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Abstract. This work presents a comparison between different aproaches of the
Voice Activity Detection, which are algorithms capable to distinguish active
voice segments from inactive voice segments (silence or noise). VAD’s compose
an important instrument as a preprocessing of the speech signal in a variety of
applications, such as speech enhancement, speech recognition, and speech co-
ding, where they are needed to separate active speech from inactive speech. It
will be analysed some implementation methods, as well as different approaches
and techniques in order to compare the efficiency of them.

Resumo. Neste trabalho apresentamos uma comparação entre diferentes abor-
dagens dos Detectores de Atividade de Voz (Voice Activity Detection - VAD), que
são algoritmos capazes distinguir segmentos de fala ativa dos segmentos de fala
inativa(silêncio ou ruı́do). Os VAD’s compõe um importante instrumento como
pré-processamento em uma variedade de aplicações, como aprimoramento de
processamento de fala, reconhecimento de voz, e na codificação do sinal de voz,
onde são necessários a separação das falas ativas e inativas. Será analisado
alguns métodos de implementação, assim como a análise de diferentes aborda-
gens e técnicas, e também será realizado a comparação dessas técnicas.

1. Introdução
Os usuários de aplicações que utilizam sinais de voz em suas atividades estão

cada vez mais exigentes em relação a seu desempenho. Como exemplo dessas aplicações
podemos citar a transmissão de voz em redes de pacotes ( Voice Over Internet Protocol -
VoIP), reconhecimento de locutor, ou seja, o reconhecimento biométrico por sinal de voz
e o reconhecimento de comandos de voz, muito utilizado em sistemas móveis e veiculares.

No entanto, a presença de ruı́dos pode impactar o desempenho desse tipo de
aplicações, fazendo com que comandos não sejam reconhecidos e interpretados de forma
correta, dificultando o processo de identificação por sinal de voz ou mesmo tornando ine-
ficaz alguns codificadores (CODECs) que visam transmitir somente sinais gerados pelos
locutores [10].

Para aumentar seu desempenho, essas aplicações utilizam detectores de atividade
de voz (voice activity detector - VAD), uma classe de processamento de sinais que detecta
a presença ou a ausência de fala em pequenos segmentos de um sinal de áudio [8]. Os
VAD’s possuem uma função fundamental no pré-processamento de diversas aplicações
de envolvem fala.

No reconhecimento de comandos de voz e de locutores a utilização dos VAD’s se
dão no fato de que só serão processados segmentos que possuem voz ativa, e que segmen-



tos de silêncio e de ruı́dos devem ser descartados a fim de diminuir o custo computacio-
nal. Na transmissão de dados de voz os VAD’s são utilizados para otimizar a codificação
e decodificação, por exemplo o G.729 da ITU (International Telecommunication Union)
que trabalha com um módulo DTX (discontinuous transmission) que executa de duas for-
mas distintas, uma quando há detecção de atividade de voz e outra quando há sinal inativo
ou ruı́do [11]. As caracterı́sticas desejáveis para um algoritmo VAD são: ter um decisor
eficiente que classifica a fala em ativa ou inativa, baixo custo computacional (utilização
em tempo real), máxima detecção de segmentos inativos de voz e que tenha o mı́nimo de
falsos-negativos ou falsos-positivos.

Um VAD integrado a um sistema de comunicação aumenta o desempenho do canal
de transmissão, reduz a interferência e o consumo de energia em dispositivos portáteis por
exemplo [8].

Na seção 2 mostra a fundamentação teórico-metodológica da proposta de estudo
sobre VAD’s, serão levantados artigos cientı́ficos sobre o tema e mostrar o estado da arte,
as propostas desses artigos e os métodos utilizados. A seguir em 3 será proposto um
método de detecção de atividade de voz a partir de estudos levantados. Em 4 a forma e
as ferramentas utilizadas. Na seção 5 cronograma das tarefas. E por fim 6 os resultados
esperados da pesquisa.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Os VAD’s se referem a um problema de identificação de fala ativa e de fala inativa
(silêncio ou ruı́do). É um componente ”front-end”de muitos sistemas de processamento
de fala [3] e utilizados como pré-processadores dos sistemas de comunicação [8]. De
acordo com [9] as caracterı́sticas necessárias para um detector ideal são: confiabilidade,
precisão, adaptação, simplicidade, processamento em tempo real e que seja robusto a
qualquer tipo de ruı́do. Sendo o ruı́do a caracterı́stica mais desafiadora para compor um
algoritmo VAD especialmente quando necessita-se de processamento em tempo real de-
vido a sua complexidade. O desempenho dos algoritmos VAD são afetados pelo aumento
do ruı́do. Alguns métodos propostos superaram esse problema em troca de alta com-
plexidade computacional. Sendo a simplicidade e a robustez sobre ruı́do caracterı́sticas
essenciais dos detectores de atividade de voz.

