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1    Visão global 
 

O artigo apresenta um panorama dos aspectos gerais e conhecidos da comunidade de 

processamento de sinal digital (DSP Community), nas questões sobre áudio forense, tais como 

identificação e reconhecimento da fala e dos faladores de uma gravação de áudio, registrados 

de forma analógica ou digital, e também sobre a melhoria da qualidade deste áudio. 

  

2    Resumo 
 

O artigo aborda os aspectos da aquisição, análise, e avaliação das gravações de áudio, além 

de demonstrar as práticas forenses, relativos aos algoritmos e procedimentos para autenticação 

digital e analógica do áudio, e também à apresentação da gravação do áudio como evidência, 

sob o olhar das leis e dos princípios jurídicos. 

Segundo o autor, as principais preocupações da ciência forense em áudio são quatro. A 

primeira é estabelecer a autenticidade das evidências do áudio, a segunda é sobre a melhoria 

da inteligibilidade da fala, a terceira é sobre a audibilidade dos sons de baixo nível, e a quarta é 

sobre a identificação dos falantes e a transcrição destas falas. 

Inicialmente, são apresentados os fatos históricos que forjaram os princípios e condutas 

da prática forense em áudio. O primeiro fato histórico apresentado que ampliou os paradigmas 

forenses foi o caso Estados Unidos versus McKeever, em 1958, que definiu inicialmente sete 

princípios para a autenticidade do áudio, em mídia magnética. Os princípios de 1 até 3 são 

irrelevantes hoje, os princípios de 4 até 7 falam que a gravação não deve ter modificações (4), 

que deve ser apresentada à côrte da mesma maneira que foi adquirida - levantando neste ponto 

as questões sobre a custódia - (5), que os falantes devem ser identificados (6), e que as falas 

devem ser lúcidas com características de voluntariedade e boa fé, sem qualquer tipo de 

coerção.  O segundo fato histórico foi o caso Daubert, de 1923, que diz respeito à aceitação do 

especialista forense à côrte, estabelecendo que os procedimentos usados pelos especialista 

devem ser reconhecidos e aceitos pela comunidade científica. 



O terceiro caso apresentado foi o caso Watergate, que resultou na renúncia do 

presidente Nixon, em 1974. Este caso ampliou novamente os paradigmas forenses sobre áudio. 

A fita de áudio apresentada à côrte na investigação iniciada em 1972, continha 18 minutos e 

meio de ruídos baixos e confusos. O Juiz que presidia o julgamento nomeou um grupo de 

especialistas, que concluíram que a fita apresentada foi propositalmente apagada, diversas 

vezes, por outro gravador, diferente daquele que originalmente registrou a conversa, tornando a 

fita não autêntica.  

Com isso, novos 5 princípios foram incluídos. O primeiro diz que o tamanho inteiro da 

fita deve ser observado fisicamente com os sentidos humanos; o segundo fala que este 

tamanho deve ser documentado bem como a integridade física do gravador e da fita, e depois 

lacrado juntamente com o laudo. O terceiro diz que a gravação deve ser contínua e sem pausas 

inexplicadas, e sem partes apagadas. O quarto diz que deve ser feita uma audição 

subjetivamente crítica e inteira da fita; e o quinto diz que caso seja necessário um procedimento 

de alteração de sinais elétricos (filtros), que estes sinais sejam não destrutivos.  

Depois dos princípios e condutas forenses para áudio apresentados, o autor destaca 

que o propósito do trabalho forense deve ter sempre em mente a autenticação do áudio. 

Destaca também que as evidências forenses em áudio são tradicionalmente focadas em mídias 

magnéticas analógicas, apesar do amplo uso de memórias digitais. 

Neste ponto do artigo, o autor inicia sua apresentação do áudio nas mídias digitais, 

afirmando ser muito mais complicada a autenticação, devido a não presença de artefatos 

mecânicos, que são fáceis de serem identificados.  

Na mídia digital, em forma de arquivo de computador de formato de som, a autenticação 

pode ser feita de várias maneiras. Entre elas, o uso de algoritmos de checksum, de marca 

d’água digital embutida, ou qualquer criptografia, mas isso não exclui a possibilidade do áudio 

ter sido manipulado depois da primeira aquisição.  

Um recente esforço na autenticação de áudio digital é o uso da análise dos resíduos de 

variações de sinais da rede elétrica (ENF - Electric Network Frequency). O dispositivo digital 

que gera o arquivo de áudio é afetado por essas variações, e deixa esta marca no arquivo de 

áudio. Pode-se com isso comparar, através de algoritmos, os resíduos dos sinais das variações 

entre o arquivo digital de som e os registrados pelas fornecedoras de energia elétrica. A 

autenticação é feita confirmando se as variações são as mesmas. Isso é possível desde que as 

operadoras mantenham um banco de dados que registrem as variações em tempo real.  

Uma outra maneira de autenticar o arquivo de áudio é através de diversos algoritmos de filtros, 

no domínio do tempo e da freqüência. A meta é melhorar a audibilidade do som para que a 

transcrição das falas seja feita com mais confiabilidade, ou revelar detalhes únicos e sutilezas 

dos sons de fundo. Isso pode gerar importantes evidências e pistas para a autenticação. O filtro 

mais usual, tanto para áudio analógicos quanto digitais, pré-define uma freqüência limiar para 

separar ou bloquear um sinal ou faixa de sinal desejada. Usa-se o termo Gated neste algoritmo. 

O termo Gated significa que o sinal não obteve permissão para passar do limiar. 

