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INTRODUÇÃO

A voz humana é parte da identidade de cada um de nós e reflete nossa personalidade. A produção vocal
envolve fatores anatômicos e fisiológicos, compreende a dimensão sociocultural do sujeito, bem como aspectos
físicos, psicológicos e emocionais, que podem modificar a emissão vocal de acordo com a situação. Todas as
características capazes de designar a voz levam o nome de qualidade vocal (BEHLAU, 2001).

O conjunto de elementos que caracterizam e particularizam a voz, em função de ajustes laríngeos,
articulatórios e musculares, leva o nome de qualidade vocal (SOYAMA et. al, 2005), a qual tem origem na fala e
corresponde a um parâmetro subjetivo. Cada sujeito tem especificidades e características próprias em sua fala, a
qual fornece informações físicas, linguísticas e psicológicas. Esses dados compõem a avaliação da qualidade vocal
(MAGRI; STAMADO; CAMARGO, 2009; KENT; READ, 2015), que é caracteristicamente perceptivoauditiva e
relevante para a fonética forense (PASSETTI; CONSTANTINI, 2018).

Fonética forense é o campo de conhecimento multidisciplinar, voltado à aplicação de “conhecimentos,
teorias e métodos fonéticos com finalidades judiciais”, de acordo com Gillier (2011, p. 9). O principal objeto de
estudo da fonética forense é a tarefa de reconhecimento de falantes, atrelada à verificação e identificação de
amostras de fala, comparações, análises de “pistas fonéticas” encontradas nas medidas acústicas, aspectos verbais,
paralinguísticos e extralinguísticos (VIEIRA, 2018), a fim de determinar quem possui a autoria daquele discurso
e, consequentemente, verificar se é ou não o suspeito do crime que está sendo investigado.

Essas amostras de fala utilizadas na perícia em fonética forense resultam de gravações, em sua maioria,
escutas telefônicas (telefone fixo ou celular), que são provas cada vez mais atuais no Direito Penal, dado o avanço
das tecnologias no campo da comunicação e a facilidade para utilizá-las (MARTINS et al., 2014). Nas ligações
telefônicas, o filtro telefônico é um fator responsável pela alteração de medidas acústicas da fala, as quais resultam
do mecanismo fonte e filtro e fornecem dados sobre a fonação e ajustes de qualidade vocal.

A transmissão telefônica interfere de forma negativa na qualidade do som (ÖHMAN; ERIKSSON;
GRANHAG, 2010) devido ao filtro passa-faixas, responsável por transmitir a energia sonora na banda de 300 e
3500 Hertz: o filtro afeta as frequências próximas desse limiar, amplia as que estão acima e reduz as que estão
abaixo dele, causando distorção espectral. Tratando-se de medidas acústicas, o sinal da fala também sofre
interferência do filtro telefônico no primeiro e terceiro formantes, modificações estas que podem alterar a
percepção auditiva das vogais. Além disso, durante a fala ao telefone, há um aumento médio de 5 Hz nos valores
de frequência fundamental (f0), alteração que também deriva de motivações emocionais (PASSETTI, 2015).

Considerando o fato de que as amostras de voz advindas de gravações telefônicas possuem fatores capazes
de influenciar a análise da qualidade vocal e, consequentemente, as medidas acústicas que contribuem para a
avaliação de uma voz, pode haver dificuldade em estabelecer medidas que sejam robustas e confiáveis. A
caracterização dessas medidas pode contribuir com o avanço do conhecimento na área, além de permitir melhor
correlação com a análise perceptivoauditiva da qualidade da voz.

OBJETIVO

Analisar um conjunto de medidas acústicas de qualidade vocal em amostras de gravações telefônicas.
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METODOLOGIA

Pesquisa quantitativa, experimental e de corte transversal, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CAAE: 49217821.0.0000.5404) e desenvolvida a partir de cinco amostras de gravações telefônicas, que foram
coletadas previamente e integraram estudo anterior.

Na presente pesquisa, realizou-se a preparação dos dados para análise, a partir da segmentação e
etiquetação das amostras no software PRAAT, em que o conteúdo foi etiquetado na camada de anotação TextGrid.
Posteriormente, foi aplicado o script Prosody Extractor (BARBOSA, 2020), para que as medidas acústicas fossem
extraídas do material de fala de forma automática. A aplicação do script seguiu as normas do programa e os
momentos de fala ininteligível não foram segmentados (Figura 1). As gravações foram nomeadas da seguinte
forma: sujeito 1 (S1), sujeito 2 (S2), sujeito 3 (S3), sujeito 4 (S4) e sujeito 5 (S5).

Figura 1 - Trecho da segmentação e etiquetação dos dados de S1 para a aplicação do script Prosody Extractor
(BARBOSA, 2020).

Legenda: na linha 1 (FALA), estão segmentados e etiquetados os trechos de fala de S1; na linha 2 (PAUSAS), os
momentos de pausas silenciosas e momentos de respiração entre os trechos de fala e, na linha 3 (SÍLABAS), o
número de sílabas fonológicas em cada trecho de fala.

Com a aplicação desse script, para cada amostra foram extraídas as seguintes medidas acústicas de
qualidade vocal: mínimo da frequência fundamental (f0) em semitom, com referência de 1 Hz, assinalando o valor
mínimo de f0 no trecho de fala (f0min); mediana da f0 em semitom, com referência de 1 Hz (f0med); máximo da
frequência fundamental (f0) em semitom, com referência de 1 Hz, assinalando o valor máximo de f0 no trecho de
fala (f0max) - Tabela 1; ênfase espectral, em dB (emph); inclinação LTAS entre as bandas de 0-1000 Hz e
1000/4000 Hz (slLTASmed e slLTAShigh); relação harmônico-ruído, em dB (hnr); shimmer local, em valores
percentuais (shimmer); jitter local, em valores percentuais (jitter) e, em unidades VV, a taxa de elocução (sr) e a
taxa de articulação (ar) - Tabela 2.