Os algoritmos de detectores de voz operam de forma a tomar o sinal digitalizado,
processando esse sinal extraindo suas caracterı́sticas particulares e passam essas carac-
terı́sticas para um modelo que irá descrevê-la como ruı́do, fala ou silêncio, e finalmente
classificar o sinal baseado no limiar definido pelo modelo adotado [6], a figura 1 ilustra
os componentes do VAD.

Sua utilização em sistemas de reconhecedores de comandos ou de locutor, está
ilustrado na figura 2. Nesse tipo de sistema, o VAD é uma técnica utilizada para diminuir
o impacto negativo do ruı́do no processamento do sinal. Primeiro são feitas as estimati-
vas do nı́vel de ruı́do, esse refinamento geralmente é obtido com um filtro (Wiener) ou
uma subtração espectral. Concluı́da essa tarefa, ocorre a extração do ruı́do e perı́odos de
silêncio a partir da decisão do VAD (Frame Dropping) para que os erros de inserção pro-
vocadas pelos ruı́dos sejam reduzidos, e finalmente somente os frames de interesse serão
passadas ao sistema de reconhecimento [11].



Figura 1. Diagrama de bloco de um VAD (adaptado de [8])

Figura 2. Exemplo de Detector de atividade de voz integrado a um sistema de
reconhecimento de locutor (adaptado de [11])

2.1. O problema do ruı́do
Um problema na área de processamento da fala é a detecção de sua presença em

um dado sinal. A resolução desse problema deve ser realizada pela distinção da fala
ativa para inativa baseando-se na observação de um vetor de caracterı́sticas, no qual serve
como entrada para a regra de decisão que classifica esse vetor. A tarefa de identificação
de sinais de fala não é trivial pois com o aumento do ruı́do o classificador tende a ficar
menos efetivo em seu processamento [11].

A seleção de um vetor de caracterı́sticas adequado para a detecção de fala e um
robusto decisor são desafios que afetam a atuação dos VADs sob condições de ruı́do. Mui-
tos algoritmos são efetivos em várias aplicações porém podem ocorrer erros de detecção
devido a perda de poder de decisão sob baixo nı́vel de SNR (relação sinal-ruı́do, do inglês
signal-to-noise ratio), uma medida que compara o nı́vel de ruı́do ambiente com o nı́vel
do sinal de áudio analisado, sendo esse um dos principais obstáculos que desafiam a
eficiência dos algoritmos dos detectores [11].

2.2. Métodos para Detecção de Atividade de Voz
Nas ultimas décadas muitos pesquisadores trabalharam para desenvolver algorit-

mos robustos sob a influência de ruı́dos, o qual prejudicam muito a eficiência da aplicação
[11]. Devido a esses trabalhos diferentes formas de implementação foram desenvolvidas
e assim foram classificadas de acordo com as abordagens e os métodos utilizados.

O primeiro passo para um sistema de detecção de atividade de voz é a extração
de caracterı́sticas acústicas do sinal. Muitas técnicas assumem que essas caracterı́sticas



são estacionárias sobre um intervalo de alguns milissegundos, então o sinal é dividido em
segmentos de tamanhos iguais chamados quadros (ou do inglês frames) para a extração
das caracterı́sticas [5]. Algumas caracterı́sticas mais exploradas na literatura serão cate-
gorizadas a seguir:

• Baseadas em Energia: sendo a energia uma medida de sonoridade do sinal, são
caracterı́sticas simples que são exploradas pelos VAD’s baseados no domı́nio de
tempo, o qual assume que a fala sempre será mais sonoro que o ruı́do. Porém
quando a sonoridade do ruı́do está no mesmo nı́vel que a fala, ou por exem-
plo quando há o aumento de nı́vel do ruı́do do ambiente, o método falha na
discriminação da fala ativa e do ruı́do [5]. Por exemplo métodos que calculam
um valor de limiar de energia onde a energia da fala deve sempre ultrapassar esse
valor, porém quando há uma situação de alto ruı́do essas caracterı́sticas podem não
ser muito eficientes. Em geral essas caracterı́sticas funcionam bem sob a ausência
de ruı́do ou condições de alto nı́vel de SNR, porém a eficiência cai drasticamente
quando o nı́vel de SNR fica abaixo de 10 dB.

