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RESUMO

Hanayama EM. Voz metálica: estudo das características fisiológicas e acústicas. São

Paulo, 2003, 63 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina, Universidade de

São Paulo

Objetivo: estudar a voz metálica, considerando o ponto de vista fisiológico e acústico

visando fornecer dados adicionais para sua descrição e compreensão. Métodos: 21

cantores profissionais foram avaliados com exame nasofaringolaringofibroscópico,

emitindo a vogal /e/ no modo oral e no modo metal. Avaliaram-se as imagens das

seqüências da velofaringe, faringe e laringe e analisaram-se acusticamente as

amostras vocais. Resultados e conclusões: Na produção de voz metálica, não houve

mudança estatisticamente significativa do formante F1, tanto em relação à freqüência

quanto à amplitude; houve aumento, estatisticamente significativo, de amplitude dos

formantes F2, F3 e F4; houve, também, deslocamento estatisticamente significativo, de

F2 em direção às freqüências agudas; voz metálica percebida como mais forte foi

correlacionada significativamente com elevação de amplitude de F3 e F4; observou-se

relevante incidência de ajustes do trato vocal tais como: abaixamento velar,

medialização de paredes faríngeas, elevação laríngea, constrição ariepiglótica e

constrição lateral.



Summary

Hanayama EM. Metallic voice: physiological and acoustic features. São Paulo, 63 p.

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo

Metallic voice was studied by means of physiological and acoustical analyses in order to

understand its production. Fiberscopic video pharyngolaryngoscopy was performed on

21 professional singers while speaking vowel /e/ in normal and metallic modes to

observe muscular movements and structural changes of the velopharynx, pharynx and

larynx,. Vocal samples were acoustically analyzed. There were no significant changes

in frequency and amplitude of F1 in metallic voice; there were significant increases in

amplitudes of F2, F3 and F4 and in frequencies for F2; metallic voice perceived as

louder was correlated to increase in amplitude of F3 and F4; vocal tract adjustments like

velar lowering, pharyngeal wall narrowing, laryngeal raising, aryepiglottic and lateral

laryngeal constriction were frequently found.


