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RESUMO 

  

Este trabalho consiste na elaboração de um sistema artificialmente inteligente, baseado em 

redes neurais, destinado à classificação de áudio em tempo real. O intuito deste estudo é 

identificar a presença de voz e um comando de ativação na entrada de um microfone. O escopo 

da aplicação aqui proposta compreende a obtenção de amostras de áudio rotuladas para 

treinamento supervisionado, o desenvolvimento de algoritmos periféricos para manuseio do 

conjunto de dados pelo uso de espectrogramas em escala de Mel, bem como a construção, o 

treinamento e a validação de modelos de redes neurais convolucionais e convolucionais 

recorrentes. Validando os modelos pela acurácia obtida durante o treinamento em conjunto de 

dados para validação, constata-se que ambos os modelos são capazes de aprender, com o 

modelo puramente convolucional se revelando superior em todos os casos de treinamento. 

  

Palavras-chave: Aprendizado Supervisionado. Inteligência Artificial. Processamento de Sinal 

Digital. 

 

 

 

SPEECH AND COMMAND CLASSIFICATION BASED ON CONVOLUTIONAL 

NEURAL NETWORKS 

 

 

ABSTRACT 

  

The present work consists in the development of and artificially intelligent system, based on 

artificial neural networks, destined to the real-time classification of audio, aiming to identify 

the presence of speech and an activation command in a microphone input. The scope of the 

application here proposed comprises the labeled audio samples acquisition for supervised 

learning, the development of peripheral algorithms for data management with the use of mel-

scale spectrograms, as well as the construction, training and validation of convolutional and 

convolutional-recurrent neural network models. Validating the models by its accuracy obtained 

during the training process against the validation dataset, it is possible to verify that both models 

are able to learn, and the purely convolutional model excels in all training cases. 

  

Keywords: Artificial Intelligence. Digital Signal Processing. Supervised Learning. 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

  

A interação homem-máquina tem se tornado, nas últimas décadas, cada vez mais 

acentuada. Como mecanismos de entrada, pode-se citar desde interfaces puramente textuais, 

como teclados, até assistentes virtuais controlados por gestos e voz. À medida que 

computadores alcançam tarefas mais específicas e cotidianas, torna-se necessário possibilitar 

uma interação mais natural com as máquinas. 

Para começar, Cohen e Oviatt (1995) demonstram a usabilidade da fala como meio de 

comunicação entre homens e máquinas em diversos casos. Um detalhe em particular torna o 

uso da voz bastante diferente de outros métodos de entrada de sistemas digitais: ao digitar 

palavras num teclado, por exemplo, o computador ao qual o teclado está conectado é o único 

destinatário possível da informação sendo digitada. A mesma coisa acontece ao usar o mouse 

para controlar o ponteiro em uma interface gráfica. No entanto, com a voz não funciona assim. 

Para que assistentes interativos famosos, como a Alexa, da Amazon, e Siri, da Apple, 

identifiquem que alguém está interagindo com eles, utilizam um comando de ativação como 

forma inicial de comunicação. 

Assim, o problema de interação por voz agora passa a ser divido em duas partes: como 

garantir que a informação seja recebida apenas quando e sempre que um usuário se dirige ao 

assistente interativo, e, a partir dessa confirmação, como tratar a informação recebida. Como 

explica Michaely et al. (2017), para o primeiro problema, são utilizados sistemas de detecção 

de comandos de ativação e, para o segundo, uma solução comum consiste em se obter uma 

transcrição da informação falada, com base em mecanismos de voz para texto. 

Dessa forma, as redes neurais são soluções com capacidade de generalização sem 

precedentes dentro dos algoritmos compreendidos em Aprendizado de Máquina. Neste trabalho 

foi explorada a utilização de redes neurais convolucionais e de espectrogramas, por meio de 

soluções semelhantes demonstradas em outros trabalhos. 

Abdel-Hamid et al. (2014) demonstram o uso de redes neurais convolucionais para 

reconhecimento de fala a partir de MFCC (Coeficientes Cepstrais de Frequência Mel). Além 

disso, Rubin et al. (2013) utiliza artefatos semelhantes para classificação de sons de batimentos 

cardíacos. Aqui, serão utilizadas técnicas semelhantes às usadas nesses trabalhos para obter um 

classificador de presença de voz e do comando de ativação determinado (“mochila”). 

