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RESUMO 

A partir de pesquisas foi constatado que o nível de audição das pessoas vem perdendo 
acuidade sonora ao mesmo tempo que as chamadas por voz possuem uma grande 
representatividade no convívio social. O objetivo deste trabalho é encontrar uma forma 
de abordagem diferenciada tratando este problema durante chamadas IP. Os concei-
tos usados demonstram o funcionamento de uma rede de dados por voz e aonde se 
deve inserir a solução de forma que ela tenha uma maior eficácia. As informações 
coletadas demonstram que os principais trabalhos a respeito do assunto abordam te-
mas semelhantes, porém diferentes da orientação deste documento. O trabalho pro-
põe melhorar a qualidade de vida das pessoas em consequência à melhora da per-
cepção sonora das chamadas por voz. A abordagem é simples e inovadora, uma vez 
que manipulando as amplitudes de ondas sonoras atinge-se a qualidade no serviço 
VoIP e soluciona-se a dificuldade das pessoas na compreensão da fala. 
 

Palavras-chaves: VoIP, audição e deficiência. 
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ABSTRACT 

It was detected from researches, people hearing is becoming more an aid problems 
than ever. And voice calls have becoming a great social representation in an even more 
connected world. The objective of this work is to find a different path to take care of IP 
call quality. Used concepts find way for a voice data over internet and where should 
the solution stay to be advantageous. Information collected to show up the latest work 
at this way, using same behaviors and similar solutions for VoIP, distinct of these ob-
jects. That work pretends to increase life quality as consequence of better sound per-
formance perception in voice calls. The approach is simple and innovative; manipulat-
ing wave audio amplitude reaches QoS in VoIP and find a way to people who have 
hearing loss. 

Key words: VoIP, hearing and hearing aids. 
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1. INTRODUÇÃO 

Pesquisas relacionadas à audição têm constatado que o número de pes-

soas com distúrbios auditivos ocasionados por fatores diversos tem aumentado com 

tempo [1]. Em um mundo cada vez mais conectado, qualquer tipo de perda na acui-

dade sonora cria espaço para uma falha no entendimento do enorme volume de dados 

ao qual se tem acesso atualmente. 

Este trabalho tem a finalidade de apresentar uma solução inteligente para 

atender essa demanda crescente de pessoas com dificuldades auditivas. Realiza uma 

pesquisa na área médica, que diz respeito à audição, e apresenta uma simulação 

prática e interativa, através da qual o usuário tem poder de inserir suas próprias ca-

racterísticas individuais de perda auditiva. Deste modo, a amplificação das frequên-

cias de menor percepção do usuário gera a equalização sonora no ouvido do receptor. 

Tendo em vista a dinâmica da comunicação atual, nada mais recente do 

que implantar uma solução ao mais moderno e crescente modelo de chamadas por 

voz, o VoIP. Ele tem se tornado mais democrático proporcionalmente ao aumento da 

banda de Internet. E essa evolução tem sido fundamental para que o controle na qua-

lidade destas chamadas também evoluísse substancialmente. 

A maior motivação do projeto é a sua ação pioneira. Não foi encontrado 

nenhum documento, trabalho ou estudo que realizasse modificações em um sistema 

de chamada por voz com a abordagem que se propõe, evidenciando a importância 

deste projeto. 

Todavia, a busca pela excelência na qualidade de qualquer produto que se 

tenha em vista é fundamental para que seja possível amadurecer a tecnologia e gerar 

novos projetos que venham, de algum modo, ajudar o grande público. 

Para tal será proposta a utilização de uma aplicação chamada de “aplica-

ção de manipulação na amplitude de ondas” (AMAO) que manipula frequências sono-

ras. A AMAO normaliza as frequências sonoras de onda com as informações trazidas 

pelo usuário e emite o retorno. 

Serão apresentadas, nos capítulos seguintes, duas simulações, que exi-

bem o funcionamento da AMAO, escritos em HTML 5, Javascript e CSS. Estes protó-
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tipos utilizarão a API Web áudio como base. Esta API logra, com bastante competên-

cia, resultados em um browser, de forma limpa, rápida e de alta compatibilidade. O 

restante do trabalho está organizado da seguinte forma:  

 No segundo capítulo, será abordada a introdução teórica que se valerá da 

revisão de textos de autores que se conectarão de forma indireta a este 

trabalho. 

 No terceiro capítulo, será apresentado o Estado de Arte, tendo relação a 

tecnologias voltadas para melhorias na audição já existentes. Ele é uma 

das partes mais importantes de todo trabalho científico, uma vez que faz 

referência ao que já se tem descoberto sobre o assunto pesquisado. 

 O quarto capítulo traz informações da importância das frequências de onda, 

bem como o modo que elas atuam na voz. Ainda se destaca neste item, as 

respostas sobre como a percepção de cada indivíduo pode ser identificada 

de forma fidedigna, quer seja em uma consulta médica ou por intermédio 

de aplicações programadas. 

 No quinto capítulo, foi criado o ambiente de simulação no qual se introduz 

o programa de manipulação de frequências de onda e se extrai testes que 

demonstram a sua efetividade.  

 Finalmente, no Capítulo 6, são apresentadas as conclusões e indicações 

para futuros trabalhos. 
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2. INTRODUÇÃO TEORICA 

2.1. FUNCIONAMENTO VOIP 

2.1.1 INTRODUÇÃO 

Em 1822, o matemático francês Joseph Fourier descobriu que ondas se-

noidais podem ser usadas como blocos para construir, ou descrever, qualquer tipo de 

onda periódica. Fourier usou isso como ferramenta de análise no estudo das ondas e 

de fluxos de calor [2].  

As Séries de Fourier são frequentemente usadas no processamento de si-

nais e análise estatística de séries temporais. Qualquer forma de onda não-senoidal, 

tais como as ondas quadradas, ou mesmo os sons irregulares produzidos 

pela fala humana, são um conjunto de ondas senoidais de diferentes períodos e fre-

quências juntas. 

