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Relembrando...
• FONÉTICA: disciplina da linguística que apresenta

métodos para descrição, classificação e transcrição dos
sons da fala. ÁREAS da fonética:

fonética articulatória

fonética acústica

fonética auditiva

(perceptual)



Relembrando...
• Nosso foco, nas primeiras aulas, será na fonética

articulatória, que compreende o estudo da produção da
fala do ponto de vista fisiológico e articulatório.



Relembrando...
O aparelho fonador:



Relembrando...

• O que são CONSOANTES?

• SONS PRODUZIDOS COM ALGUM TIPO DE OBSTRUÇÃO
DA PASSAGEM DA CORRENTE DE AR.



• Elas são descritas quanto:

• 1) LUGAR/PONTO de articulação: onde o articulador ativo 
se encontra com o passivo.

• 2) MODO/MANEIRA de articulação: como e em qual grau 
ocorre a obstrução da passagem do ar. 

Descrição das consoantes do 
português brasileiro (PB)



Consoantes do PB
Maneira/Lugar Bilabial

(A: lábio inferior. P: 

lábio superior)

Labiodental

(A: lábio inferior. P: 

dentes superiores)

Dental ou Alveolar

(A: ápice ou lâmina 

da língua. P: dentes 

superiores ou 

alvéolos)

Alveolopalatal 

(A: parte anterior da 

língua. P: parte 

medial do palato 

duro)

Palatal

(A: parte média da 

língua. P: parte 

medial do palato 

duro)

Velar

(A: parte posterior 

da língua. P: véu 

palatino/palato 

mole)

Glotal

(A e P: músculos da 

glote)

Oclusiva

(Obstrução total do 

ar através da boca. 

Véu palatino 

levantado)

p

b

t

d

k

g

Africada

(1º igual as 

oclusivas, no final, 

igual as fricativas)

tʃ

dʒ

Fricativa

(Há fricção durante 

a passagem da 

corrente de ar)

f

v

s

z

ʃ

ʒ

X

ɣ

h

ɦ

Nasal

(Obstrução total do 

ar através da boca. 

Véu palatino 

abaixado)

m n ɲ ỹ

Tepe

(Rápida obstrução 

quando a língua 

toca os alvéolos)

ɾ

Vibrante

(Língua toca várias 

vezes os alvéolos. 

Várias vribrações)

r̆

Retroflexa

(Encurvamento da 

língua em direção 

ao palato duro)

ɹ

Lateral

(Obstrução da parte 

central. Ar passa 

pelas laterais)

l  ɫ ʎ lʲ



TABELA FONÉTICA DO PB



Agora, podemos descrever uma 
consoante:

• 1º coloque o MODO de articulação 

• 2º coloque o LUGAR de articulação

• 3º coloque o estado da glote

Ex: [b] oclusiva bilabial vozeada



Vamos praticar?
Exercício 1
• Descreva as consoantes do português brasileiro (PB) abaixo:

[p]

[g]

[t]

[n]

[h]

[tʃ]

[ʒ]

[s]



GABARITO

• Descreva as consoantes do português brasileiro (PB) abaixo:

[p] oclusiva bilabial desvozeada

[g] oclusiva velar vozeada

[t] oclusiva dental desvozeada

[n] nasal alveolar vozeada

[h] fricativa glotal desvozeada

[tʃ] africada alveolopalatal desvozeada

[ʒ] fricativa alveolopalatal vozeada

[s] fricativa alveolar desvozeada



Contexto ou ambiente
Posição em que o som ocorre na palavra

INÍCIO DE SÍLABA

Início de palavra
.

.

[ˈpatʊ] 

[ˈfohsə] 

[ˈmahʧɪ]

Entre vogais
(intervocálico)

[aˈɾaɾə] 

[aˈzə] 

[aˈsə]

Após consoante 
(na mesma sílaba)

[ˈpɾatʊ] 

[ˈfloɹ] 

[tɾe͂ɪ̯]

FINAL DE SÍLABA

Final de palavra

[ˈmah] 

[pasˈtɛw]

[ˈlapɪs]

Antes de consoante (em sílabas diferentes)

[ˈpoɹtʊ] 

[pasˈtɛw]

ˈfuʃkə



• Veremos, agora, as consoantes dividias em 7 grupos.
Mostraremos em qual/quais contexto(s) cada grupo de
consoante pode ocorrer.