• Baseadas no Espectro da Frequência: é uma das caracterı́sticas dos VAD’s que
analisa o espectro da frequência, e descreve a informação de frequência do sinal.
Visto que as caracterı́sticas espectrais dos ruı́dos se diferem das caracterı́sticas
de voz ativa [5]. Essas caracterı́sticas são exploradas nos métodos baseados no
Domı́nio da frequência que será exemplificado mais a seguir.

Alguns modelos tradicionais de implementação dos VADs foram desenvolvidos e
classificados em domı́nio de tempo e domı́nio de frequência. Por exemplo métodos de
domı́nio de tempo como Detector Linear Baseada em Energia (LED), Detector Linear
Adaptativo Baseada em Energia (ALED) [10], Taxa de Cruzamento por zeros [4, 13] e
em domı́nio de frequência como Detector Linear de Energia em Sub-Bandas (LSED),
Detector de achatamento espectral (SFD) e Detector de Atividade de voz Abrangente
(CVAD) [10] são métodos que procuram ser eficazes sob o problema de ruı́dos junto com
o sinal e que serão abordados a seguir.

2.2.1. Domı́nio de tempo

Detectores de atividade de voz em domı́nio de tempo são métodos nos quais as
caracterı́sticas são baseados em energia dos frames em função do tempo ao longo do
sinal, ou seja o sinal inteiro é dividido em frames de mesmos valores de milissegundos
e classificados. Sendo a energia um parâmetro considerável no qual pode classificá-lo
como ativo ou inativo e de que a energia de um frame ativo é maior do que um inativo
então adota-se uma seguinte regra: se a energia de um frame ultrapassa um valor de limiar
definido então é considerado como ativo, caso contrário inativo [10].

O Detector Linear Baseada em Energia (LED - Linear Energy-Based Detector): é
um método no qual consiste em adaptar o valor de limite de energia, uma vez que o sinal
pode possuir ruı́dos não-estacionários e um limite fixo ocasionaria um erro no algoritmo
[10]. A regra de atualização do limite ocorre da seguinte forma:

Enovo = (1− p)Eantigo + pEsilencio (1)



Sendo Enovo o valor do limite atualizado, Eantigo o valor do limite anterior, e Esilencio o
valor de energia do frame mais recente e p é escolhido considerando a resposta ao impulso
da eq 1 como um filtro de primeira ordem (0< p<1) [10].

O Detector Linear Adaptativo Baseado em Energia (ALED - Adaptative Linear
Energy-based Detector): é um aprimoramento do Detector Linear Baseada em Energia
(LED), uma vez que p é limitado a uma constante que é insensı́vel a variação das es-
tatı́sticas dos ruı́dos. Para superar esse problema é computado a energia baseado nas
estatı́sticas dos frames inativos, um buffer contendo os valores de Esilencio e calculado
a variância dos valores desse buffer e a cada novo valor adicionado ao buffer um valor
antigo sai e é calculado um novo valor de variância, dessa forma é definido o valor para p
e assim calculado o novo valor para o limite Enovo [10].

Algoritmos do tipo cruzamentos por zero (ZCR- Zero Crossing Rate): medem a
quantidade de vezes em que sucessivas amostras possuem diferentes sinais algébricos. É
uma medida do número de vezes em que no qual um devido intervalo ou frame a ampli-
tude do sinal passa pelo valor zero [13]. A energia para voz ativa está concentrada em
baixas frequências e para voz inativa a energia se concentra em altas frequências. Deste
modo a contagem de cruzamentos para voz ativa é baixa e é tipicamente entre 0-30, e para
voz inativa varia entre 10-100 [8].

2.2.2. Domı́nio de frequência

Os métodos em domı́nio de frequência levam em consideração as caracterı́sticas
baseada na frequência dos sinais de voz. É utilizado a Transformada Discreta do Cos-
seno para a computação do espectro pelas seguintes razões: é computacionalmente menos
complexa do que a Transformada Discreta de Fourier, e os valores são reais [10]