A técnica para se transformar uma forma de onda complexa em suas com-

ponentes senoidais é chamada de Transformada de Fourier. Nos casos em que o sinal 

é discreto, e não contínuo, a Transformada Discreta de Fourier é utilizada. Sinais dis-

cretos são muito comumente utilizados em aplicações de som digital, já que o som 

analógico é digitalizado tomando-se amostras temporais com determinada frequência 

conhecida por frequência de amostragem. A FFT (Fast Fourier Transform) é um algo-

ritmo para o cálculo rápido da DFT. 

Este conceito de Fourier é especificamente útil para este trabalho, que visa 

decompor um sinal analógico em pequenos blocos de frequências digitais com suas 

respectivas amplitudes. Qualquer ferramenta de digitalização da voz se vale do seu 

conceito para a codificação do sinal. Tanto o AMAO como qualquer outro codec que 

trabalha com as senoides se torna extremamente eficiente com o método.  

Mudando o foco para as comunicações em longas distancias, pode-se dizer 

que a Internet transpôs esta barreira desde o momento de sua criação. A comunicação 

se tornou economicamente viável a grande parte das pessoas em um período relati-

vamente curto de tempo. As bandas largas cresceram de modo exponencial. Basta 

que se tenha um smartphone, atualmente, para que se possa fazer uma chamada de 

voz via Internet a um custo, relativamente baixo.  
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2.1.2 ESTRUTURA VOIP 

O tema Voice Over Internet Protocol (VoIP) não somente tem crescido em 

números de usuários como tem derivado em outras designações. O VoWIFI (Voice 

over Wi-Fi) e o VoLTE (Voice Over LTE) começam a substituir o termo VoIP de modo 

que se possa medir, com um pouco mais de sensibilidade, por onde o tráfego está 

passando. Tanto a VoLTE como a VoWIFI, derivadas do VoIP, fazem referência ao 

meio pelo qual se propaga a voz. O segundo por uma rede Wi-Fi e o primeiro por meio 

de uma rede 4G (LTE) [3]. 

Qual a real necessidade do usuário quando se aplica uma chamada? Quais 

são as suas preferências e aonde mais se tem utilizado o serviço de voz? 

Segundo a Cisco, o VoWIFI tem maior crescimento desde 2015 e previsão 

de maior número absoluto em tráfego de dados de voz a partir da metade do ano 2017 

[3]. 

Faz-se importante salientar a estrutura do VoIP para que a compreensão 

possa ser total quanto a duas perguntas simples: aonde e como?!  

Aonde e como fazer mudanças, inserções ou remoções? São perguntas 

que vislumbram trazer à tona respostas sobre o que manipular, de forma a extrair uma 

qualidade de voz superior ao produto final? 

Hoje essa qualidade é medida por instituto que se chama MOS (main opi-

nion score). Ele trata por base qual a qualidade de chamada que acabou de ser exe-

cutada. Os dados desta pesquisa se dão a partir de respostas dos usuários e por isso 

possui um índice elevado de não aceitação, tornando difícil a tarefa de melhorar as 

chamadas [4]. 

Ainda assim ele é adotado como principal referência na coleta de informa-

ções de qualidade sobre codecs, que são dispositivos que codificam a informação a 

ser transmitida na rede. A Tabela 1 mostra as suas classificações por pontuação 

(score) de um a cinco. Sendo “um” uma qualidade ruim de chamada e “cinco” classifi-

cadas como excelente. As descrições estão explanadas no quadro. 
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Tabela 1: Scores MOS 

Score Definição Descrição 

5 Excelente Um sinal de voz perfeito gravado em um local silencioso 

4 Bom Qualidade de uma chamada telefônica de longa distância 

3 Razoável Requer algum esforço na escuta 

2 Pobre Fala de baixa qualidade e difícil de entender 

1 Ruim Fala não clara, quebrada 
 

 

Os codecs são responsáveis pela codificação da informação que vai trafe-

gar de ponto a ponto, suas principais funcionalidades são a amostragem, quantização, 

codificação e reorganização das amostras de áudio a serem transmitidas, normal-

mente sendo também compactadas neste processo. CODEC significa Codificador e 

Decodificador.  

O PCM (pulse code modulation) é um codec padrão de áudio digital, usados 

para mídias como Blu-ray, CD e DVD. Este mesmo padrão é usado também em cha-

madas telefônicas. O fluxo PCM é a representação digital de sinais analógicos. Exis-

tem 2 tipos de algoritmos principais para codificar um sinal PCM: Mu-law e A-law.  O 

primeiro é usado nos EUA e Japão, enquanto o segundo é utilizado em quase todos 

os outros países [5]. 

A digitalização sonora envolve basicamente a amostragem realizada com 

determinada taxa (sample rate), a quantização e a codificação realizada com determi-

nada profundidade de bit (bit depth). A taxa de amostragem indica a quantidade de 

vezes que a amplitude de uma onda é medida no tempo e a profundidade de bit indica 

o número de bits utilizado na codificação da amostra após a quantização. Como exem-

plo temos que o PCM trabalha a 8 KHz de amostragem, tem 8 bits de resolução e é 

utilizado no sistema telefônico. 

A taxa de frequência no envio dos pacotes depende exclusivamente da ma-

neira pela qual ela foi digitalizada e é comprimida, fazendo com que os diferentes 

codecs trabalhem de forma distinta quanto a sua taxa de frequência no envio. Apesar 

de a técnica PCM possuir uma série de vantagens, possui uma grande desvantagem 
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relacionada ao erro de quantização. Por este motivo desenvolveram-se várias técni-

cas de modulação reparadoras, como as citadas acima. Elas servem para aprimorar 

o desempenho do PCM [6] [7]. 

Se tomar 8000 amostras, por exemplo, de uma onda senoidal ressonando 

a uma frequência de 4000 Hz (faixa média da voz humana), e se cada uma será co-

dificada em 8 bits, a banda resultante será de 64kbps e será então transmitido pelo 

meio físico (Ethernet, WIFI ou LTE), esse é o seu modo de atuação. 