Portanto, o problema a ser abordado neste trabalho consiste no reconhecimento da 

classe a que pertence uma determinada janela de áudio digitalizado. Para efetuar esta 
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classificação, serão testadas algumas diferentes configurações de redes neurais, bem como 

algoritmos auxiliares. 

 

Figura 1 - Fluxo de obtenção de dados.  

 

Fonte: o próprio autor. 

 

O trabalho se inicia pela coleção de dados rotulados, com o intuito de obter uma 

amostra significativa com variabilidade suficiente para que o treinamento das redes neurais seja 

bem sucedido. Após a coleção de dados, pretende-se também construir um sistema de aumento 

de dados, ou seja, aplicar um conjunto de técnicas que possibilite aumentar a variabilidade das 

amostras coletadas, impulsionando a qualidade do conjunto de dados sem que seja necessária 

uma coleção de dados exaustiva.  

De acordo com Nanni, Maguolo e Paci (2020), o aumento de dados pode ser eficiente 

para a robustez de modelos, por exemplo, de classificação de sons de animais. A partir de uma 

coleção de dados razoável, serão construídos diferentes modelos de arquiteturas de redes 

neurais que têm potencial de aprender a classificar o conjunto de dados. Essas redes serão 

treinadas a partir de um mesmo conjunto de dados, a fim de que se possa estabelecer uma 

métrica de desempenho que permita julgar o sucesso de cada uma. 

Portanto, primeiramente, o objetivo deste trabalho é desenvolver um gerador de 

amostras de áudio que potencialize um pequeno conjunto de amostras do comando de ativação, 

gerando grandes conjuntos de dados sintéticos que sejam representativos, ou seja, que ainda 

reflitam a realidade. Um segundo objetivo é encontrar uma forma funcional de interfacear o 

conjunto de dados gerado com as redes neurais, de maneira que essas tenham acesso às 

informações das amostras de áudio que as permitam aprender a tarefa proposta. O terceiro 

objetivo é alcançar uma arquitetura que seja capaz de classificar um arquivo de áudio de 1,2s 

nas categorias vazio, fala e ativação, sendo vazio a ausência de voz humana, fala a presença de 

voz humana, e ativação a presença de um comando de ativação predefinido. Um objetivo extra 
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consiste na construção de um algoritmo para microfone para que as redes neurais desenvolvidas 

possam ser utilizadas em tempo real para validação do aprendizado. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 O desenvolvimento deste trabalho reparte-se em 4 partes princirpais: obtenção de dados, 

fase em que se construiu um sistema de sintetização de amostras para treinamento; interface de 

dados, onde estudou-se métodos para preparar as amostras de áudio para as redes neurais; 

desenvolvimento de redes neurais, que compreende construção, treinamento e validação das 

redes neurais; e por fim, um algoritmo de microfone baseado nas redes neurais obtidas. 

 

2.1 OBTENÇÃO DE DADOS 

 

 Neste trabalho foram abordadas diferentes implementações de redes neurais para 

classificação de áudio. Dentro da ciência de dados, as técnicas que se pretendeu implementar 

aqui estão dentro da categoria de aprendizado supervisionado, que consiste, como descrito por 

Russel e Norvig (2010), em treinar um agente a partir de pares de entrada e saída conhecidos 

para obter uma função que mapeie uma entrada desconhecida em uma saída correta. 

 A fim de obter um modelo treinado para ser capaz de identificar voz na presença de 

ruído e ainda diferenciar fala comum de um comando de ativação específico, necessitou-se de 

amostras que continham esses artefatos. Para tanto, a abordagem deste trabalho foi por meio de 

obtenção de amostras isoladas e combinação, ou seja, precisou-se de conjuntos de dados 

isolados de ruído, de fala aleatória e de comando de ativação para posterior combinação. 

Nesta seção, são abordados os meios utilizados para construir conjuntos de dados 

rotulados a serem usados no treinamento deste estudo. 

 

2.1.1 Ruído 

 

Ruído foi um componente essencial para as amostras usadas para o treinamento dos 

modelos. Como se desejava que as redes neurais fossem capazes de diferenciar fala de ruído, a 

heterogeneidade deste conjunto de dados foi de suma importância. Mediante buscas online, foi 

escolhido um conjunto de dados gratuito para download chamado UrbanSounds8K, 
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apresentado por Salamon e Bello (2014), que possui mais de 8 mil amostras de ruídos diversos 

de 10 categorias diferentes, como ar-condicionado, motor automotivo, latidos, entre outros.  

