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Resumo— A segmentação de fala é uma etapa importante em
várias aplicações que envolve o processamento do sinal de voz,
como reconhecimento, sı́ntese e codificação de fala, bem como
utilizada como ferramenta para tratamentos fonoaudiológicos.
Este artigo decreve um novo método de segmentação baseado
na observação da energia do sinal da voz. Trata-se de um
algoritmo dinâmico, que divide a locução em multi regiões e
detecta os limiares fonéticos pela comparação da energia a
cada curto segmento da fala com a energia média de cada
região. Para otimizar o desempenho do segmentador, um sistema
de refinamento usando o tamanho máximo de cada fonema é
proposto. O desempenho do segmentador é aferido por testes
objetivos, que indicam que a técnica proposta fornece resultados
competitivos com os encontrados na literatura, apresentando uma
taxa de 84,86% de segmentação.
Palavras-chave— Segmentação de fala, energia, sinal de voz.

I. I NTRODUÇ ÃO
fala é formada pela junção de pequenos sons denominados fones. Em diversas aplicações envolvendo
processamento do sinal de voz, a segmentação é uma etapa
fundamental no desenvolvimento do sistema de fala ou é
utilizada para aumentar seu desempenho.
Um sistema de segmentação de voz tem o objetivo de determinar as fronteiras que separam os elementos essenciais da
fala, como palavras, sı́labas ou fonemas de uma determinada
locução. Ele pode ser usado em algoritmos de codificação de
voz, como é o caso dos codificadores fonéticos, assim como
em sistemas de reconhecimento automático, sı́ntese de fala e
no auxı́lio para pacientes em tratamento fonoaudiológico.
De acordo com a literatura, os segmentadores de fala podem
ser classificados de acordo com a presença ou ausência da
categoria linguı́stica e observações acústicas [1].
Categoria linguı́stica é o conjunto de informações
linguı́sticas, como a transcrição fonética da locução, que pode
ou não ser apresentada como entrada para o sistema de
segmentação. Por outro lado, as observações acústicas consistem em informações extraı́das do sinal de fala, normalmente
representadas por um vetor de parâmetros, com informações
do sinal de fala, atribuı́dos a janelas de curto intervalo de
tempo.
Os sistemas de segmentação de fala podem ser classificados
como segmentação implı́cita ou segmentação explı́cita. A
segmentação implı́cita acontece quando a categoria linguı́stica
não é considerada no processo de segmentação, sendo consideradas apenas observações acústicas para o sistema gerar
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as fronteiras de segmentação. A segmentação explı́cita utiliza a transcrição fonética (informações linguı́sticas) para
gerar as marcas de segmentação. Dessa forma, nesse tipo
de segmentação, as transcrições fonéticas da fala a serem
segmentadas devem ser antecipadamente geradas e utilizadas
como entrada para o sistema de segmentação [2].
Na literatura, a segmentação de fala é realizada, por exemplo, utilizando técnicas probabilı́sticas, como os Modelos de
Markov Escondidos, além da sua combinação com técnicas
como DTW (Dynamic Time Warping), SPM (Score Preditive
Model), ou até mesmo usando informações visuais da fala,
tais como o movimento dos lábios, lı́ngua e dentes [3], [14],
[4], [5], [13], [12]. Outros trabalhos também propõem a
segmentação por meio da observação do pitch, detecção de
envoltória e estudo de regras fonéticas [2], [1], [6], [7], [8],
[16], [17].
Este artigo apresenta um novo método de segmentação de
fala, com ênfase na divisão fonética. Trata-se de uma técnica
que secciona a locução em regiões e observa as variações
de energia usando como referência a energia média de cada
região. Para aprimorar o método, é implementado um sistema
de refinamento, que elimina falsas demarcações e localiza
fronteiras não detectadas anteriormente.
Além desta seção introdutória, este artigo está dividido
em mais três seções. A Secão II descreve o método de
segmentação fonética proposto, além do sistema de refinamento utilizado para o seu aprimoramento. A análise
de desempenho da técnica de segmentação, bem como a
comparação com outros segmentadores para o Português do
Brasil está na Seção III. Por fim, a Seção IV apresenta as
conclusões e trabalhos futuros.
II. D ESCRIÇ ÃO DA T ÉCNICA DE S EGMENTAÇ ÃO
M ULTIDIMENSIONAL DE FALA
A técnica de segmentação multidimensional de fala é caracterizada por permitir obter fronteiras em nı́vel fonético por
meio da divisão em múltiplas dimensões da locução a ser
segmentada.
Diferentemente dos demais trabalhos encontrados na literatura sobre segmentação de fala, que utilizam métodos estatı́sticos, caracterizados pela alta complexidade de algoritmo
e uma prévia etapa de treinamentos de modelos acústicos [20],
[21], a técnica multidimensional apresenta um algoritmo de
fácil implementação e não requer etapas de pré-processamento
do sinal de voz para obtenção das fronteiras entre fonemas.
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A técnica multidimensional realiza inicialmente uma
segmentação para a identificação de regiões audı́veis e não
audı́veis por meio da energia de curta duração. Esse parâmetro
é utilizado, pois apresenta valores significativamente maiores
para regiões audı́veis em uma locução, sendo possı́vel distinguir a voz do silêncio.
De acordo com a literatura, a energia de curta duração é
calculada por meio de janelas cuja duração deve variar entre
20, amostras para uma voz aguda, a 250 amostras, para voz
grave. Na prática, para uma taxa de amostragem na ordem de
10 kamostras/s, deve-se utilizar uma janela entre 100 e 200
amostras (10ms < t < 20ms).
A taxa de amostragem das locuções usadas no teste do
sistema de segmentação é de 22050 amostras/s. O cálculo da
energia é feito utilizando uma janela com 200 amostras, e
um deslocamento de 20 amostras. Dessa forma, o algoritmo
calcula o valor da energia em cada janela de duração prédefinida e determina o inı́cio de uma região audı́vel se o
valor da energia for maior que um limiar, ou seja, 0.002 V.
A Figura 1 ilustra um exemplo de identificação de fronteiras
que separam regiões audı́veis e silêncio.

