da Fala considera-se especialmente 

importante a análise do impulso glótico e análise de ruído visto que são formas de suporte para a 

avaliação perceptiva, quer através de parâmetros do fluxo glótico, quer através da medição mais 

precisa de HNR. Na Didáctica do Canto, a análise de ressonâncias das altas frequências e a 

análise da fase são importantes para o desenvolvimento de software de análise da qualidade da 

voz cantada, baseado no biofeedback. 

Por fim, esta dissertação deve ser vista como um passo para o desenvolvimento da tecnologia de 

avaliação da qualidade da voz, cujo processo ainda requer melhoramentos nos seus diversos 

aspectos. 
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7.2 Trabalho Futuro  
Como trabalho futuro propõe-se uma aposta nas características de ressonância na medida em 

que estas não foram muito exploradas e porque a sua análise constitui um dos pontos fortes da 

avaliação acústica, no que toca a robustez e utilidade para os profissionais das áreas da Terapia 

da Fala e da Didáctica do Canto. Este é sobretudo um aspecto com uma forte ligação com a 

Didáctica do Canto. 

Dado que as tecnologias de avaliação da qualidade de voz exprimem um tema muito vasto 

devido sobretudo à multidimensionalidade da voz, existem ainda outros tópicos de interesse que 

não foram abordados, nomeadamente aqueles relacionados com outros parâmetros perceptivos, 

como a nasalidade. 

A estimação do impulso glótico foi um dos tópicos desenvolvidos que, apesar do trabalho de 

investigação conduzido ter proporcionado passos concretos no sentido de utilizar um algoritmo 

vocacionado para vozes com níveis de ruído consideráveis, requer ainda investigação adicional 

no sentido de melhorar a sua robustez numa variedade acústica mais alargada. 

A fase mostrou ser também um domínio de análise com muito espaço de investigação e que 

pode contribuir com meios para o desenvolvimento de algoritmos de extracção de características 

relevantes de voz. No que toca às características de fase, existe um potencial de correspondência 

com parâmetros perceptivos nomeadamente com os que foram estudados. No entanto, em rigor, 

ainda não se conhece a correspondência estes parâmetros acústicos e os parâmetros perceptivos. 

A informação das altas-frequências é outro domínio que ainda não foi extensivamente explorado 

para extracção de características com significado perceptivo. No seguimento deste trabalho, será 

possível definir e seleccionar métricas com significado e posteriormente realizar trabalhos que 

visam conhecer a correlação com os parâmetros perceptivos, nomeadamente os utilizados no 

ensino do canto. 

O desenvolvimento de software, quer de tempo real, quer de processamento em diferido, que 

usa algoritmos de processamento de voz, abre espaço ainda à realização de trabalho de 

implementação que envolve testes diversos, desde a incorporação em ambiente de 

desenvolvimento específico, até o seu funcionamento em condições adversas. Este será o passo 

mais provável para a aplicação dos algoritmos desenvolvidos nesta dissertação. 
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