Já o atraso de voz pode ser configurado pelos custos fixos e variáveis da 

transmissão. Os custos fixos são responsáveis por atrasos tais como compactação, 

transmissão, e uso de protocolos para envio na rede. Já o custo variável é formado 

por atrasos tais como perdas de pacotes e tráfego na rede. Os custos variáveis podem 

ser normalizados a custos fixos por dispositivos de manipulação na variação do atraso, 

chamado de jitter. Quanto maior o atraso para início de reprodução no buffer do re-

ceptor maior será a acuidade sonora do áudio, entretanto se o atraso for muito grande, 

a chamada terá a interatividade comprometida, gerando prejuízos à qualidade da cha-

mada na execução [8]. 

Na Tabela 2, são demonstrados alguns exemplos de codecs e suas parti-

cularidades. São os principais codecs do mercado e seus respectivos scores no MOS. 

O índice de atraso medido em milissegundos (ms) e sua taxa de transmissão em kilo-

bits por segundo (kbps ou kb/s) também são representados.  

 

 



 

   7 

 

Tabela 2: Scores MOS de alguns CODECs[9] 

Método de Compressão 
Bit Rate 
(kbit/s) 

MOS 
Score 

Delay 
(ms) 

G.711 PCM 64 4.1 0.75 

G.726 ADPCM 32 3.85 1 

G.728 LD-CELP 16 3.61 3 to 5 

G.729 CS-ACELP 8 3.92 10 

G.729 x 2 Encodings 8 3.27 10 

G.729 x 3 Encodings 8 2.68 10 

G.729a CS-ACELP 8 3.7 10 

G.723.1 MP-MLQ 6.3 3.9 30 

G.723.1 ACELP 5.3 3.65 30 
 

 

 

Os protocolos mais usados para o transporte, após o áudio ser codificado 

pelo Codec são os protocolos UDP e TCP. O controle do transporte de Voz é estabe-

lecido pela chamada, os terminais iniciam um processo de definição do mecanismo 

de transporte de Voz onde é eleito um mestre, identifica-se o tipo de mídia (Voz) ao 

passo que são criados os canais virtuais de controle. Destes canais virtuais criados 

inicia-se uma transmissão full-duplex em tempo real entre os terminais envolvidos 

[10][11]. 

2.2. MELHORIAS EM SUA ESTRUTURA 

2.2.1 PADRÕES DE QUALIDADE 

Alguns padrões de qualidade foram arbitrados para que a comunicação pu-

desse ser estabelecida com um mínimo de qualidade funcional. Entre eles [12]: 

 Tempo de latência menor que 300 ms; 

 Procedimentos de Sinalização para estabelecer e controlar as chamadas, 

e para o fornecimento de serviços adicionais (conferência, chamada em 

espera, entre outros) 

 Interfaces com os sistemas públicos de telefonia comutada e móvel. 
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2.2.2 MELHORIAS E TRATAMENTOS NO SISTEMA 

Os codecs possuem mais funções além de somente codificar e descodificar. 

Soluções inteligentes fazem com que eles se diferenciem entre si. Alguns deles, 

quando detectam, durante uma chamada, silêncio ou intervalo sem a presença de voz, 

a informação não é transmitida, o que, consequentemente, gera menos consumo de 

banda.  

Outra solução inteligente proveniente dos codecs é uma capacidade co-

nhecida por Packet loss concealment,[13] que compensa eventuais perdas de pacotes 

ocultando-os do receptor. 

Estudos sobre as melhorias relacionadas à telefonia também pretendem 

minimizar o ruído ambiente. Isso normalmente é feito por modernos dispositivos que 

transmitem ou recebem a voz (com tecnologia de cancelamento de ruído) [14]. 

2.3. MANIPULAÇÃO DE FREQUÊNCIAS 

O estudo apresentado neste documento identifica uma nova função para o 

codec. Que agora, além de codificar, compactar, cancelar ruído e reproduzir ondas 

analógicas de forma digital, terá que alterar suas amplitudes de onda para determina-

das frequências anunciadas pelo usuário. 

O simulador apresentado mais adiante, no Capitulo 5, exibe como essa 

mudança deve ser realizada. A manipulação das amplitudes nas frequências de onda 

de maneira individual pode trazer benefícios diversos à acuidade sonora percebida 

em cada indivíduo. Além de maior conforto na escuta da conversação. 
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3. ESTADO DE ARTE 

3.1. APLICAÇÃO DE VOZ OTIMIZADA PARA COMPENSAR PERDAS 

3.1.1 SITUAÇÃO ATUAL 

Estudos atuais têm voltando-se para áreas técnicas que concentram pro-

blemas na transmissão da informação. São exemplos [15][16][17] :  

1) O atraso de envio nó a nó e a compressão dos dados; 

2) As interferências sonoras do meio externo (normalmente normalizadas 

com tecnologias de cancelamento de ruído)  

3) Perda de pacotes durante a transmissão e  

4) Novas formas de medir a qualidade da chamada.  

Comumente, artigos relacionados a VoIP se enquadram em uma destas 

áreas. E não é uma forma errada de se pensar, tendo em vista que esses são, ao 

primeiro olhar, os principais escopos na modelagem do sistema. E que, se melhorada, 

o aproxima ainda mais aos altos padrões estabelecidos na qualidade de serviço (QoS) 

do telefone convencional – E é nisso que tem se pautado a busca.  

3.1.2 AONDE OFERECER MUDANÇAS? 

No que diz respeito ao codec, seu uso, como visto no item 2.1.2, é funda-

mental na compactação e descompactação da voz, pelo seu caráter funcional. Tam-

bém pela sua influência na largura de banda usada durante a transmissão e subse-

quente vantagem qualitativa quando comparados uns com os outros. Essa qualidade 

das chamadas telefônicas percebidas pelos diferentes codecs é medida usando o 

MOS, também visto anteriormente. 

