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Relatório do Núcleo Investigação em Fonética Forense (NIFF) – 20131 

 

O NIFF é um conjunto de investigadores interessados em fazer e promover a investigação no 

âmbito da Fonética Forense do CLUL. O grupo teve o seu início em 2011 e tem reuniões 

periódicas em que são discutidas questões científicas e estratégicas da área. Ao longo de 2011 

o NIFF fez uma primeira proposta de projecto à FCT. Em 2012 desenvolveu o trabalho 

necessário para a primeira apresentação pública 3rd European Conference IAFL (Fernando 

Martins, Celeste Rodrigues, Fernando Brissos, Deolinda Simões (2012)). As raízes do NIFF 

entroncam no historial do Laboratório de Fonética FLUL de colaboração com diferentes 

instituições (policiais, tribunais, etc.) na perícia científica em fonética forense, embora hoje em 

dia congregue investigadores pertencentes a diferentes grupos de investigação e áreas de 

especialização. O grupo, por continuar a realização de perícias fonéticas forenses 

(nomeadamente por intermédio do seu elemento há mais tempo envolvido nestas questões, 

Fernando Martins (introduzido na área por Raquel Delgado-Martins)), não pode deixar de 

notar duas tendências opostas nesta área. Por um lado, existe um interesse crescente por 

parte da comunidade científica e de alunos para o estudo e trabalho nesta área, mas, por 

outro lado, o número de pedidos de perícias fonéticas forenses não tem crescido com este 

interesse e o consequente avanço nas técnicas e na melhoria de resultados das perícias que 

hoje é dia é possível fazer. Desta maneira, o grupo procura fazer investigação tendente a 

melhorar o grau de fiabilidade dos resultados das perícias fonéticas, para poder mostrar às 

diferentes entidades envolvidas o elevado grau de segurança dos resultados periciais e, assim, 

procurar ultrapassar este paradoxo. O grupo tem também como objectivo a divulgação de 

resultados de investigação e, nessa medida tem em preparação um Workshop em que os 

interessados poderão trocar experiências e dar a conhecimento o seu trabalho. As 

potencialidades da fonética forense para a discriminação de voz humana têm sido cada vez 

mais reconhecidas em toda a parte. Todavia os resultados não são sempre conclusivos ou 

suficientemente indicativos da autoria ou exclusão de autoria da voz e, por essa razão, é 

necessário aprofundar o conhecimento dos valores típicos de cada pessoa de parâmetros já 

habitualmente usados na identificação forense e, sobretudo, investigar novos parâmetros que, 

em conjunto possam consolidar os resultados obtidos hoje em dia com as técnicas e os 

recursos conhecidos.  

                                                             
1 Celeste Rodrigues e Fernando Martins, financiados por Fundos Nacionais através da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT), no âmbito do projecto «PEst-OE/LIN/UI0214/2011. Fernando Brissos 
financiado através da Bolsa de Pós-doc SFRH/BPD/78479/2011 da FCT. 
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O NIFF é constituído desde o seu início por quatro pessoas: Fernando Martins (Laboratório de 

Fonética da FLUL – FLUL e CLUL), Celeste Rodrigues (Anagrama – FLUL-CLUL), Fernando Brissos 

(Dialectologia e Diacronia) e Deolinda Simões (Perita em Direito e Ciências Forenses, Técnica 

Superior da Administração Tributária, Ministério das Finanças). Cada um dos seus elementos 

apresenta formação que se revela muito útil quer para a compreensão dos factos linguísticos 

envolvidos nas diferentes vozes das perícias forenses, quer para o desenvolvimento da 

investigação pura em Fonética acústica. Se, inicialmente, alguns destes investigadores só 

tinham investigação fundamental noutras áreas, esta área de interesse comum permitiu 

capacitá-los para, em conjunto, poderem desenvolver trabalho de investigação fonética 

forense. Este trabalho deve ser desenvolvido em equipa, uma vez que só assim se conseguem 

reunir as competências necessárias ao trabalho em fonética forense. Se Fernando Martins já 

era detentor de conhecimentos profundos na área de Fonética Acústica Forense, Celeste 