Desse conjunto de dados, foi extraído o ruído utilizado neste trabalho. Além desse 

conjunto, foram coletadas mais 1604 amostras ruidosas, especialmente de ruas movimentadas 

e de aglomerações de pessoas. No total, foram obtidas 25692 amostras de ruído, após repartição 

de algumas das amostras coletadas que eram mais longas que o necessário. 

 

2.1.2 Fala aleatória 

 

O primeiro nível de especialização da aplicação a ser desenvolvida foi a que capacita a 

discernir presença de voz em uma amostra de áudio. Para tanto, foi necessário fornecer à rede 

neural amostras que continham uma combinação de ruído e fala. 

 Inicialmente, o primeiro método utilizado para gerar amostras foi por meio de uma 

ferramenta de texto-para-voz (TTS, do inglês text-to-speech). Ping et al. (2018) descreve um 

modelo convolucional baseado em atenção para uso de TTS com 108 vozes diferentes, chamado 

DeepVoice 3. Com essa ferramenta gratuita, é possível obter amostras sintéticas com 108 

versões da mesma palavra. A partir desse método, foram obtidas para este estudo 699 amostras 

de fala aleatória sintetizadas. 

 Para se obter amostras naturais, foi utilizado o VoxCeleb1, um conjunto de dados de 

1251 celebridades diferentes falando em 4873 excertos de vídeos, apresentado por Nagrani, 

Chung e Zisserman (2018), e também um conjunto de comandos de voz do Google, chamado 

Speech Commands, composto por amostras de comandos simples como “yes” e “one”, 

apresentado por Warden (2018). Ao fim, obteve-se 81426 amostras de fala aleatória para o 

presente trabalho. 

 

2.1.3 Comando de ativação 

 

Identificar um comando específico foi o segundo nível de especialização da aplicação 

que foi proposto no atual artigo e, por este motivo, precisou-se de amostras que pudessem ser 

usadas pela rede neural para aprender a diferenciar as duas categorias. Arbitrariamente, o 

comando de ativação definido foi a palavra “mochila”. 

Dessa forma, para obter amostras do comando falado, foi utilizado também o 

DeepVoice 3, gerando 108 amostras diferentes. Além disso, como a baixa variabilidade se 

mostra um problema e não foi possível encontrar conjuntos de dados tão específicos na Internet, 
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restou apenas o método mais custoso: criar as próprias amostras. Solicitando a participação de 

voluntários, foi possível obter 187 amostras de falantes reais, de diversas idades e sotaques. 

Após descartar algumas amostras, foram colecionadas 244 amostras do comando de ativação. 

 

2.1.4 Gerador de amostras sintéticas 

 

Na sequência, foi neste ponto que os diversos conjuntos de dados coletados foram 

combinados para criarem o conjunto de dados sintéticos para treinamento da aplicação. Para 

realizar a combinação, precisou-se antes tomar algumas decisões quanto às características das 

amostras finais. Sendo assim, foi preciso definir o tamanho da janela de tempo a ser usada na 

alimentação da rede neural, além de algumas particularidades dos arquivos de aúdio em si, 

intimamente relacionadas ao processamento de sinal digital, entre elas: taxa de amostragem, 

profundidade de bits e quantidade de canais. A menos que contrariamente expresso, esses 

parâmetros são definidos de forma arbitrária e empírica. 

Empiricamente, constatou-se que 1,2 segundo foi tempo suficiente para pronunciar o 

comando de ativação definido. A taxa de amostragem, de acordo com o Teorema de Nyquist, 

conforme descrito por Unser (2000), precisa ser 2 vezes maior do que a maior frequência a ser 

tratada. A fim de diminuir o volume de dados e, ainda considerando que não haveria grandes 

perdas para a aplicação, limitou-se nesse estudo a taxa de amostragem em 22050Hz. A 

profundidade de bits, também com o objetivo de diminuir o volume de armazenamento das 

amostras, foi padronizado em 16 bits. Quanto ao número de canais, como este trabalho não 

pretende tratar informações espaciais como a posição da origem do som, o que pode ser 

irrelevante dependendo da aplicação, restringiu-se o número de canais para apenas 1, 

caracterizando áudio do tipo mono. 