São diversos protocolos que fazem a codificação da voz atualmente. Três 

deles são os G722, ranqueado como 5 estrelas no MOS, o G711, que se posiciona de 

forma intermediária com 4.2 estrelas na qualidade reclamada por usuários, e ainda o 

G729, quatro estrelas. O seu emprego deverá ser definido caso a caso, pelo adminis-

trador, de acordo com a característica de cada um em uma dada situação a ser avali-

ada.  
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Existem também algoritmos de compressão fechados como o algoritmo uti-

lizado pela operadora de telefonia IP Skype. Ele propicia qualidade de comunicação 

superior ainda que em conexões discadas (56 kbps). 

A Figura 1 mostra o efeito de compactação do cabeçalho. 

 

  

Figura 1: Encapsulamento VoIP num frame IP 

 

Para trazer luz aos principais pontos de mudanças é importante explanar 

mais três momentos fundamentais na chamada: Signalling, call control e media 

communications.  A Figura 2 faz referência ao tema. 

Os protocolos envolvidos no processo de Signalling são os H.323 e Q.931. 

Estes dois protocolos fornecem o necessário para a rota de comunicação entre os 

dois endereços IP (origem e destino), pelos quais os dados da chamada poderão tran-

sitar [18]. 
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Figura 2:Etapas Voip 

 

Na etapa de call control as mensagens são transmitidas em formato de 

octetos pelo padrão Q.931, padrão este que classifica o tipo de conexão a ser esta-

belecida (chamada convencional, vídeo conferencia, VoIP) e determina o status dos 

terminais (master/slave), monitorando-os para todo instante da conexão [19]. 

Já a etapa de Media communications atua com protocolos de codificação 

dos sinais analógicos e decodificação, usando um codec de áudio para a tarefa, tal 

qual a Figura 2 exibe. 

 

3.1.3 A INOVAÇÃO 

Quando um produto inovador atinge o mercado, é natural começarem a 

aparecer outros similares nos anos seguintes. Este caracteriza o fluxo da mudança, 

um ciclo de qualidade na geração de novas ideias no mercado. Ele se aplica até que 

essas melhorias passam a não ser suficientes para seu produto ser competitivo. E a 

abordagem, outrora novidade, passa a ser ultrapassada.  

Esse é o momento de reflexão, de reinvenção do objeto e criação de uma 

nova estratégia, que o reanime ou o torne realmente diferente dos demais. A Voz 

sobre o IP está entrando nessa fase, onde os produtos alcançaram uma excelência 

dos meios de tráfego, e não existe maiores mudanças entre os programas que utilizam 

este meio de comunicação e o sistema telefônico convencional. Nem codecs têm 

apresentado novidades substanciais.  
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De fato, é como se a corrida do VoIP estivesse acabada e os competidores 

continuam correndo mesmo depois de terem cruzado a linha de chegada. Ninguém 

tem oferecido algo realmente inovador nesta área, atualmente. É hora de uma mu-

dança brusca, uma reinvenção. A média mundial de largura de banda – apontada em 

pesquisa técnica do Akamai, avaliando 243 países ou regiões, chegou a 6.3 mbps no 

início de 2016. Sendo que o serviço de voz recomenda uma banda de 128 kbps 

usando todos os recursos[20]. 

Por outro lado, estudos relacionados à melhora na comunicação através de 

software quase sempre estão vinculados a próteses auditivas, cujo acesso tem é bem 

limitado e exclusivo. Geralmente direcionado a pessoas com perdas auditivas acen-

tuadas.  

Usuários com perdas auditivas moderadas a leves não se adequam ao uso 

destes aparelhos, pois são pouco práticos no dia a dia, desconfortáveis [21] e muitos 

deles possuem módulos extras (bluetooth) para poder falar ao telefone convencional, 

vendido à parte [22]. Geralmente grandes, esses módulos possuem falhas de interfe-

rência entre ele e o aparelho, ruídos e atrasos extras, além de serem pouco evoluídos 

em seu hardware. Geralmente pesado e volumoso[23]! 

3.1.4 ATINGINDO OBJETIVOS 

Neste momento começam a aparecer algumas, ainda poucas, empresas 

que trabalham com soluções que levam em consideração a especificidade de cada 

indivíduo. Empresas estão começando a se movimentar nesta nova ordem. Já pos-

suem um aplicativo que verifica a acústica do ambiente e cria perfis atuantes junto à 

percepção sonora de cada indivíduo, como o Petralex [24] e Usound [25]. É um pe-

queno indício de que existe um campo a ser explorado. Já na universidade de Essex, 

no Reino unido, foi apresentado um algoritmo criado para melhorar a performance 

audível individualizada também, mas a solução é preliminar e não possui status de 

homologada. Essa solução criada pelos pesquisadores rendeu o aplicativo Bioaid [26] 

que pode ser testado em um aparelho celular. 

O desenvolvimento do trabalho aponta para as “situações limite” de fala e 

escuta, ou seja, ambientes ruidosos, pessoas com sotaques de difícil compreensão e 

pessoas que falam baixo independente do motivo. Quando falamos normalmente ao 

telefone com algum conhecido é difícil perceber estas falhas, mas quando nos vemos 
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nessas circunstâncias em que o momento exige o máximo da sua audição, essas 

situações ocorrem com maior frequência. 

O mercado, há tempos, fornece ferramentas de pesquisa para identificar a 

capacidade auditiva de cada indivíduo [27]. Essas soluções simulam uma audiometria, 

que é um exame que tem por fundamento, medir a percepção sonora em cada fre-

quência tonal.  

As soluções impessoais estão ficando ultrapassadas, se percebe isso ao 

receber um e-mail ou mala direta pelos correios chamando o destinatário pelo próprio 

nome, ou ainda, assistentes virtuais que reconhecem o timbre de voz. Motores de 

busca personalizando buscas, monitores cardíacos que verificam sua condição e en-

viam socorro geolocalizado, criação de vídeos personalizados pelo simples acesso a 

fotos pelo Facebook, entre muitas outras soluções que tentam entender “o indivíduo” 

e não trazendo uma solução padronizada. 