Após a extração das medidas, realizou-se a análise estatística descritiva, a fim de se descrever o
comportamento de cada medida, média e desvio padrão. A análise estatística inferencial, que está em processo de
execução, deve verificar se alguma medida é capaz de identificar diferenças entre os sujeitos. A hipótese nula foi
que não há diferença entre os sujeitos e a alternativa, de que pelo menos um sujeito do grupo se diferencia dos
outros.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisadas cinco gravações de amostras de voz e fala espontânea, as quais são de cinco indivíduos do
sexo masculino na faixa etária entre 20 e 56 anos. Tendo como pauta o contexto forense, priorizou-se fazer as
gravações apenas com falantes masculinos para se aproximar da realidade do sistema carcerário brasileiro, tendo
em vista que 95,1% dos brasileiros presos são do sexo masculino (Conselho Nacional de Justiça, 2018). Na tabela
1, encontram-se os valores de f0min, f0med, f0max e extensão vocal para cada um dos cinco sujeitos, bem como
as médias e o desvio padrão de cada medida.

Tabela 1 - Medidas acústicas de f0 extraídas das cinco gravações de amostras de voz e fala.

f0min f0med f0max Extensão Vocal

Sujeito 1 89,72 117,92 318,2 228,48

Sujeito 2 111,22 163,33 297,77 186,55

Sujeito 3 143,81 169,80 291,37 147,55

Sujeito 4 112,14 93,4 269,7 157,56

Sujeito 5 148,12 124,45 283,81 135,69

Média 121,00324 133,78112 292,17198 171,168

Desvio Padrão 24,53831859 32,17194637 17,91951064 -6,618807952

Na tabela 2, encontram-se os valores de emph, slLTASmed, slLTAShigh, hnr, shimmer, jitter, ar e ar para
cada um dos cinco sujeitos que tiveram suas gravações de fala analisadas, bem como as médias e o desvio padrão
de cada uma das medidas.

Tabela 2 - Medidas acústicas extraídas das cinco gravações de amostras de voz e fala.

emph slLTASmed slLTAShigh hnr shimmer jitter sr ar

Sujeito 1 7,88 -411,05 -54,1 5,3 14,21 2,7 3,50 4,34

Sujeito 2 5,55 -5,97 -55,22 6,32 12,73 2,77 4,81 6,56

Sujeito 3 3,56 -12,64 -69,96 11,03 11,73 1,92 2,97 3,83

Sujeito 4 5,6 -14,58 -67,8 8,22 15,63 2,43 3,26 4,08

Sujeito 5 6,61 -4,5 -51,01 5,67 13,7 2,41 4,09 5,32

Média 5,84216 -89,74969 -59,61946 7,30918 13,60337 2,44936 3,72805 4,83035

Desvio Padrão 1,58972 179,66316 8,62954 2,36641 1,47699 0,33290 0,73096 1,12186

De acordo com os dados apresentados, S1 tem a f0 mais grave de todos os sujeitos analisados, além da
maior variação entre f0min e f0max; S2 e S3 têm f0med mais elevadas que os outros, atingindo valores da faixa
de frequência da voz feminina. Este fato ocasionou a obtenção de uma média grupa de f0med elevada, porém
ainda dentro da faixa masculina.

Esses efeitos podem ser explicados pela distorção espectral causada pelo filtro telefônico, que causa
modificações nos formantes e frequências iniciais (PASSETTI, 2015). Considerando que todos os sujeitos são
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homens e os valores de f0med atingem valores elevados de frequência, o filtro telefônico pode estar contribuindo
com esse aumento nos valores de f0.

Os valores de slLTASmed, medida atrelada à inclinação LTAS entre as bandas de 0-1000 Hz, apresentam o
maior desvio padrão de todas as medidas analisadas, indicando que houve muita variabilidade entre os sujeitos
analisados. A faixa de frequências extraída por essa medida abarca uma grande parte da energia sonora que é
transmitida pelo filtro passa-faixas, sugerindo que a distorção do filtro pode agir de forma variada a depender dos
sujeitos.

Observa-se que as medidas acústicas com menor variação foram shimmer, jitter, sr, ar e emph, ou seja, essas
medidas comportaram-se de forma muito similar em todos os sujeitos analisados. Portanto, são medidas que
podem ser consideradas mais robustas para as análises forenses de identificação de falantes através de ligações
telefônicas considerando apenas o critério de baixa variabilidade entre sujeitos. Em contrapartida, os valores de
slLTASmed, slLTAShigh e hnr tiveram valores bastante variáveis, sendo assim, são medidas acústicas que, nesta
amostra, apresentaram menor variação inter-sujeitos. Estudos que estão em andamento pelo grupo de autoras deste
trabalho, que comparam estes resultados com medidas extraídas a partir de gravações diretas, podem confirmar ou
refutar esses dados.

CONCLUSÕES

As medidas acústicas shimmer, jitter, sr, ar e emph tiveram menor variação entre os sujeitos, e as medidas
de slLTASmed, slLTAShigh e hnr apresentaram bastante variação. Valores médios de f0 encontrados neste grupo
estavam acima da frequência esperada para o sexo masculino. É importante destacar que o filtro telefônico
interfere diretamente nas medidas acústicas, principalmente na frequência fundamental, portanto em análises
forenses deve-se considerar que as medidas extraídas de ligações telefônicas podem apresentar valores maiores do
que os da gravação direta.
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