Então, tendo estabelecidos estes hiper parâmetros, passou-se para a etapa de combinação 

dos dados. Para tal tarefa, escreveu-se um algoritmo que busca amostras das categorias ruído, 

fala aleatória e comando de ativação na memória e combina tais artefatos em uma faixa de 

áudio que tem a duração estabelecida. Para impulsionar a variabilidade do conjunto de dados, 

algumas transformações foram feitas nas amostras, com o intuito de criar, artificialmente, 

diversas amostras a partir de uma. Dentre as transformações estão mudança de velocidade, 

mudança de tonalidade e posicionamento aleatório. Técnicas como essa são conhecidas como 

aumento de dados. 
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Como já foi mencionado, as amostras a serem utilizadas para treinamento precisam 

possuir rótulos que tenham significado no contexto do treinamento. Ou seja, as amostras que 

são montadas precisam ser rotuladas como possuindo fala ou não, e sendo a fala o comando de 

ativação ou não. Para isso, cada amostra leva, em seu nome, um número de identificação único 

e uma sequência que define a que categoria a amostra pertence. 

Para toda a manipulação de arquivos de áudio que foi feita neste trabalho, utilizou-se 

um módulo para Python chamado Librosa, conforme apresentado por McFee et al. (2015), 

desenvolvido para processamento de sinal digital de música e áudio em geral. 

O algoritmo de construção de amostras segue a seguinte lógica: 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

Ou seja, para um número 𝑛 de iterações, o algoritmo decide aleatoriamente se a amostra 

sintética receberá uma amostra de fala e se essa amostra de fala será do comando de ativação. 

O preparo da amostra sintética se inicia pela adição de uma amostra de ruído escolhida 

aleatoriamente no banco de amostras apropriado. Se a amostra receber algum fenômeno de voz, 

um arquivo da base de dados é buscado aleatoriamente e sofre pequenas modificações, também 

aleatórias, antes de ser adicionado à amostra sintética. Por fim, a amostra sintética é salva, 

contendo um título que contém sua rotulação – a verdade sobre a classe a que a amostra 

pertence. 

 

Figura 2 - Algoritmo de geração de amostras. 
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2.2 INTERFACE DE DADOS 

 

Até este ponto, obteve-se um conjunto de dados de áudio no formato wav, ou seja, em 

formato de onda. Lee et al. (2017) demonstra a possibilidade de usar tais informações como 

entrada do sistema diretamente, atingindo acurácia de 90% em classificação de sons musicais. 

Com o objetivo de atingir precisão superior em uma tarefa de classificação distinta, este 

trabalho pretendeu explorar uma outra alternativa, que consistiu em transformar áudio em um 

espectrograma, uma matriz bidimensional obtida a partir da Transformada de Fourier de Tempo 

Curto, tratada pela sigla em inglês STFT (Short-time Fourier Transform). Em resumo, a STFT 

gera uma matriz que representa uma amostra de áudio decomposta em janelas de tempo, em 

que o eixo horizontal é o tempo e o eixo vertical é a frequência, sendo o valor de cada ponto da 

matriz a intensidade do sinal para um determinado tempo e frequência.  

 

2.2.1 Espectrograma em Escala de Mel 

 

 As amostras para este trabalho possuem frequências que variam entre 0 e 22050Hz, 

porém a informação não está distribuída igualmente nesse intervalo. Lindblom e Sundberg 

(2005) demonstram que a voz humana, por exemplo, ocupa essencialmente a faixa entre 100Hz 

e 4KHz. Para se conseguir um espectrograma que pudesse conter informação suficiente para o 

treinamento das redes neurais, mas ainda ser pequeno para que a análise não se tornasse muito 

lenta, foi necessário analisar as amostras utilizando uma escala não-linear no eixo da frequência. 

Em suma, a escala de Mel é uma representação matemática que busca mapear a variação 

da frequência dos sons, descrita normalmente em Hz, em uma forma que faça sentido para a 

maneira como humanos entendem o som subjetivamente. Stevens, Volkmann e Newman (1937) 

propuseram a escala de Mel, abreviação de “melódica”, a partir de um estudo empírico, 

determinando uma escala que pode ser obtida a partir de uma escala em frequência, seguindo a 

fórmula: 

 

𝑚 = 2595 log10 (1 +
𝑓

700
) ................................................................................................. (1) 

 

 Toda essa transformação é realizada pela função melspectrogram, que recebe como 

entrada uma sequência no domínio do tempo e retorna um espectrograma representado em 

escala de Mel. Dessa forma, as amostras de áudio de 1,2s foram convertidas em imagens de 
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27x50 pixels, em uma escala em que os fenômenos presentes em diferentes frequências 

pudessem ser visualizados. 