Fig. 1: Exemplo de obtenção de fronteiras entre silêncio e fala
e vice-versa.
Em seguida, o método multidimensional identifica as marcas
de transição entre fonemas separadamente para cada região
audı́vel, que pode representar uma palavra completa ou um
fragmento dela.
Cada região audı́vel detectada é selecionada pelo algoritmo
para encontrar os limiares contidos na locução fraccionada.
Nessa etapa, a segmentação multidimensional é caracterizada
por ser implı́cita, pois o método não solicita antecipadamente
a transcrição fonética para fornecer as demarcações entre
fonemas.
As demarcações decorrentes da segmentação, que representam o ponto de inı́cio e fim de cada fonema, são dadas em
número de amostras, sendo possı́vel obter a duração de cada
fonema pela divisão da quantidade de amostras encontradas
pela taxa de amostragem.
As fronteiras entre fonemas ocorrem nos instantes em
que caracterı́sticas de um determinado fonema começam a
desvanecer, à medida que atributos de outro fonema começam
a ficar mais evidentes. Nos pontos de transição, o sinal de
voz é caracterizado por exibir um certa diferença de energia.
Dessa forma, o segmentador multidimensional faz o uso dessa
caracterı́stica para encontrar as marcas de segmentação.
A técnica multidimensional realiza a segmentação por meio
de um único parâmetro prosódico do sinal de voz, a energia
dada por
N
1 X 2
x (n),
(1)
E =
N n=1
em que x(n) representa amostras do sinal de voz e N a
quantidade de amostras em cada janela.
Dessa forma, para cada região delimitada pelo silêncio, é
calculada a energia utilizando um intervalo de duração prédefinido de 200 amostras. A Figura 2 ilustra o comportamento

da energia (vermelho) em relação a uma locução (azul) para
uma locução.