O enfoque deste trabalho é elevar a conversa de voz a outro nível. Comu-

nicar-se entre dois terminais em diferentes localidades no mundo e amplificar as fre-

quências audíveis com perdas, ajudando na compreensão do interlocutor quando a 

conexão entre dois pontos é estabelecida. 
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4. A VOZ 

4.1. ONDAS SONORAS 

4.1.1 INTRODUÇÃO 

A frequência e a amplitude da onda sonora têm grande importância na de-

terminação do tipo de áudio escutado, agindo de forma direta em sua entonação e 

volume audível. 

O ouvido humano é capaz de detectar uma variedade de frequências entre 

20hz e 20.000hz, é delas que extraímos a entonação do áudio. Já a sua amplitude, 

representado pela Figura 3, determina o volume do som, ou seja, quanto mais alta 

maior o volume emitido pela fonte. Uma conversa compreende um enorme volume de 

frequências e amplitudes distintas. 

A frequência na fala masculina está entre 120Hz-150Hz enquanto que uma 

conversa de um indivíduo do gênero feminino atua em 210Hz - 240Hz. A voz de cri-

anças está em uma faixa de frequência mais alta que 240Hz. 

A pressão sonora é a capacidade de uma onda sonora exercer a força so-

bre determinada área. A intensidade do som pode ser medida em Newton por metro 

quadrado (P = N/m 2) pelo sistema MKS [metro–kg (quilograma)–segundo  no Sistema 

internacional de unidades] ou em Dina por centímetro quadrado (P = Dina/cm 2) pelo 

sistema CGS (centímetro–grama–segundo no Sistema internacional de unidades). 

Um Newton equivale a um Pascal (1 N = 1 PA) e um Dina equivale a um Microbar (1 

Dina = 1 µBAR) [28]. 

Os audiologistas e os físicos adotaram como unidade de intensidade so-

nora o Decibel (dB), um décimo do Bel, de maneira que um Bel seria equivalente a 10 

dB, dois Bels equivaleriam a 20 dBs e assim sucessivamente. Decibel é uma unidade 

de medida relativa do som, pois relaciona uma medida (pressão sonora) com outra 

medida de referência (pressão sonora de referência).  

A pressão de referência é 20 Pa ou 0,0002 dina/cm2 que equivale à menor 

pressão sonora que pode ser perceptível pelo ouvido humano. Desse modo, se a in-

tensidade de um determinado som é 20 dB NPS (Nível de Pressão Sonora), quer dizer 

que o som em questão tem uma pressão sonora 20 vezes maior que a pressão de 

referência (20 Pa ou 0,0002 dina/cm2) [29]. 
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Figura 3: Particularidade das ondas 

4.1.2 MEDIDAS DE INTENSIDADE 

O dB NIS (Nível de Intensidade Sonora) mostra quanto uma intensidade é 

maior ou menor do que a intensidade relativa. Está relacionado à mínima intensidade 

de energia audível que é 10 (16cm2). 

A frequência do som é determinada pela repetição de um deslocamento 

completo (ciclo) de aproximação e afastamento das moléculas de ar. Funciona como 

a velocidade com que as partículas de ar vibram e completam um ciclo de compressão 

e rarefação. Dessa forma, frequência é o número de ciclos que ocorre em um segundo 

que é expressa em Hertz.  

Realizando-se diversos estudos para medir a audição de adultos jovens, 

estabeleceu-se uma medida padronizada do que seria a audição normal. A mínima 

intensidade sonora foi chamada de 0 dB NA ("zero' dB = Nível de Audição) estabele-

cido para cada frequência de som testado. Os audiômetros foram calibrados de 

acordo com o 0 dB audiométrico dos ouvintes normais.  

 O dB NPS (Nível de Pressão sonora) mostra quanto uma pressão sonora 

é maior ou menor do que a pressão sonora de referência. Se relaciona à mínima pres-

são sonora audível que é 20 µPA. Ao dobrar a pressão sonora de um som este está 

acrescido de 6dB, ou seja, um alto-falante que emite 20 dB, ao ligar outro alto-falante 

que emite 20 dB tem-se uma intensidade de 26 dB NPS.  

Nível de Sensação: O dB NS (dB Nível de Sensação) é o número de dB 

acima do limiar auditivo de um indivíduo. Exemplo: Um som de 60 dB NA apresentado 

a um indivíduo com 40 dB NA de limiar auditivo representa 20 dB NS. 

Um som de uma só frequência é chamado de “tom puro”. Muitos tons puros 

ocorrendo simultaneamente são classificados como “tom complexo”. 
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“Pense no volume 
Não existe uma única configuração de volume apropriada 
para todas as pessoas. O volume do som difere depen-
dendo do fone de ouvido e das configurações de equaliza-
ção. Alguns especialistas em audição recomendam recon-
figurar o volume quando você estiver em um ambiente 
calmo, diminuir o volume se não conseguir ouvir as pes-
soas falando perto de você, evitar aumentar o volume para 
bloquear ruídos ambiente e limitar o tempo de uso de fones 
de ouvido com volume alto. ” [30] 

 

No trecho acima citado, percebe-se a preocupação com o bem-estar so-

noro das pessoas que utilizam os seus produtos e, de forma categórica, deixa claro 

que não existe uma configuração de volume apropriada para todas as pessoas. Jus-

tamente porque cada um possui uma percepção distinta. 

4.1.3 FORMAS DE ONDA 

Os principais formatos de ondas sonoras conhecidas são os formatos se-

noidais, quadrados, triangulares e dente de serra. Esses formatos combinados na li-

nha do tempo criam enormes variações em suas formas resultantes. Entretanto 

quando são emitidas em momentos diferentes (não sobrepostos) se percebe nitida-

mente a forma de cada uma. Seus formatos são exemplificados nas figuras apresen-

tadas na sequência (Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7). 