 

Figura 3 - Exemplos dos espectrogramas gerados, em Escala de Mel.  

 

Fonte: o próprio autor 

 

2.3 REDES NEURAIS 

 

Para o algoritmo de aprendizado, este trabalho utilizou redes neurais. Para introduzir as 

metodologias aplicadas no desenvolvimento desta aplicação, coube definir que tipos de 

algoritmos seriam empregados. Partindo do mais abrangente para o mais específico, serão 

explicados a seguir os princípios das redes neurais, do aprendizado profundo por propagação 

reversa e os métodos convolucionais. 

 

2.3.1 Redes Neurais Artificiais 

 

O sistema nervoso humano é uma estrutura altamente complexa, capaz de extrair sentido 

de uma gama de informações sensoriais captadas pelos sentidos em velocidades incríveis. 

Apesar da complexidade, o sistema nervoso é composto de unidades bastante peculiares: os 

neurônios. A tarefa fundamental de um neurônio é, pela conexão com outros neurônios, 

responder a uma excitação – a entrada – gerando um pulso elétrico – a saída. 
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Figura 4 - Uma rede com 3 camadas e 14 neurônios. 

 

Fonte: Barreto (2002) 

 

Vagamente inspirados na versão simplificada do funcionamento do sistema nervoso 

citada acima, surgiram os algoritmos aos quais se deu o nome “redes neurais artificiais”. Como 

descrevem Russel e Norvig (2010), de maneira simples, uma rede neural artificial consiste em 

um conjunto de unidades que “acendem” quando a combinação linear de suas entradas 

ultrapassa um determinado linear. Sendo assim, a semelhança encontra-se na maneira como 

estruturam-se nós em camadas, e tais camadas formam uma rede multicamadas. 

Matematicamente, a saída de cada neurônio é a soma do produto entre as entradas e os 

pesos associados a cada uma delas, aplicados a uma função de ativação. Representando 

vetorialmente, temos: 

 

𝒚 = 𝝈(𝑾𝒙 + 𝒃) .............................................................................................................................................. (2) 

 

Em que 𝑦 é a saída, 𝑊 é um vetor de 𝑛 pesos, 𝑏 refere-se a um viés, 𝑥 é um vetor de 𝑛 

valores, onde 𝑛 é igual ao número de entradas do neurônio, e 𝜎 é uma função de ativação. Dessa 

forma, a saída de uma rede neural se dá pela concatenação dessa operação a cada nova camada. 

De acordo com Abadi et al. (2016), para o desenvolvimento dos modelos de redes 

neurais, foi utilizado o módulo para Python do TensorFlow, que consiste em uma interface de 

aplicação de código aberto para desenvolvimento de aplicações que utilizam Aprendizado de 

Máquina, desenvolvida e mantida pelo Google. 

 

2.3.2 Redes Neurais Convolucionais 

 

As redes neurais artificiais são capazes de lidar muito bem com uma vasta gama de 

conjunto de dados, mas não são ideais para conjuntos de dados que possuem algum sentido 
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compartilhado. Por exemplo, em uma imagem de 256x256 pixels, um único pixel dificilmente 

possuirá algum significado. Além disso, para inserir as informações dessa imagem em uma rede 

neural, seriam necessários 216 entradas, se as imagens estiverem em preto e branco, e o triplo 

se as imagens forem coloridas no padrão RGB, o que é impraticável, mesmo para uma imagem 

relativamente pequena como essa. Para casos como esse, existem as chamadas Redes Neurais 

Convolucionais (CNN a partir daqui), capazes de extrair significado de grupos vizinhos de 

dados bidimensionais. 

Segundo Lecun et al. (1990), as CNNs foram propostas originalmente para o 

reconhecimento de caracteres numéricos manuscritos e, com o aumento da capacidade de 

processamento dos computadores experimentada na última década, proporcionaram resultados 

impressionantes para classificação de imagens, áudio e séries temporais. 

Entretanto, não há uma receita para definir a estrutura de redes neurais para qualquer 

problema. A partir de testes de desempenho, obteve-se um modelo capaz de aprender o 

problema de classificação apresentado neste trabalho. O modelo CNN que foi utilizado possui 

a seguinte arquitetura: 

 

Tabela 1 - Descrição das camadas do modelo CNN desenvolvido. 