Detector Linear de Energia em Sub-bandas (LSED - Linear Sub-band Energy De-
tector) é um método no domı́nio de frequência que trabalha com sub-bandas de sinais
de voz. Esse algoritmo realiza suas decisões baseadas na comparação das energias do
sinal do frame com os limites de energia no domı́nio da frequência. Após a divisão em
frames contendo amostras do sinal computa-se suas DCT’s e as compara com cada banda
de frequência de largura de 1kHz cada, que são quatro bandas: 0-1kHz, 1-2kHz, 2-3kHz,
3-4kHz [10]. Ao final aplica-se a lógica combinacional para a tomada de decisão sobre o
sinal caso seja voz ativa ou inativa [12]. Sendo que a maior parte da energia de voz ser
concentrada em baixas frequências, na faixa de 0-1kHz, esta é dominante no processo do
LSED, assim é fundamental que a energia nessa sub-banda supere o limiar e em qualquer
outro par de sub-bandas para que seja indicado atividade de voz [12].

O algoritmo de detecção de achatamento espectral (SFD - Spectral Flatness De-
tector) tem o objetivo de funcionar sob influência de baixo SNR. Enquanto o ruı́do
branco possui um espectro mais plano, a voz ativa possui um espectro não-estacionário
com maior conteúdo espectral localizado em baixas frequências, isso implica que uma
variância alta significa que o sinal contém voz ativa enquanto baixa variância significa
ruı́do isolado [10]. A variância de cada frame é comparada com a variância do limiar para
determinar a atividade de voz e cada frame inativo é usado para atualizar o valor do limiar.
Este algoritmo funciona bem em baixas condições de SNR porque ele utiliza uma abor-



dagem estatı́stica para a distribuição de energia no espectro, ao contrário dos algoritmos
baseados em energia [10].

O Detector de Atividade de voz Abrangente (CVAD - Comprehensive VAD): é
um método mais abrangente proposto por [10]. Para obter um resultado melhor, este
algoritmo une os métodos discutidos anteriormente, uma vez que esses anteriores explo-
raram apenas algumas caracterı́sticas especı́ficas. Este método é capaz de identificar ruı́do
branco assim como ruı́dos de uma frequência especı́fica e mantendo uma boa qualidade
do sinal. Os cálculos e o processamento continuam os mesmos mudando apenas a regra
de decisão, baseando-se numa prioridade maior na comparação de Energia. O fluxograma
desse método é mostrado na figura. Embora a qualidade do resultado seja melhor com-
parado com os métodos anteriores, seu desempenho diminui em sinal com baixo SNR e
com ruı́do de fundo devido a sua complexidade ser alta [10].

2.3. Decisores baseados em aprendizado de máquina

O último processo dos VAD’s são os decisores, que captam as informações ex-
traı́das das caracterı́sticas e assim classificam os frames do sinal como ativos ou inati-
vos. Dessa forma foram desenvolvidos também decisores com abordagens baseados em
aprendizado de máquina, e que por exemplo podem ser treinados previamente com as
caracterı́sticas dos ruı́dos já analisados e assim poder classificar de forma mais eficiente.

Os decisores dos VAD’s podem ser treinados com um sinal misto de fala e ruı́do já
previamente classificados (aprendizagem supervisionada) ou com um ruı́do similar ao do
sinal de entrada (aprendizagem semi-supervisionada). É desejável que os sistemas VADs
não necessitem de treinamento por ser mais difı́cil encontrar dados especializados para
tal, essa abordagem é chamada de aprendizagem não-supervisionada, também é desejável
que o sistema seja robusto, de forma que consiga lidar com uma variedade de ruı́dos
não-estacionários e que possa operar com uma amplitude de SNR maior [3].

Outra abordagem mais moderna foi proposto por Shin et al. [14] utilizou uma
regra de decisão incorporando o conceito de minimum classification error. Baig et al.
[1] baseou-se em máquina de vetores de suporte com aprendizagem supervisionada que
apresentou um resultado eficiente e um classificador preciso.

2.4. Métodos adotados por organizações de telecomunicação

A fim de explorar as vantagens dos VADs, alguns deles foram selecionados e uti-
lizados por organizações de padronização como ITU (International Telecommunication
Union), ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e TIA/EIA (Telecom-
munications Industry Association/Electronic Industries Alliance). Por exemplo a ITU
possui o codificador G.729B que implementa a transmissão descontı́nua (DTX), que con-
duz a detecção utilizando diferentes caracterı́sticas por exemplo forma espectral e energia
de sub-bandas. A ETSI possui os adaptative multi-rate VADs (AMR1 e AMR2) tendo em
vista sua utilização nas tecnologias de terceira geração dos dispositivos móveis, elas uti-
lizam caracterı́sticas baseadas em energia de sub-bandas espectrais. A organização norte
americana TIA/EIA lançaram dois VADs para os sistemas IS-96 e IS-127 implementadas
com caracterı́sticas de sinal de energia de sub-bandas [7].