 

 

 

Figura 4: Sawtooth wave (onda dente de serra) 
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Figura 5: Square wave (onda quadrada) 

 

 

 

Figura 6: Sine wave (onda senoidal) 

 

)  

Figura 7: Triangle wave (onda triangular) 

 

4.2. PESQUISANDO O GRAU DE PERCEPÇÃO DE UM INDIVIDUO 

4.2.1 CLASSIFICAÇÕES 

A capacidade de um ouvido humano escutar pode ser medida pela Audio-

metria tonal. Ela é a pesquisa dos limiares mínimos de audição por via aérea (identi-

ficada através de fones de ouvido), e por via óssea (por meio de vibradores), realizada 

em cabine acústica.  

Estudos mostram que quando se procura estabelecer a menor quantidade 

de energia sonora que provoca uma sensação auditiva, existe uma intensidade que 
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ora provoca resposta, ora não. Desta forma, criou-se o conceito de limiar de audibili-

dade:  

Limiar de audibilidade é a menor intensidade sonora para a qual o paciente 

responde a 50% das apresentações tomando-se por base a frequência de 1.000 Hz e 

a pressão sonora de referência de 20µPa. Os limiares de desconforto e dor começam 

em 120dB e 140dB, respectivamente.  

A audiometria tonal limiar visa obter os limiares auditivos por via aérea e 

óssea. A ATL por via aérea é realizada por meio de fones de ouvido em cabine acús-

tica. O exame tem início pela orelha que o paciente refere escutar melhor ou testar a 

frequência de 1.000 Hz em uma orelha e na outra. A orelha que apresentar melhor 

acuidade deve ser testada primeiro. As frequências testadas normalmente são as de 

2.000, 4.000, 6.000, 8.000 Hz e por último as frequências de 500 e 250. Audiometria 

Tonal Limiar por Via Óssea faz parte de um diagnóstico que foge ao tema explanado. 

4.2.2 TESTE DE AVALIAÇÃO 

A audiometria é um exame que avalia a capacidade do paciente para ouvir 

sons. Geralmente esse exame é pedido quando, numa consulta médica, o paciente 

reclama estar ouvindo menos. Entretanto, também serve para complementar outros 

diagnósticos, tais como traumas, infecções ou condições hereditárias. 

O grau da perda auditiva, apresentado na Tabela 3, pode ser verificado em 

cada ouvido isoladamente e pode se dever a perdas provenientes do ouvido ex-

terno, ouvido médio ou ouvido interno, bem como do nervo e das vias auditivas sen-

soriais ou serem perdas mistas. 

Tabela 3: Classificação das Perdas auditivas[31] 

Normal: 10 a 25 dB 
 

Perda leve: 26 a 40 dB 
 

Perda moderada: 4 1 a 55 dB 
 

Perda moderada severa: 56 a 70 dB 
 

Perda severa: 71 a 90 dB 
 

Perda profunda: > 90 dB 
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O Gráfico 1 traz um exemplo de um laudo audiométrico bilateral. A linha 

vermelha identifica o ouvido direito e o azul o ouvido esquerdo. A medição horizontal 

X marca as frequências sonoras variando de 125Hz a 12.000Hz e a vertical Y repre-

senta o volume em decibel. Cada ponto representado significa a percepção do indiví-

duo naquela frequência. Quanto mais afastado do zero Db, maior é a perda auditiva 

naquela frequência [31]. 

 

Gráfico 1: Exemplo de audiometria 

 

A audiometria do Gráfico 1 mostra que o paciente possui uma perda audi-

tiva no ouvido direito e uma audição normal no ouvido esquerdo. Ela demonstra que 

todos têm diferentes percepções auditivas. Mesmo pessoas que possuem uma audi-

ção classificada como normal, possui muitas vezes frequências auditivas menos acu-

radas e que podem ocasionar uma falha de comunicação quando chega ao seu Limiar 

de Desconforto de Fala (UCL). No caso acima, a perda é unilateral de leve a moderada. 



 

   20 

 

A perda auditiva é bilateral quando ambos ouvidos apresentam a mesma 

curva audiométrica com perdas [31]. 

Ainda associado ao tema, podemos classificar cada curva audiométrica 

como simétrica ou assimétrica: 

Simétricas são consideradas curvas simétricas aquelas que possuem 

mesmo grau e ou configurações audiométricas. E assimétricas grau e configurações 

diferentes. 

Uma parte imprescindível neste estudo está na logoaudiometria: Logoaudi-

ometria é a medida da habilidade do indivíduo para detectar e reconhecer a fala. Por 

meio da logoaudiometria é possível avaliar o Limiar de Detecção de Fala (LDF), o 

Limiar de Recepção de Fala (LRF/SRT), o Índice Percentual de Reconhecimento de 

Fala (IPRF) e o Limiar de Desconforto de Fala (UCL). 

Os resultados do Índice Percentual de Reconhecimento de Fala (IPRF) po-

dem ser classificados de acordo com a Tabela 4 [31].  

Tabela 4: Índice percentual de reconhecimento da fala 

 

 

 

 

 

O Gráfico 2 demonstra uma fatia de 1ms de uma música ouvida. Nesse 

momento conseguimos extrair as informações de frequências ativas que deveriam ser 

ouvidas pelo usuário em roxo. Foi adicionado ao gráfico também, a perda auditiva 

individualizada nas dadas frequências do estimulo em amarelo e as correspondentes 

correções que o software de manipulação de voz, em vermelho, aplica. 