Rodrigues contribuiu para a reflexão no NIFF em torno das questões fonológicas e 

sociolinguísticas envolvidas na variação após formação específica na área de Fonética Forense, 

Fernando Brissos enquadrou a variação fonética encontrada na distribuição territorial da 

língua, tendo em conta as suas áreas de especialização História da língua, Dialectologia e 

Fonética Acústica e Deolinda Simões descreveu e alertou os restantes membros acerca das 

diferentes limitações e requisitos impostos pela lei portuguesa nas diferentes perícias. Uma 

vez que Fernando Martins é único elemento do NIFF que tem a seu cargo a lição de Fonética 

Forense actualmente na FLUL, ele tem a seu cargo a orientação científica de variados trabalhos 

de alunos de mestrado e de Doutoramento. Alguns resultados desses trabalhos serão 

apresentados durante o Workshop (em preparação). O NIFF encontra-se actualmente em 

expansão, prevendo-se o acréscimo de massa crítica por meio da associação de outros 

investigadores do CLUL. 

 

O presente relatório diz respeito exclusivamente ao ano de 2013, mas enquadra-se no plano e 

objectivos do NIFF. Deste modo, neste período procuramos dar resposta parcial a um dos 

principais objectivos do NIFF: o de encontrar parâmetros novos habitualmente não usados em 

perícias em Fonética Forense. Foi testado um parâmetro “Duração do Pre-vozeamento do 

segmento vocálico que segue as consoantes [p, t, k]” numa amostra de fala que compreende 

dois tipos de materiais, um caso forense real, já periciado, e um conjunto de gravações de 

diversos falantes de Braga pertencentes ao CPE-Var (Rodrigues & Andrade 1998 e Rodrigues 

2001(03)). A amostra neste estudo do CPE-Var (Martins, Rodrigues e Brissos 2013) 

corresponde a gravações de conversa espontânea, discurso informal (não controlado, apesar 
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de ser produzido em entrevista sociolinguística, que se sabia estar a ser gravada) de 14 

homens naturais de Braga, pertencentes a duas faixas etárias: 25-39 e 50-65 anos. 

Atendendo à especialização necessária, exigência, morosidade da tarefa e escassez de 

financiamento para a levar a cabo, apesar de as conversas já estarem alinhadas com as 

transcrições ortográficas em ficheiros Exmaralda, o trabalho de análise demorou um largo 

período (devido à dimensão das gravações, à sua qualidade acústica e à consequente 

eliminação de algumas ocorrências das sequências alvo, etc. e, acima de tudo, ao grande 

número de outras tarefas que os três membros envolvidos nesta tarefa tiveram entre mãos).  

Cumpre notar que a realização desta investigação em particular surge da necessidade sentida 

por todos os peritos forenses de aperfeiçoar o seu método de estudo, de modo a obter os 

melhores resultados possíveis. Dado o impacto que uma perícia acústica forense pode ter na 

vida dos envolvidos em casos criminais, nesta área todas as cautelas são exigidas, todas as 

novas metodologias que comprovem acima de qualquer dúvida o seu valor na identificação e 

na exclusão de autoria da voz humana são preciosas. Nem sempre é possível testar novos 

parâmetros de medidas acústicas suficientemente objectivas para poderem ser aceites em 

tribunal, por essa razão, nos objectivos do grupo está igualmente a pesquisa de valores de 

referência da população portuguesa para alguns dos parâmetros frequentemente utlizados em 

contexto forense. Neste âmbito, insere-se, não só o presente trabalho do Pre-Voz, mas 

também futuros trabalhos relacionados, por exemplo, com o vocalismo e com as fricativas. 