3. Objetivos

Considerando como o principal problema a execução do VAD em ambiente rui-
doso, o objetivo deste trabalho é comparar implementações de diferentes métodos a fim de
encontrar um detector de atividade de voz eficiente na presença de ruı́do e considerando
também seu custo computacional.

3.1. Parâmetros de avaliação

Para que os VADs sejam avaliados de forma objetiva são utilizados quatro
parâmetros objetivos tradicionais da literatura[2, 8].

• Front-End Clipping (FEC) ocorre quando a fala é erroneamente classificada como
ruı́do na passagem de ruı́do para a fala.

• Mid-Speech Clipping (MSC) ocorre quando a fala é erroneamente classificada
como ruı́do durante o processo de fala.

• Overhang (OVER) já implica em uma medida em que o ruı́do é erroneamente
interpretada como fala na passagem de fala ativa ruı́do ou silêncio.

• Ruı́do Detectado como Fala (NDS - Noise Detected as Speech) também implica
em uma medida no qual o ruı́do é interpretado como fala ativa durante o perı́odo
de silêncio.

FEC e MSC ambos fornecem uma quantidade de erros nos limites entre as falas ativas e
ruı́do ou silêncio (clipping errors) introduzidas no sinal. Já OVER e NDS indicam falsos
alarmes, quando fala é classificada como ruı́do e vice-versa [8]. Os erros nos limiares
entre a fala ativa e fala inativa (FEC e MSC) degradam a qualidade de classificação da
fala e reduzem a inteligibilidade da fala, já Overhang e NDS reduzem a efetividade do
VAD, de forma que o sistema deve reduzir os erros de clipping a todo custo [8].

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Para atingir o objetivo proposto, serão realizadas as seguintes atividades: levanta-
mento bibliográfico sobre algoritmos de VAD a fim de identificar os mais atuais e também
os mais eficientes em relação ao ruı́do; definição de quesitos de avaliação baseando-se
na pesquisa bibliográfica de forma que sejam feitas essas avaliações de forma relevante;
será definido os testes a serem realizados para que os resultados obtidos sejam pertinen-
tes à pesquisa; também serão feitas implementações dos algoritmos selecionados para
avaliação em Matlab; reuniões semanais com o orientador; e a escrita do relatório de
trabalho de conclusão de curso.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Levantamento Bibliográfico;
2. Análise das técnicas e métodos levantados;
3. Implementação
4. Avaliação e comparação dos métodos;
5. Avaliação dos resultados obtidos;



Tabela 1. Cronograma de Execução
ago set out nov dez jan fev mar

Atividade 1 X X X X X X X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Depois de realizado as análises espera-se que concluir qual dos métodos analisa-
dos é o mais eficiente e quais técnicas utilizadas é melhor adaptada para os algoritmos de
VAD. Espera-se também que com o trabalho os VAD’s analisados aprimorem a eficiência
dos sistemas de processamento de voz.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 03 de agosto de 2015.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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[11] J Ramirez, Jm Górriz, and Jc Segura. Voice activity detection. fundamentals and speech
recognition system robustness. Robust Speech Recognition, (June):1–22, 2007.

[12] Felipe Sander, Pereira Clark, Mariane Rembold, and Diego Barreto. Comparação de
Detectores de Atividade de Voz em Ambiente Ruidoso. 2011.

[13] D.S. Shete and Prof. S.B. Patil. Zero crossing rate and Energy of the Speech Signal of
Devanagari Script. IOSR journal of VLSI and Signal Processing, 4(1):01–05, 2014.

[14] Jong Won Shin, Joon-Hyuk Chang, and Nam Soo Kim. Voice activity detection based on
statistical models and machine learning approaches. Computer Speech & Language,
24(3):515–530, 2010.

[15] Xiao-lei Zhang and Ji Wu. Deep Belief Networks Based Voice Activity Detection. IEEE
Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 21(4):697–710, 2013.


	Introdução
	Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
	O problema do ruído
	Métodos para Detecção de Atividade de Voz
	Domínio de tempo
	Domínio de frequência

	Decisores baseados em aprendizado de máquina
	Métodos adotados por organizações de telecomunicação

	Objetivos
	Parâmetros de avaliação

	Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
	Cronograma de Execução
	Contribuições e/ou Resultados esperados
	Espaço para assinaturas