Tipo da Camada Unidades Ativação 

Conv. 2D 64 ReLU 

Conv. 2D 64 ReLU 

MaxPool2D 64 - 

Conv. 2D 96 ReLU 

Conv. 2D 96 ReLU 

MaxPool2D 96 - 

Densa 256 Softplus 

Densa 256 Softplus 

Densa 256 Softplus 

Densa 256 Softplus 

Saída 1 Sigmoide 

 
Fonte: o próprio autor 

 

O modelo convolucional (CNN) proposto é composto por dois pares de camadas 

convolucionais bidimensionais de 64 unidades, todas utilizando ativação linear retificada. Após 

cada par convolucional, há uma camada de Pooling, reduzindo o tamanho dos frames pela 

metade. Após a etapa convolucional, há quatro camadas totalmente conectadas de 256 unidades 
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cada, com função de ativação Softplus e, para a obtenção de uma classificação binária, a saída 

é dada por uma função sigmoide, que revela a probabilidade estimada pela rede neural de que 

a amostra processada pertença a uma categoria. Nwankpa et al. (2018) caracteriza cada uma 

destas funções de ativação e suas tendências de uso atualmente. 

 

2.3.3 Redes Neurais Convolucionais Recorrentes 

 

Uma alternativa a ser considerada consiste na combinação de redes neurais 

convolucionais unidimensionais para o eixo da frequência e recorrentes para o eixo do tempo.  

Por conseguinte, Redes Neurais Recorrentes são um tipo especial de rede neural, em que as 

conexões são feitas por meio de sequências temporais, conforme descreve Tealab (2018), 

permitindo que seu comportamento seja dinâmico ao longo do tempo, ou seja, que a saída mais 

recente da rede neural seja influenciada por saídas anteriores. Ademais, Arik et al. (2017) 

demonstra o uso de Redes Neurais Convolucionais Recorrentes (CRNN) para detecção bem-

sucedida de palavras-chave. 

O modelo de CRNN que foi utilizado para a tarefa de classificação deste trabalho é 

definido pelas seguintes camadas: 

 

Tabela 2 - Descrição das camadas do modelo CRNN desenvolvido.  

Tipo da Camada Unidades Ativação 

Conv. 1D 256 ReLU 

Conv. 1D 256 ReLU 

GRU 400 - 

GRU 400 - 

GRU 400 - 

Saída 1 Sigmoide 

Fonte: o próprio autor. 

 

O CRNN proposto é composto por duas camadas convolucionais unidimensionais de 

256 unidades, ambas utilizando ativação linear retificada. Após a etapa convolucional, há três 

camadas recorrentes do tipo GRU, introduzidas por Cho et al. (2014). Além disso, para a 

obtenção de uma classificação binária, a saída é dada por uma função sigmoide. 
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2.3.4 Métricas de validação dos modelos 

 

No treinamento, ao fim de cada época1, a rede neural foi testada sobre um conjunto de 

amostras reservadas para validação, que são desconhecidas pela rede neural. Neste caso, esse 

subconjunto de validação foi composto por 10% das amostras totais disponíveis. 

A saída da rede neural é um número entre 0 e 1, sendo que 0 denota a ausência de um 

fenômeno, e 1 a detecção do fenômeno. Por exemplo, se o modelo está sendo treinado para 

reconhecer o comando de ativação, deve retornar resultados mais próximos de 1 para amostras 

que contiverem o comando, e vice-versa. 

Para cada amostra, é computado um acerto se a rede neural oferece uma saída mais 

próxima do resultado esperado, ou seja, mais que 0,5 para amostras que contêm o fenômeno, e 

vice-versa. A acurácia 𝑨 é dada, portanto, pela razão entre a quantidade de amostras no 

subconjunto de validação  𝑺𝒗 e a quantidade de acertos 𝑪: 

 

𝐴 =
𝑆𝑣

𝐶
 ................................................................................................................................. (3) 

 

2.4 ALGORITMO DE CLASSIFICAÇÃO EM TEMPO REAL 

 

Para validar os modelos a serem treinados, foi proposto um algoritmo que pudesse fazer 

a coleta, a preparação e a classificação das amostras diretamente do computador, usando o 

microfone do dispositivo para gravação e retornando tão rápido quanto possível os resultados 

obtidos de maneira visual.  