O artigo ainda aborda aspectos sobre armas automáticas ou manuais, tiros de armas de 

fogo, acidentes aéreos, e identificação de voz. 
 



3    Contribuições 

 

A principal contribuição do artigo é dar ao leitor um panorama sobre o estado da arte do áudio 

forense, sob o ponto de vista da autenticação deste áudio, seja este áudio analógico ou digital. 

A autenticação do áudio é mostrada nos seus cenários, onde atua fortemente ou fracamente, 

dependendo das possíveis situações.  

Outra importante contribuição é sobre as práticas forenses relacionadas ao áudio. O 

papel do especialista ou perito é mostrado através dos procedimentos e das condutas definidas 

através de fatos históricos. Comentários sobre a aplicabilidade do conhecimento forense neste 

assunto são feitos sob o ponto de vista do julgamento em si, revelando a praticidade e a 

influência deste conhecimento no mundo real.  
 

4    Defeitos/Desvantagens 
 

O artigo é um panorama, e por isso não mostra com profundidade os conhecimentos forenses 

de áudio abordados. Não é útil para assuntos específicos da área, porém pode ser usado como 

referência em artigos específicos. 

O autor apresenta a autenticação de áudio digital com ENF, mas não comenta sobre o 

uso de baterias como fonte de energia. Por isso, a demonstração deste procedimento de 

autenticação está incompleto. Como o próprio autor cita, existem somente algumas bases de 

dados ENF disponíveis, e não comentou sobre a proteção desses dados (security), mostrando 

uma fraca validação científica da técnica, chamando-a de esforço. Além disso, apresentou 

outras possíveis técnicas de autenticação como inválidas argumentando uma possível falha no 

procedimento de aquisição. Neste momento, a autenticação deveria ser apresentada como 

válida, assumindo que o procedimento de aquisição foi correto. Portanto, o autor auto-depreciou 

o artigo. Segundo o autor, existe uma preocupação da lei com relação a áudio digital, dando 

uma expectativa ao leitor que as leis neste sentido podem funcionar. No entanto, o autor cita 

que não há casos de condenação com áudio digital, não sendo, portanto objetivo nesta 

questão. 
 

5    Trabalhos Correlatos 
 

5.1 Avaliação de Autenticidade de Áudio Digital com Distâncias Espectrais e Mudança de 

Fase ENF – D. P. Nicolalde et al. [2] 
 

Relação com o artigo avaliado: O artigo Avaliação de Autenticidade de Áudio Digital com 

Distancias Espectrais e Mudança de Fase – ENF aborda a técnica ENF com a utilização de 

distancias espectrais a fim de apurar um melhor resultado. 

Descrição: Neste artigo, Nicolalde et al. apresentam uma abordagem sobre a utilização da 

técnica de mudança de fase - ENF e o uso de distancias espectrais como forma de avaliar a 

autenticidade digital de áudio. Para avaliação das técnicas propostas, apresentam um estudo 

de caso. Segundo os autores, utilizando a técnica apresentada a possibilidade de detectar uma 

mudança de fase devido a uma falsificação de áudio seria de 90%, e que considerando que a 

mudança de fase é uniformemente distribuída, a técnica proposta possibilita ao analista forense 

indicar a ocorrência de traços que o áudio não é autêntico. O trabalho apresenta como pontos 



fracos, a pequena quantidade de informação analisada “uma ligação telefônica”, a dificuldade 

de obtenção de uma base de dados para consulta dos valores de ENF, bem como a informação 

sobre a manutenção e segurança da mesma. 
 

5.2    Electrical Network Frequency as a Tool for Audio Concealment Process – F. C. 

Chang et al. [3] 
 

Relação com o artigo avaliado: O artigo Electrical Network Frequency as a Tool for Áudio 

Concealment Process aborda conceitos teóricos na utilização da técnica ENF como uma 

ferramenta para o processo de descoberta de áudio. 

Descrição: O artigo apresenta uma visão bem teórica dos aspectos que fazem da técnica ENF 

uma técnica confiável a ser utilizada como uma ferramenta de apoio aos profissionais da área 

de forense de áudio. O artigo não apresenta um estudo de caso, limitando-se apenas aos 

conceitos teóricos da aplicação da técnica de ENF. 
 

6    Extensões 
 

O trabalho realizado pelo autor poderia demonstrar um estudo de caso realizado com uma 

diversidade de dispositivos para que pudesse validar a técnica de forma mais precisa.  
 

Seria interessante, o estudo em questão, contemplar a demonstração dos dados 

recebidos pela ENF utilizado para a comparação, a maneira de obtenção desses dados, bem 

como o armazenamento e manutenção dessa base de dados, dando mais validade a técnica 

apresentada. 
 

7    Notas 
 

1. Relevância: 7.5 
 

2. Originalidade: 7.0 
 

3. Qualidade científica: 7.0 
 

4. Apresentação: 7.0 
 

5. Nota final: 7.0 
 

Referências 
 

[1] R. C. Maher. Audio Forensic Examination. IEEE Signal Processing Magazine, vol. 26, no. 2, 

Mar. 2009, pp. 84-94. 
 

[2] D.P. Nicolalde., J.A. Apolinário. Evaluating Digital Audio Authenticity with Spectral Distances 

and ENF Phase Change. IEEE International Conference On Acoustic, Speechand Signal 

Processing, Apr. 2009, pp. 1417-1420. 
 

[3] F.C. Chang., H.C. Huang. Electrical Network Frequecy As a Tool For Audio Concealment 

Process. 2010 Sixth International Conference On Intelligent Information Hiding And Multimedia 

Signal Processing, Taiwan, 2010. 