Fig. 2: Curva da energia em relação à locução.
De acordo com a Figura 2, é possı́vel observar que a
envoltória dos valores da energia se comporta de forma
semelhante à curva do sinal de voz. Uma vez que há uma
diferença de energia entre os fonemas, ou seja, em regiões
nas quais a energia está crescendo ou decrescendo, os pontos
de transição entre fonemas estão presentes no inı́cio e no fim
dos vales presentes na curva de energia.
Para identificação dos instantes inicial e final de cada vale, é
realizada uma codificação dos valores de energia. Inicialmente,
o trecho a ser segmentado é dividido em duas regiões. Para
cada região obtém-se a energia média. Esse parâmetro é
utilizado como um limiar, sendo atribuı́do aos valores de
energia acima dele, o código 1 e, para valores de energia
abaixo do limiar, o código 0.
Como resultado desse procedimento, é obtido um vetor
formado por regiões de zeros e uns. Para localização das
fronteiras fonéticas é realizada uma busca da transição entre
as regiões de uns e zeros, uma vez que ela representa o ponto
em que há diferença de energia entre os fonemas, configurando
em uma demarcação fonética.
Assim, ao encontrar a transição entre as regiões do vetor de
energia codificada, o algoritmo tem a informação de quantos
códigos 1 ou 0 estão à esquerda da transição e, ao multiplicar
pelo valor pré-definido para a janela de cálculo da energia,
informa, em número de amostras, o ponto de localização
inicial ou final de um fonema.
O vetor de fronteiras resultantes é então armazenado. O
algoritmo do sistema de segmentação é reiniciado, modificando o número de divisões em que o trecho da locução entre
regiões de silêncio é dividida, resultando em um método de
segmentação multidimensional, devido ao fato do algoritmo
fraccionar o trecho a ser segmentado em várias dimensões.
A técnica subdivide o sinal em até quatorze vezes. Para cada
vez que o método é reiniciado, um vetor de fronteiras é obtido
e armazenado. A subdivisão em quartoze vezes é o meio de
encontrar o maior número de fronteiras possı́veis, justificada
pelo fato de que há uma mudança do valor da energia média,
sendo possı́vel encontrar mais fronteiras.
Ao final, o sistema possui quatorze vetores de transição
fonética. Esses vetores são reunidos em apenas uma e, em
seguida, é realizado um procedimento de retirada de fronteiras
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iguais ou que difiram por menos de 200 amostras, já que não
há no português brasileiro um fonema cuja duração seja menor
que tal tamanho.
A quantidade de vezes que o segmentador é reiniciado foi
determinada de forma experimental. Dessa forma, observou-se
que com mais do que quatorze interações não houve melhoria
no resultado da segmentação.
A Figura 3 ilustra o fluxograma do algoritmo utilizado pelo
método de segmentação multidimensional.
A. Técnica de Refinamento de Segmentação
A técnica multidimensional é capaz de identificar grande
parte das localizações dos fonemas. Entretanto, devido à
variação de energia que alguns fonemas têm na sua forma de
onda, o algoritmo apresenta algumas falsas fronteiras, ou seja,
marcas de segmentação que não representam instantes iniciais
ou finais dos fonemas. Assim, é necessário um processo
de refinamento com o objetivo de eliminar tais fronteiras,
de forma que a técnica de segmentação multidimensional
apresente em sua saı́da apenas as demarcações reais.
É verificado que vários dos falsos limiares fonéticos
exibidos no vetor final de fronteiras são separados das
delimitações reais por até mil amostras.
O refinamento é realizado inicialmente com a detecção
de fronteiras adjacentes cuja distância não ultrapasse mil
amostras. As fronteiras que estão dentro do limiar estabelecido
são substituı́das por uma nova marca de segmentação obtida
a partir da média aritmética das fronteiras adjacentes. Esse
procedimento resulta na eleminação das falsas demarcações,
uma vez que fronteiras vizinhas são substituı́das por um único
limiar fonético.
O deslocamento das localizações verdadeiras dos fonemas,
provocado pela alteração do seu valor inicial pela nova fronteira resultante da média de fronteiras vizinhas, não ocasiona
erro na segmentação final, pois a fronteira obtida se mantém
dentro da margem de erro aceitável na avaliação do segmentador fonético.
No entanto, o processo de refinamento elimina marcas
de divisão de fonemas cuja duração é menor que o limiar
designado para o refinamento. Para que o segmentador seja
capaz de repor tais fronteiras, é necessário o uso da transcrição
fonética, etapa que torna o divisor fonético proposto um
sistema de segmentação explı́cita.
À vista disso, o segmentador requer o conhecimento prévio
da transcrição fonética da locução a ser segmentada. Para
restituir as fronteiras eliminadas, o sistema observa os fonemas
localizados nas extremidades de cada região. Para evitar a
presença de falsas fronteiras, não há refinamento na parte
interior das locuções.
Com a utilização da transcrição fonética, o método de