No estudo apresentado em 2013 no Encontro Nacional da APL, Martins, Rodrigues e Brissos 

após testarem aturadas medidas de duração do pré-Voz (não da fase de transição vocálica por 

inteiro, mas apenas dos milésimos de segundo que as cordas vocais levam a colocar-se em 

vibração) puderam concluir que cada falante tem intervalos de variação específicos dos 

valores. Há uma correlação muito forte entre a duração apresentada por cada falante e cada 

uma das consoantes oclusivas estudadas e, por essa razão, se comparadas duas gravações, 

uma anónima e outra autenticada, é possível estabelecer se trata da mesma voz ou de uma 

voz diferente com elevado grau de confiança. Essa é situação mais habitual nos casos forenses, 

já que é costume surgirem para análise gravações não identificadas, obtidas muitas vezes em 

escutas telefónicas, e gravações autenticadas que são obtidas em fase de inquérito ou 

instrução do processo, obtidas pelas polícias ou pelos magistrados. O parâmetro mostrou ser 

muito robusto na tarefa de discriminação do falante no caso forense a que foi aplicado e, a par 

disso, com o seu estudo foram obtidos valores de referência de 15 falantes que poderão ser 

muito úteis em futuras perícias. A sua robustez deve-se acima de tudo ao facto de o parâmetro 



4 

 

não poder ser manipulando pelo falante (estamos a falar em intervalos de duração raramente 

superiores 15ms) e de corresponder à velocidade e tensão com que as cordas vocais de cada 

falante confortavelmente iniciam a sua vibração nos segmentos vocálicos após uma oclusiva 

não vozeada. Assim, se soubermos em que valores o falante pode fazer durar o seu Pre-Voz, 

poderemos com mais certeza identificá-lo, conjugando esta informação com as que forem 

colhidas por intermédio do estudo dos outros parâmetros tidos como potenciais factores de 

identificação ou exclusão de autoria (F0, formantes, VOT, etc.). 

Tais conclusões foram obtidas após análise minuciosa de pelo menos 12 ocorrências de cada 

sequência CV já identificada com todas as vogais orais acentuadas do português, após termos 

feito medições que comprovam exaustivamente que a duração do Pre-Voz não está 

relacionada com a qualidade da vogal acentuada. 

Observamos ainda que, apesar de termos na amostra falantes de duas faixas etárias muito 

distantes uma da outra, os seus valores médios não são significativamente diferentes. Uma vez 

mais o que parece importar são as características individuais e não as do grupo a que o falante 

pertence. 

As comparações que foram estabelecidas entre pares de falantes permitem em todos os casos 

discernir se se trata da mesma voz ou de outra, na medida em que, mesmo nos falantes que 

apresentam valores mais aproximados, um apresenta valores mais altos para uma consoante e 

o outro para uma outra consoante, de diferente ponto de articulação. Note-se que a existência 

de valores idênticos em diferentes falantes não é inesperada, pela mesma razão que não é 

inesperado que existam duas pessoas exactamente da mesma altura ou com o mesmo peso. 

Nesse caso as pessoas serão identificadas por outras características, não pela altura ou pelo 

peso, aqui serão discriminadas não pelo Pre-Voz de uma mas da outra sequência CV ou por 

outros parâmetros acústicos em conjugação com outras informações já reunidas. 

Em suma, o trabalho conclui que, tendo em conta a hipótese que foi colocada 

“Os valores de duração de pré-vozeamento dependem do falante, podendo fazer parte do seu 

perfil vocal.” 

este parâmetro, mensurável objectivamente, reforça as conclusões da perícia. Nas gravações X 

e K do caso forense incluído no estudo os valores de duração do pré-vozeamento não são 

significativamente diferentes (o que corrobora fortemente as conclusões da perícia anterior já 

efectuada), constituindo um contributo para a identificação/verificação de autoria vocal com 

um grau de confiança elevado, por não ser manipulável. 
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Com esta pesquisa introduz-se por isso mais um parâmetro relevante de pesquisa em Fonética 

Forense que virá reforçar o valor e a importância destas perícias. Se é um facto que o juiz em 

julgamento deve decidir com base na sua avaliação pessoal da qualidade e do valor das provas 

apresentadas (quer elas sejam periciais ou não), importa ao perito em Fonética Forense 

assegurar o máximo de segurança possível nos resultados da sua perícia. Por esse motivo 

continuaremos a procurar não apenas novos parâmetros acústicos para a análise, mas também 

valores de referência para diversos segmentos e falantes, na convicção de que cada falante 

põe em prática os mesmos hábitos articulatórios sempre que fala e, por isso, deve ser possível 

estimar qual é o intervalo de variação que caracteriza esse mesmo falante.  
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