 

  

Resultado do IPRF Dificuldade de compreensão da fala 
 
100% a 92% Nenhuma dificuldade para compreender a fala. 
88% a 80% Ligeira/discreta dificuldade para compreender a fala.  
76% a 60% Moderada dificuldade para compreender a fala.  
56% a 52% Acentuada dificuldade para acompanhar uma conversa.  
< 50% Provavelmente incapaz de acompanhar uma conversa. 
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Gráfico 2: Aumento da amplitude de onda 
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5. SIMULAÇÃO 

5.1. INTRODUÇÃO 

5.1.1 OBJETIVOS 

Esta sessão é responsável por conectar duas partes principais do trabalho, 

o som em forma de ondas e a tecnologia de transmissão de voz, apresentando um 

programa de computador que consiga manipular o som emitido de uma fonte sonora 

em suas formas básicas de onda. Deste modo o produto final passa a ser melhor 

compreendido. 

5.1.2 FERRAMENTAS 

O código fonte é exibido em HTML 5 e Javascript, fazendo uso da API Web 

áudio. Esta API é uma excelente funcionalidade que o HTML5 trouxe em sua criação. 

Aplicações de peso e geridas por grandes corporações estão caindo em desuso por 

conta deste e outros atrativos que a HTML 5 oferece.  

Sua principal vantagem está na sua plataforma demasiadamente simples. 

Ela não requer a instalação de software ou aplicativos extras, tornando a sua implan-

tação fácil e democrática. Entretanto, programadores de Adobe Flash e Microsoft Sil-

verlight não serão substituídos da noite para o dia, apenas se formam dados que mos-

tram sinais de declínio na utilização de tais ferramentas, além de aumento progressivo 

na adoção da nova versão do HTML.  

Também corrobora para este declínio a performance quando se trata de 

economia de bateria em Laptops (ponto cada vez mais importante na atualidade), fora 

que empresas como a google passaram recentemente a bloquear publicidade que 

utilize o Flash player em seu navegador. O Gráfico 3 mostra o declínio de ferramentas 

como o flash. Mostra o uso ao longo dos anos desde o início de 2011 ao final de 2015, 

ilustrando bem a situação com o percentual ativo de sites que utilizam a ferramenta 

[32].  
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Gráfico 3: A lenta morte do flash[33] 

 

5.1.3 LOCAL DA APLICAÇÃO 

Para que o AMAO possa agir, se faz necessário que alguns protocolos en-

trem em ação para coordenar todo o processo de entrega da informação de modo que 

seja devidamente manipulada. 

O AMAO atua no ponto destino, após a informação chegar ao receptor. A 

informação digital é trabalhada pela aplicação antes que o receptor receba o retorno 

da voz. Um vetor armazena em tempo real toda a informação da chamada identifi-

cando cada frequência através da chamada à função AnalyzerNode, que atua como 

na Figura 8, recebendo o áudio e armazenando-o em um vetor de 8 bits para repro-

dução. Uma das vantagens do VoIP é não precisar utilizar meios de transmissão com-

plexos. Quando comparado a chamadas ditas convencionais, também têm a vanta-

gem de ser mais interessante economicamente.  
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Tudo indica que, tornar a tecnologia de voz sobre o IP uma substituta em 

definitivo às linhas convencionais é questão de tempo, uma vez que a qualidade das 

chamadas VoIP estão se tornando tão estáveis quanto as convencionais [34]. 

As mudanças qualitativas que devem ser oferecidas ao VoIP tendem so-

brepujar a telefonia analógica, oferecendo maior qualidade, melhor custo e estabili-

dade.  

 

 

Figura 8 : Como funciona o modo de analise 

Após identificar a amostra capturada inicia-se o processo de comparação 

às frequências previamente estabelecidas na audiometria do usuário, ampliando o vo-

lume das que possuem perdas no grau desejado, de forma a equalizar a mensagem 

do remetente ao ouvido do receptor. 

Duas simulações serão exibidas para melhor efeito de ilustração. As duas 

manipulações de frequências trabalham de formas similares, porém demonstram situ-

ações distintas.  

5.2. SIMULAÇÃO EM WEB AUDIO 

 

Figura 9: Simulação 1 

O primeiro programa de simulação tem sua interface demonstrada na Fig-

ura 9. O objetivo desta simulação é abordar como a frequência pode ser manipulada 

pelo computador. Utilizando uma API web áudio, é possível, de forma dinâmica, ma-

nipular cada amostra de 1 ms de áudio. 
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O combo box tem função de escolher qual o tipo de onda a ser tratada. 

Antes da reprodução do som, devemos escolher entre onda Senoidal, triangular, qua-

drada ou onda com formato de serra, então apertamos play.  

Ainda no painel de controle, existem duas interfaces de manipulação em 

tempo real: uma de volume, através da qual pode-se modificar as amplitudes da onda; 

a outra manipula a frequência de onda variando de 0hz até 8000Hz. 

As funções encontram-se derivadas do contexto de áudio. Assim o pro-

grama cria um contexto que deriva inúmeras funcionalidades para captura e desen-

volvimento.  

Os comandos abordados aqui serão úteis para trabalhar nos modelos de 

simulação presentes no capitulo. A simulação interfere sobre a voz no momento em 

que recebe a informação, tornando os dados disponíveis em tempo real para o ouvinte. 

Desta forma demonstra-se o quão eficiente essa ferramenta se faz presente quando 

desenvolvido para chamadas telefônicas. 

Alguns métodos e atributos do AnalyserNode da API Web Audio estão pre-

sentes a seguir [35]: 

AnalyserNode.fftSize 

Representa o tamanho da FFT (Fast Fourier Transform) a ser usado para 

determinar a frequência de domínio. 

AnalyserNode.frequencyBinCount Read only 

Metade do tamanho do FFT, geralmente iguala o valor a ser tocado durante 

a visualização. 

AnalyserNode.minDecibels 

Representa o mínimo valor de amplitude de analise FFT. Basicamente seta 

o menor valor para o uso da função getByteFrequencyData(). 

AnalyserNode.maxDecibels 

Da mesma forma que o AnalyserNode.minDecibels, seta o máximo valor. 

AnalyserNode.smoothingTimeConstant 

Representa a media constant com a última análise da amostra. Faz basi-

camente a transição entre os valores no time smoother. 

