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Especificidade humana:Especificidade humana:Especificidade humana:             Especificidade humana:             
linguagem verballinguagem verbal

Siegel & Benson 1982: 346Siegel & Benson 1982: 346



Tracto vocal supralaríngeoTracto vocal supralaríngeo

Lieberman 1984: 308-309



Tracto vocal supralaríngeoTracto vocal supralaríngeo

Lieberman 1984: 272



Tracto vocal supralaríngeoTracto vocal supralaríngeo

Lieberman 1984: 273 Lieberman 1984: 282

Descida da laringeg



Tracto vocal supralaríngeoTracto vocal supralaríngeo

Lieberman 1984: 273 Lieberman 1984: 282

tongue.Video.mov



Controlo exímio dosControlo exímio dosControlo exímio dosControlo exímio dos
orgãos vocaisorgãos vocais

V l id d P i ãVelocidade, Precisão:
Sem paralelo em 
outras espécies



LaringeLaringe

Lieberman 1984: 269

Lieberman 1984: 
266



Sons de Fala: c. 7000 línguasSons de Fala: c. 7000 línguas

c. 600 Consoantes
c 200 Vogaisc. 200 Vogais

Em média:
Sistema sonoro: 20 a 37 
(70% das línguas)
Nº consoantes: 22,8
Nº vogais: 8,7

Sistema vocálico mais 
pequeno e maior:              
3 ogais e 46 ogais3 vogais e 46 vogais
Sistema consonântico 
mais pequeno e maior:     
6 e 95 consoantes6 e 95 consoantes
Entre os sons mais raros: 
[ {, ¥ ] Maddieson 1984, Hyman 2008, Peust 2008



Sons de Fala no 1º ano de vidaSons de Fala no 1º ano de vida

[ X ]

[ Ñ ][ Ñ ]

Kuhl 2004:832



Sons do PortuguêsSons do Português

Inventário sonoro: 42

Consoantes: 24

Vogais: 14 (incluindoVogais: 14 (incluindo 
nasais)

Semivogais: 4 (incluindo kW gW …Semivogais: 4 (incluindo 
nasais)

g
w w)
j j)

Sons mais frequentes (corpus 
de 250.000 pals):
Cs: [ R ] > [ S ] > [ t ]Cs: [ R ] > [ S ] > [ t ]
Vs: [ å ] > [ u ] >[ ˆ ] > [ i ] >
[ a ] > [ å‚ ]



Sons do PortuguêsSons do Português

Sons que distinguem palavras: As sílabas :
[m]~[n]: mata/nata; ama/ana
[e]~[i]: lena/lina
mas: ma[ l ]a=*ma[… ]a

+ frequência -

CV>V>CVC>CVGN>CVN>VC..mas: ma[ l ]a= ma[… ]a

Sons presos a um contexto:
si   a    diz     cão      lã     os

[ { ]aio vs. vib[ R ]a, ma[ R ]
[ l ]ua, p[ l ]ena vs. a[ … ]ma O acento:

(s s s s s )
Sons que não se combinam:

[ R ] e [ R ] - *mu[R R ]u

( )
Acento inicial 61% (Inglês 80%)
Acento penult 55%
Acento final 15%

[ f ] e [ ¥ ] - *f[ ¥ ]auta
Acento final 15%
Monossílabos 28%



Contraste sonoro segmentalContraste sonoro segmental

Panfleto publicitário da Caetano Drive, 2008



Sons do PortuguêsSons do Português

Sons que se apagam:

( ) t ( )

Os formatos das palavras:

M á [» ](e)spaço tap(e) 
(es)tá (a)té
p(i)s(c)ina  

Mono: má [»ma] 
Di: casa [»ka.zå]
Tri: exemplo [e.»ze).plu]

Sons que se transformam:

≥ 4: informação [i).fuR.må.»så)w)]

mede [»mEd]
mede-o [»mEd j u]

[m ˆ »di]
Quais as maiores palavras do Português? 
(de facto usadas)[ ]

belos
belo[ z ]  artistas
belo[ S ] palhaços

corpus de ~240mil palavras:
interdisciplinaridade (9sil/20seg)

belo[ S ]  palhaços
belo[ Z ] malandros



O som da palavraO som da palavra

Revista da TAP, 2006



Para além do segmental: melodiasPara além do segmental: melodias
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Para além do segmental: melodiasPara além do segmental: melodias
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Para além do segmental: ritmosPara além do segmental: ritmos

PE CastHol Ing It Cat FrPE CastHol Ing It Cat Fr

JapJap
Os Ritmos das Línguas:
O - - - O - - O - O
ta ta ta ta ta ta ta ta ta TA
O  - - - O  - - O  - O

ta ta ta ta ta ta ta ta ta TA
o  O  o  O o  O o O  o  O

RRamus, 
2001



Organização sonora supraOrganização sonora supra--segmentalsegmental

O rolo de O rolo de fitafita colacola ficou na secretária delaficou na secretária dela
O rolo deO rolo de fitafita colacola figuras pretas na paredefiguras pretas na paredeO rolo de O rolo de fitafita colacola figuras pretas na paredefiguras pretas na parede

A garrafa sujasuja abriu um buraco no sacoA garrafa sujasuja abriu um buraco no saco
A garrafa sujasuja a prateleira de madeira

Estando ausente o João ficou um lugar.... 
E t d t J ã f i t l fEstando ausente o João fazia telefonemas ... 