segmentação reconhece os fonemas contidos nas extremidades de cada trecho audı́vel, cujo algoritmo deve encontrar
sua localização. Assim, é verificado, para cada fonema, se
a técnica multidimensional fornece uma demarcação cuja
localização seja menor ou igual a uma duração máxima
previamente estabelecida para os fonemas em questão. Caso
haja um limiar de segmentação, o algoritmo passa a procurar a
fronteira do fonema da próxima extremidade. Caso contrário,
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uma marca de divisão fonética é adicionada de acordo com
um passo médio de duração do fonema em curso.
A Tabela I apresenta os fonemas utilizados na técnica de
reposição de fronteiras, a quantidade máxima de amostras por
fonema e passo médio designado para cada fonema.
III. R ESULTADOS
O desempenho de um sistema de segmentação de fala pode
ser avaliado por meio de testes subjetivos e objetivos.
Em testes subjetivos, os segmentos de voz obtidos na
simulação são escutados e julgados por um grupo de pessoas
que atribuem notas de acordo com uma escala pré-definida,
ou os identificam como algum fonema de uma lista prédeterminada.
Na avaliação objetiva, os limiares fonéticos encontrados no
sistema de segmentação automático são comparados com as
marcas de segmentação obtidas de forma manual. Neste caso,
o erro entre tais fronteiras não deve ultrapassar 20 ms [1], [3],
[2], [9], [11], [10], [18], [19].
A avaliação objetiva foi escolhida para aferir o desempenho
do segmentador proposto neste artigo. Para isto, foi utilizado
como referência às fronteiras ideais, um banco de dados de
fala segmentado manualmente, apresentado em [1], [2]. Ele é
composto por 200 frases, gravadas por um locutor paulista, do
interior do Estado de São Paulo, não abordando, dessa forma,
os regionalismos do Paı́s, assim como os diferentes tipos de
pronúcia para algumas locuções. As sentenças foram gravadas
a uma taxa de 22,05 kamostras/s e quantizadas com 16 bits por
amostra. As locuções têm, em média, três segundos e foram
gravadas com o mı́nimo de ruı́do possı́vel.
Para realizar a avaliação objetiva, foram selecionadas aleatoriamente da base de dados de voz 50 locuções. Nenhum procedimento de pré-processamento foi realizado nas locuções.
O algoritmo de segmentação proposto foi capaz de localizar,
com erro de até 20 ms, 1333 limiares de transição entre
fonemas de um total de 1569 fronteiras, representando uma
taxa de 84,86% de segmentação.
Além disso, em média, o método de segmentação multidimensional identifica uma delimitação fora da margem de erro a
cada conjunto de duas locuções testadas. Por fim, o algoritmo
não identifica, em média, 4,18 fronteiras e exibe uma média
de 1,3 falsas delimitações fonéticas por locução.
O método de segmentação multidimensional foi avaliado
para o idioma Português do Brasil, no entanto, seu algoritmo
pode ser adaptável para outros idiomas. Na comparação com
outros métodos de segmentação disponı́veis na literatura, o
método de segmentação multidimensional apresenta um algoritmo de baixa complexidade, em que os limiares fonéticos
são determinados sem qualquer treinamento prévio, bem como
pré-processamento inicial nas locuções a serem segmentadas,
diferentemente dos segmentadores que utilizam modelos probabilı́sticos.
A técnica apresentada também requer uma menor dependência da transcrição fonética em relação a outros segmentadores encontrados na literatura, uma vez que necessita
apenas do conhecimento dos fonemas localizados nas extremidades da locução. Por fim, o método multidimensional
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Fig. 3: Etapas iniciais do método de segmentação multidimensional de fala.
TABELA I: Fonemas Utilizados no Refinamento do Método Multidimensional.
Fonemas
p
g
k, R, t, T, p
D
Vogais (fim do trecho audı́vel)
Vogais (inı́cio do trecho audı́vel)

Quantidade Máxima de Amostras
1000
2000
1000
2000
3000
3500

apresenta taxa de segmentação competitiva com outros segmentadores encontrados na literatura em nı́vel fonético para
português do Brasil, como os apresentados em [2], [1], [6].
IV. C ONCLUS ÕES
Este artigo aborda a segmentação de fala, com ênfase na
obtenção dos limiares fonéticos pela observação da energia e
pela transição fonética dos fonemas localizados nas extremidades das locuções.
O segmentador multidimensional apresenta baixa complexidade e pode ser utilizado no projeto de codificadores
fonéticos, assim como para compor bancos de segmentos
sonoros necessários para sintetizar a fala. Testes objetivos
foram realizados para aferir o desempenho do segmentador e
os resultados mostram que a técnica fornece taxa de 84,86% de
segmentação, sendo competitiva com os demais segmentadores
para o idioma, mesmo com uma menor dependência com a
transcrição fonética.
Como trabalhos futuro, pretende-se realizar novos testes de
desempenho, com locuções gravadas com diferentes taxas de
amostras, bem como em outros idiomas.

Passo Médio
600
1500
600
1500
2500
3000
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