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1. RESUMO 

O estudo de processamento de voz é um dos mais importantes da atual era 

digital. Seu estudo e aplicação se tornaram proficiente e com grande destaque na 

sociedade, onde a praticidade e precisão são requisitos eminentes. Sua aplicação se 

estende por dispositivos de discagem automática em atendimentos 

computadorizados, sistemas de auxílio a pessoas deficientes e na área de 

segurança, como por exemplo, a biometria por voz. Este trabalho apresenta 

resultados parciais do estudo e desenvolvimento de um sistema de identificação de 

locutores humanos. 

2. INTRODUÇÃO 

A vida de um modo geral é composta por conjuntos de sinais que podem ser 

medidos, processados, analisados e adotados como origem de tomada de 

decisões[1]. Como exemplo destes sinais, têm-se os sons, os quais são convertidos 

em sinais elétricos que chegam ao cérebro, onde são analisados mediante 

características específicas, como amplitude, frequência e fase [2]. 

A técnica de Processamento Digital de Sinais (PDS) encontra-se presente 

entre as inúmeras inovações tecnológicas desenvolvidas nas últimas décadas. O 

objetivo do PDS é estudar o comportamento dos sinais e viabilizar meios da 

extração de informações úteis, elevando sua qualidade e providenciando soluções 

para problemas particulares nas mais diversas áreas das ciências[3]. 

Especificamente em relação à fala, o PDS pode ser usado para facilitar a 

comunicação entre homens e máquinas complementando ou substituindo teclados e 

mouses [4]. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral compreende o estudo e desenvolvimento de um sistema 

computacional capaz de analisar, reconhecer e associar os sinais sonoros de 

determinada palavra a seu respectivo locutor humano. 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada abrange um conjunto de etapas apresentadas na 

Figura 1 a seguir. 



Figura 1. Etapas de desenvolvimento do sistema de identificação de locutor humano 

       5.  DESENVOLVIMENTO  

O desenvolvimento inicia com captura dos sinais sonoros por meio de um 

microfone e de uma rotina de gravação programada no software MATLAB. Os 

arquivos de sons gravados foram submetidos a técnicas de extração de ruído, como 

filtros passa baixa e filtros passa alta. A palavra escolhida, à qual todos os locutores 

devem pronunciar, é a palavra caneta. Isto é, uma vez que um conjunto de locutores 

pronunciam a mesma palavra, caberá ao sistema identificar qual locutor pronunciou 

tal palavra. Feito isso, a próxima etapa trata da análise dos sinais capturados 

através da frequência no domínio do tempo e da região concentradora de maior 

energia. Os próximos passos de desenvolvimento envolvem a análise dos sinais em 

duas dimensões e análises vetoriais. E por último, a implementação da função 

MFCC.  

6. RESULTADOS PARCIAIS 

A Figura 2 apresenta os dados técnicos de dois sons da palavra caneta 

gravados por locutores diferentes. Os gráficos apresentam a análise do sinal no 

domínio do tempo, isto é, amplitude por tempo. E nesta primeira observação pode-

se identificar que a mesma palavra dita por locutores diferentes possuem 

representações gráficas diferentes. E que os gráficos nesta primeira abordagem 

possuem uma quantidade muito grande de dados, o que o torna difícil a análise de 

suas características. Já a Figura 3 apresenta os gráficos obtidos com o uso power 

spectrum usando o comando imagesc do MATLAB. Este gráfico apresenta os 

resultados em escala linear e logarítmica. As regiões vermelhas do gráfico são 



aquelas que apresentam a concentração de maior energia. E sua localização é 

possível analisando o intervalo de tempo e a frequência do sinal de entrada. O filtro 

de Hamming foi aplicado neste gráfico em conjunto com a transformada rápida de 

Fourier. Como resultado tem-se números complexos simétricos devido à 

transformada FFT. É importante observar que a região de maior energia está 

presente entre o tempo de 1s e 2s do sinal e entre as frequências mais baixas. 

 

Figura 2. Gráficos da amplitude em função do tempo, sendo a esquerda do Locutor 1 e o da direita, 

Locutor 2. 
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Figura 3. Gráficos obtidos a partir da aplicação com o uso do Power Spectrum, onde cada conjunto 

de gráficos correspondem, respectivamente, aos locutores 1 e 2, sendo o gráfico da direita 

representação dos resultados em escala linear e o da esquerda, em escala logarítmica. 
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