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Abstract. Speaker recognition is an important tool which may be used in vari-
ous applications, either in the entertainment area or even for forensic solutions.
One of the techniques that have better results are based on the estimation of the
fundamental frequency. Therefore, this work aims at presenting a review on the
estimation of the fundamental frequency of a voice signal by comparing diffe-
rent algorithms and their performances, resulting in a report that can assist in
future projects in speakers recognition area.

Resumo. A identificação de locutor é uma importante ferramenta, podendo ser
utilizada em diversas aplicações, seja na área de entretenimento ou até mesmo
para soluções forenses. Uma das técnicas que possuem melhores resultados são
baseados na estimação da frequência fundamental. Dessa forma, esse trabalho
tem como objetivo apresentar um levantamento sobre a estimação da frequência
fundamental de um sinal de voz, comparando diferentes algoritmos e seus de-
sempenhos, resultando assim em um relatório que possa auxiliar em futuros
trabalhos na área de reconhecimento de locutores.

1. Introdução

A estimação da frequência fundamental tem um importante papel quando aplicada para a
identificação de locutores ou até mesmo na identificação da melodia de uma música.

A frequência fundamental é considerada o parâmetro mais promissor e conhecido
em meio às pesquisas de identificação de locutores [6], sendo assim, mostra-se necessário
o estudo de diferentes algoritmos que estimem a frequência fundamental.

Dentre diversas aplicações, destaca-se a utilização de ferramentas para
identificação de locutores na área forense, podendo ser utilizada para a identificação de
um determinado criminoso, auxiliando na solução de casos. Essa identificação ainda é
feita, muitas vezes, utilizando um perito que ouvirá uma determinada gravação e tentará
identificar se é ou não a voz de um possı́vel suspeito[5].

A Seção 2 apresenta as fundamentações de frequência fundamental, pitch e
estimação da frequência fundamental. A Seção 3 expõem os objetivos desse trabalho.
Na Seção 4 apresentamos os procedimentos que serão utilizados para se atingir os objeti-
vos. A Seção 5 apresenta uma tabela do cronograma a ser seguido. A Seção 6 apresenta
as contribuições e resultados esperados desse trabalho.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Frequência fundamental e pitch

Os termos frequência fundamental e pitch são utilizados muitas vezes erroneamente na
literatura, fazendo-se necessário um entendimento de forma clara.

A Frequência fundamental, popularmente abreviada por f0, é definida como a
menor frequência de uma onda periódica. Quando aplicada no estudo da voz, a f0 é
resultante da vibração das pregas vocais, indicando variações entre sons agudos e graves
e também de sua intensidade [5]. Durante a fala, a variação da f0 gera também uma
variação melódica, sendo responsável por produzir a entonação de uma frase, podendo
ser identificada como afirmação ou interrogação por exemplo [7].

O pitch é na verdade, o correlato perceptual da frequência fundamental, ou seja,
é a impressão auditiva da sensação de sons graves e agudos [1]. Na música elementos
importantes como melodia, harmonia e tonalidade possuem bases no pitch, sendo um
importante aspecto perceptual para a separação de sons de diferentes fontes. Quando
colocado em termos da fala, o pitch é considerado um vetor de prosódia e quando utilizado
em linguagens tonais, também possuı́ informações silábicas [2].

Em diversos trabalhos é utilizado o termo detecção de pitch quando na verdade
temos um algoritmo para estimação da f0 já que os resultados são em uma escala de
frequência ao invés de uma escala de pitch. Muitos desses algoritmos não utilizam mode-
los perceptuais, técnica que seria necessária em um detector de pitch [3].

2.2. Estimação da frequência fundamental

Estimar a frequência fundamental de um sinal de forma automática é uma importante
ferramenta e são diversas suas aplicações, sendo um tópico importante e ainda explorado
hoje em dia. Um dos problemas encontrados nos últimos anos é a criação de um estimador
que possa ser aplicado em qualquer contexto, seja em um áudio apenas com fala ou em
uma música, por isso, um estimador de f0 desenvolvido para música talvez não tenha
bons resultados quando utilizado em um áudio que contém apenas fala [3].

Kremer et al. [5] faz uma análise de como a alteração da frequência fundamental
em vozes femininas pode ser um bom artifı́cio para o disfarce de voz. Na área forense, a
f0 é amplamente utilizada na identificação de falantes, sendo necessário boas ferramentas
para se determinar as frequências da fala de um determinado emissor. Essa ferramenta
poderia ser utilizada para se incriminar possı́veis acusados comparando-se as frequências
entre gravações do dia do crime e durante uma entrevista do acusado quando chamado
a depor, muitas vezes essa tarefa é realizada por peritos que se utilizam apenas de sua
percepção auditiva para fazer uma análise da fala.

Chao et al. [4] propõem um algoritmo para extrair a f0 apenas da voz presente em
uma música, desconsiderando os instrumentos ou quaisquer outros elementos presentes
no áudio. Determinando as frequências de um determinado cantor durante um áudio, é
possı́vel gerar a curva da frequência fundamental, sendo essa a melodia da música. Com
um bom algoritmo para a estimação da f0 seria possı́vel uma identificação de cantores,
separação da voz e extração da letra da música de forma automática.



3. Objetivos
O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um levantamento sobre frequência
fundamental de um sinal de voz. Esse levantamento apresentará técnicas (algoritmos)
para estimação da f0, considerações sobre o desempenho dos algoritmos e as dificuldades
enfrentadas na detecção da frequência fundamental.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Será realizado um levantamento bibliográfico sobre técnicas de estimação da frequência
fundamental em sinais de voz, fazendo-se uma identificação de algoritmos relevantes ge-
rando assim um relatório. Será também implementado um desses algoritmos no Octave.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Identificação de algoritmos;
3. Relatório sobre algoritmos (apresentação do relatório no grupo CROSS);
4. Implementação de um algoritmo de estimação de f0 no Octave;
5. Redação de TCC

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

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

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho de conclusão de curso é parte de uma pesquisa desenvolvida no laboratório
LaSid que visa o desenvolvimento de técnicas para reconhecimento de locutor. Dessa
forma, ao final deste trabalho, esperam-se relatórios que auxiliem em tomadas de de-
cisões futuras, quando necessária a estimação da frequência fundamental de falantes. Vale
ressaltar também que o trabalho agregará novos conhecimentos ao grupo de estudos de
processamento da voz.
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