 

Figura 5 – Parte da interface do algoritmo, com saída em linha de comando, na parte inferior. 

 

Fonte: o próprio autor. 

 
1 Nome dado a um ciclo completo de aprendizado sobre as amostras reservadas para treinamento. 
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Esse algoritmo consiste também num script em Python, utilizando os mesmos métodos 

e bibliotecas já descritos para manipular as amostras de áudio e criação dos modelos de redes 

neurais. A saída se dá na linha de comando, por uma barra que se enche, demonstrando quanta 

certeza do algoritmo tem de ter encontrado um determinado fenômeno. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos para cada um dos itens de desenvolvimento. 

 

3.1 Gerador de Amostras Sintéticas 

 

O algoritmo desenvolvido foi capaz de criar uma amostra a cada 0,06s, em média, sendo 

possível criar em torno de 60 mil amostras em 1h. Para o treinamento dos modelos apresentados 

neste trabalho, obteve-se um conjunto de 500 mil amostras sintéticas, com metade delas 

possuindo fala e metade possuindo o comando de ativação. A validação da representatividade 

dessas amostras, ou seja, sua capacidade de representar eventos reais, será demonstrada nos 

resultados das redes neurais.  

 

3.2 Interface de dados 

 

O conjunto de algoritmos que prepara as amostras de áudio para as redes neurais foi 

capaz de fornecer dados em forma adequada, com os fenômenos sonoros bem visíveis nos 

espectrogramas. 

 

3.3 Redes Neurais 

 

A seguir, são expressos os resultados obtidos para o treinamento dos modelos 

previamente descritos ao longo de 15 épocas em forma de gráfico. Além disso, o resultado final 

está na tabela que se segue. 
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Gráfico 1 - Evolução da acurácia durante o processo de aprendizado das redes neurais. 

 
Fonte: o próprio autor. 

 

A partir do gráfico, é possível notar como os modelos CNN aprendem com menos 

épocas. Todos os modelos CNN tiveram o treinamento interrompido antes de atingir o limite 

de 15 épocas por já terem atingido resultado estável. 

 

Tabela 3 - Categorias de classificação e acurácia final de cada modelo, em ordem decrescente 

de acurácia.  

Nome do Modelo Conjunto base Fenômeno Acurácia final 

CRNN-ACT2ALL Ruído Ativação 0.951 

CRNN-ACT2SP Fala Ativação 0.948 

CRNN-SP2ALL Ruído Fala 0.960 

CNN-ACT2ALL Ruído Ativação 0.989 

CNN-ACT2SP Fala Ativação 0.983 

CNN-SP2ALL Ruído Fala 0.985 

Fonte: o próprio autor. 

 

A partir dos resultados, é possível notar que todos os modelos foram capazes de aprender 

as classificações propostas. Entretanto, os baseados em CNNs apresentaram resultados 

significativamente superiores, atingindo acurácia até 4% superior. Vale acrescentar ainda que, 

do ponto de vista de desempenho computacional, as CNNs têm aproximadamente 37% do 

tamanho das CRNN, o que valida as CNNs como superiores para o problema proposto. 
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3.4 Algoritmo de classificação em tempo real 

 

A partir desta aplicação, os modelos foram testados experimentalmente, sendo bem-

sucedidos em situações de uso real. A rede neural de melhor desempenho (CNN-ACT2ALL) é 

capaz de reconhecer o comando “mochila” mesmo a 8m de distância, com ruídos de centro 

urbano ao fundo ou durante reuniões, com outros falantes sobrepostos, com certeza superior a 

95%. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O algoritmo de geração de amostras sintéticas é capaz de potencializar a variabilidade 

das amostras, tornando plausível a criação de um sistema escalável de treinamento. Para isso, 

basta substituir o subconjunto de dados que representa o comando de ativação. Dessa forma, 

foi desenvolvida com sucesso uma camada da aplicação que integra a base de dados de arquivos 

de áudio aos algoritmos de aprendizado e operação das redes neurais, extraindo informação das 

amostras de forma que seja possível executar o treinamento das redes neurais de forma efetiva. 

Além disso, conclui-se que os dois modelos de redes neurais propostos são capazes de 

aprender as três tarefas de classificação com sucesso e as redes neurais convolucionais 

apresentam resultados superiores. Sendo assim, a aplicação em tempo real demonstra que o 

conjunto todo do trabalho funciona também na prática. 
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