Frota, Vigário & Severino 2009



Organização sonora supraOrganização sonora supra--segmentalsegmental

PeloPelo factofacto de node no discursodiscurso espontâneoespontâneo serserPeloPelo facto facto de no de no discursodiscurso espontâneoespontâneo ser ser 
frequentefrequente a a ocorrênciaocorrência destesdestes fenómenosfenómenos
ditosditos dede disfluênciadisfluência esteeste tipotipo dede discursodiscurso ééditosditos de de disfluênciadisfluência esteeste tipotipo de de discursodiscurso é é 
muitasmuitas vezesvezes consideradoconsiderado um um maumau registoregisto
sese comparadocomparado com ocom o escritoescritose se comparadocomparado com o com o escritoescrito



Variação sonoraVariação sonora

Entre línguas:    [siksTs]  sextos

Entre variantes da mesma língua
variação regionalvariação regional
variação social (idade)

Entre indivíduos



Variação sonora: Fonética ForenseVariação sonora: Fonética Forense
Identificação e verificação do falanteIdentificação e verificação do falante
Perfil do falantePerfil do falantePerfil do falantePerfil do falante

Ex. 1: Ex. 1: fazer queixafazer queixa

Ex. 2:Ex. 2: dr. Amândio Santanadr. Amândio SantanaEx. 2:Ex. 2: dr. Amândio Santanadr. Amândio Santana

Ex. 3: Ex. 3: cento e vinte e cinco / quatro quiloscento e vinte e cinco / quatro quilos

Diferenças entre as características da voz e as impressões digitais e Diferenças entre as características da voz e as impressões digitais e 
éé

ç p gç p g
as marcas genéticas:as marcas genéticas:

oo A voz sofre mudanças que em função da hora do dia, A voz sofre mudanças que em função da hora do dia, 
do ano ou da idade ao longo da vida. A voz é afectada do ano ou da idade ao longo da vida. A voz é afectada 
ainda pela saúde do seu autor ou pelas emoções. ainda pela saúde do seu autor ou pelas emoções. 

oo O falante pode alterar voluntariamente a sua voz, O falante pode alterar voluntariamente a sua voz, 
através de disfarce e imitação ou ainda por através de disfarce e imitação ou ainda por 
manipulação tecnológicamanipulação tecnológicamanipulação tecnológica.manipulação tecnológica.

ANÁLISE ACÚSTICA
Forma geral dos formantes
Pitch (usar bandas diferentes) 
Distribuição da Energia
Duração (fones sílabas palavras)

ANÁLISE  AUDITIVA
Testemunhas (quando possível)
Amostras directas / melhoradas
Pronúncia particular

Duração (fones, sílabas, palavras)
Correlatos da coarticulação de
articulações não adequadas aos 
segmentos
Análise de C V e G

Consistência intrafalante
Características da fala: Pitch, 
Ênfase, Velocidade de 
elocução, Pausas, Disfarce, 
Estado psicológico, etc.



Síntese de FalaSíntese de Fala
Transformação de uma sequência de texto em fala

Pre‐processamento 
de texto Prosódia Concatenação

ç q

Texto
de texto

Unidades de base: fones e/ou difones/

Segmentação
Conversor
de acrónimos

Fonetização 
conversor 

t dif
Conversor 
de números de acrónimos segmento ‐ difonede números

ManipulaçãoIdentificação Concatenação
Manipulação
acústica

Identificação
de difones

?

Base de dados 
De difones

Duração
Amplitude
Pitch

Como comes? Como como como. Comes como
comes? Como.



Reconhecimento de Reconhecimento de FalaFala

ReconhecimentoReconhecimento dede FalaFala == processoprocesso automáticoautomático dede atribuiçãoatribuição dede umauma sequênciasequência linguísticalinguística a uma umReconhecimentoReconhecimento de de FalaFala   processoprocesso automáticoautomático de de atribuiçãoatribuição de de umauma sequênciasequência linguísticalinguística a um a um 
sinalsinal acústicoacústico codificadocodificado digitalmentedigitalmente
CompreensãoCompreensão de de FalaFala = = reconhecimentoreconhecimento de de falafala + + umauma interpretaçãointerpretação do do significadosignificado da da frasefrase

I t C ã A/D M d l A ú iInput Conversão A/D Modelo Acústico

Modelo de FalaModelo de Fala

Output Mecanismo de FalaFeedback p

sinal vs. tempo traços vs. tempo

Extrair Reconhecer



Obrigada!

Fontes

http://www.youtube.com/watch?v=GrhYLvNeQd4 (Austra to homosapiens)
http://www.a1freesoundeffects.com/animal.html (sons de animais)
http://www.youtube.com/watch?v=mAp6X0zZfx0 (Eisntein)
http://tecnovoz.l2f.inesc-id.pt/oquefazemos/transcricaofala/index.php

(reconhecimento de fala)
http://www oddcast com/home/demos/tts/tts example phphttp://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php

(síntese de fala)
http://www.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/frep/ (frequência)
Ladefoged, Peter. Vowels and Consonants. CD ROM.
Materiais de Fonética, Prosódia (Sónia Frota)
Materiais de CPPO (Sónia Frota, Marina Vigário)
Materiais de Estrutura Prosódica e Significação 

(Marina Vigário)(Marina Vigário)
Materiais de Fonética, Linguística Forense 

(Fernando Martins)

www.fl.ul.pt/LaboratorioFoneticawww.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica//