AnalyserNode.getFloatFrequencyData() 

Copia os dados da frequência atual para o vetor Float32Array passando os 

valores para ele. 
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AnalyserNode.getByteFrequencyData() 

Copia os dados da frequência atual para o vetor Uint8Array (vetor de 8 

bits) passando os valores para ele. 

AnalyserNode.getFloatTimeDomainData() 

Copia os dados da forma de onda para o vetor Float32Array passando os 

valores para ele. 

AnalyserNode.getByteTimeDomainData() 

Copia os dados da forma de onda para o vetor Uint8Array passando os 

valores para ele. 

5.3. SEGUNDO PROGRAMA DE SIMULAÇÃO 

O objetivo desta segunda implementação é mostrar como o programa uti-

liza a audiometria individual de modo a ajustar as amplitudes de onda para melhor 

compreensão do receptor. Neste programa são usados três arquivos para o desen-

volvimento. Além de um arquivo contendo HTML, mais dois são gerados para melhor 

arquitetar sua implementação e não produzir muitas linhas de código em um único 

arquivo. Isso poderia complicar a sua visualização e prejudicar seu entendimento. 

A estrutura de controle é mostrada na Figura 10. Ela apresenta as principais 

frequências da voz humana que normalmente são apresentadas nas audiometrias 

médicas. 
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Figura 10: Controle 

 

O programa possui uma estrutura de controle que gerencia  a visualização 

do gráfico em barras, que exibe o controle de dominio de frequências do audio. O 

visualizador seleciona duas opções. A primiera exibe em tempo real a amplitude de 

onda relativa a cada frequencia no range de 0Hz a 8000Hz, a outra opção dá stop na 

exibição do gráfico interativo  

Cada amostra, ou seja, cada pequena parte do audio capturado, gera uma 

foto das amplitudes de frequencia no dado instante. A Figura 11 é exibe uma amostra, 

todas as frequencias que foram estimuladas naquele dado instante, e sua respectiva 

amplitude de onda. 

A audiometria pode ser inserida durante o funcionamento do protótipo e 

amplia no mesmo momento, o estimulo. O valor a ser imputado é o grau de perda do 

individuo. Esse valor é adicionado à barra verde, em vermelho, simulando uma 

ampliação do volume naquela frequência. 

Cada barra verde representa um conjunto de frequências, por tanto a 

frequencia ampliada pela simulação não deverá ser exata à representada no 

formulário, mas a frequencia mais próxima daquele valor. Esses dados são obtidos 
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somente para exibição e não podem ser considerados como precisos em uma 

aplicação futura. 

A simulação faz o retorno de voz através do dispositivo de audio do 

computador. Ele, depois de realizar a captura de cada fatia sonora no tempo, ou 

amostra, a propaga e exibe diretamente como resultado na saida de audio. Também 

faz todo o processo de codificação e decodificação do audio analógico. 

O objeto da simulação então, não somente emula o funcionamento da 

AMAO e exibe o seu funcionamento. Ele captura a informação necessária para sua 

devida manipulação somente após a atuação dos codificadores e decodificadores. 

Fazendo aqui todo o processo de captura, digitalização dos sinais analógicos em 

digitais, modificando as frequências que são requeridas no formulário e exibindo 

diretamente na tela um gráfico em tempo real com as modificações requeridas.  
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Figura 11: Simulação 2 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

6.1. CONCLUSÕES 

O trabalho apresentou uma nova abordagem na qualidade das chamadas 

de voz utilizando manipulações de frequências. Tal método propicia maior conforto 

sonoro e aumento substancial na qualidade das conversas sobre redes IP. Tal abor-

dagem visa criar um novo horizonte que reduz falhas de comunicação que são exten-

síveis a outras modalidades de aplicação que precisem lidar com esses mesmos pro-

blemas. 

A proposta foi definida com base em muita pesquisa e conhecimento prévio 

sobre o tema. Ainda se fala muito em aumentar a qualidade de percepção nas cha-

madas, as melhorias sonoras propostas nos sistemas de cancelamento de ruído foram 

muito bem-vindas. Elevou a outro nível a acústica dos aparelhos eletrônicos.  

A manipulação de amplitude das ondas proposta neste trabalho pode au-

mentar ainda mais a acuidade sonora, elevando ainda mais este patamar, pois sua 

abordagem é muito ampla. Ela pode ser utilizada para qualquer situação comunica-

tiva: quando se assiste a vídeos, chamadas ou mensagens de voz, música, TV, entre 

outros. 

Deste modo, os módulos que compõe essa arquitetura proposta cobrem os 

requisitos levantados no decorrer do documento nos seguintes aspectos: 

 Independência de domínio ou plataforma para que a solução possa vir a 

ser implementada 

 Instância facilmente manipulável e com nível de complexidade baixa 

 A estratégia de execução no mesmo local de atuação, o que o torna menos 

dependente da rede e tráfego de dados. 

 Sua interoperabilidade com qualquer codec ou sistema de compactação, 

pois a sua atuação se dá ao termino do processo de decodificação.  

 Pode ser útil para qualquer um, até mesmo pessoas que não seja classifi-

cado como portador de deficiência. 

 Compatibilidade, pois pode ser escrito em qualquer linguagem que tenha 

uma API de manipulação sonora. 
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6.2. TRABALHOS FUTUROS 

Como possíveis trabalhos futuros pode-se propor o desenvolvimento da so-

lução em diversas linguagens de programação. Cada uma contém suas característi-

cas e particularidade. Essa ferramenta tem até mesmo potencial para oferecer a so-

lução como nativa nos aparelhos celulares. O uso desta abordagem em aparelhos 

telefônicos foi, inclusive uma das grandes motivações deste projeto.  Um codec que 

incorpore o algoritmo seria de grande valia para otimizar a chamada, pois o processo 

de digitalização apesar de rápido, é suficiente para atrasar a chamada em alguns ms. 
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