Grupo 1: Oclusivas 

[p] – oclusiva bilabial desvozeada

[b] – oclusiva bilabial vozeada 

[t] – oclusiva alveolar desvozeada 

[d] – oclusiva alveolar vozeada 

[k] – oclusiva velar desvozeada 

[ɡ] – oclusiva velar vozeada



Grupo 1: Oclusivas – contextos:

Início de palavra

PATO - [ˈpatʊ]

BONECA - [buˈnɛkə]

TOURO - [ˈtoɾʊ]

DADO - [ˈdadʊ]

CARTA - [ˈkahtə]

GATO - [ˈɡatʊ]

Intervocálico

TAPA - [ˈtapə]

LÁBIO - [ˈlabɪ̯ʊ]

ATOR - [aˈtoh]

DADO - [ˈdadʊ]

ATAQUE - [aˈtakɪ]

PAGA - [ˈpaɡə]

Adjacente a outra 

consoante na mesma sílaba

PLANTA - [ˈplãtə]

BRAÇO - [ˈbɾasʊ]

TRICÔ - [tɾiˈko]

LADRÃO - [ˈladɾãʊ̯]

CLAVÍCULA - [klaˈvikʊlə]

GRANDE - [ˈɡɾãʤɪ]

Adjacente a outra 

consoante em sílabas diferentes

ARPA - [ˈahpə]

BARBA - [ˈbaɦbə]

PASTEL - [pasˈtɛw]

PARDO - [ˈpaɦdʊ]

CASCA - [ˈkaskə]

ALGA - [ˈawɡə]



Grupo 2: Africadas

[ʧ] – africada alveopalatal desvozeada

[ʤ] – africada alveopalatal vozeada



Grupo 2: Africadas – contexto:

Antes de “[ i ]”

ADITIVO - [aʤiˈʧivʊ]

Em dialetos em que a palatalização de oclusivas alveolares ocorre –

como o de Belo Horizonte, por exemplo – todos os t/d ortográficos são

foneticamente segmentos africados [ʧ, ʤ] (seguidos de [i]). Nestes

dialetos ocorrem também os segmentos [t, d] seguidos das demais

vogais diferentes de [i].

CRISTÓFARO-SILVA (2013, p. 57)



Grupo 3: Fricativas labiodentais

[f] – fricativa labiodental desvozeada

[v] – fricativa labiodental vozeada



Grupo 3: Fricativas labiodentais –
contextos:

Início de palavra

FACA - [ˈfakə]

VACA - [ˈvakə]

Intervocálico

SOFÁ - [soˈfa]

NAVE - [ˈnavɪ]

Adjacente a outra 

consoante na mesma sílaba

FRACO - [ˈfɾakʊ]

FLOR - [ˈfloɾ]

LIVRARIA - [livɾaˈɾiə]

VLADMIR - [vlaʤiˈmih]

Adjacente a outra 

consoante em sílabas diferentes

PERFEITO - [pehˈfeɪ̯tʊ]

CORVO - [ˈkoɦvʊ]



Grupo 4: Nasais

[m] – nasal bilabial vozeada

[n] – nasal alveolar vozeada 

[ɲ] – nasal palatal vozeada, ou [y ̃] – glide palatal nasal

referente ao dígrafo “nh”



Grupo 4: Nasais – contextos:

Início de palavra

MADRE - [ˈmadɾɪ]

NÓ - [ˈnɔ]

Intervocálico

AMOR - [aˈmoh]

MANÉ - [maˈnɛ]

SENHA - [ˈsẽɲə] ~ [ˈsẽỹə]

Adjacente a outra 

consoante em sílabas diferentes

ASMA - [ˈazmə]

CARNE - [ˈkaɦnɪ]



Grupo 5A: Laterais

[l] – lateral alveolar vozeada

[ʎ] – lateral palatal vozeada ou

[lʲ] – lateral alveolar vozeada palatalizada ou

[y] – glide palatal

referente ao dígrafo “lh”



Grupo 5A: Laterais – contextos:

Início de palavra

LATA - [ˈlatə]

Intervocálico

MOLE - [ˈmɔlɪ]

OLHOS - [ˈɔʎʊs] ~ [ˈɔlʲʊs] ~ [ˈɔyʊs]

Adjacente a outra 

consoante na mesma sílaba

PLANTA - [ˈplãtə]

Adjacente a outra 

consoante em sílabas diferentes

ESLAVO - [izˈlavʊ]

ORLA - [ˈɔɹlə]



Grupo 5B: Laterais (em final de sílaba)

[w] – glide labiovelar ou

[ɫ] – lateral alveolar vozeada velarizada

SAL - [ˈsaw] ~ [ˈsaɫ]

ALTAR - [awˈtah] ~ [aɫˈtah]



Grupo 6A: Sibilantes

[s] – fricativa alveolar desvozeada

[z] – fricativa alveolar vozeada 

[ʃ] – fricativa alveopalatal desvozeada 

[ʒ] – fricativa alveopalatal vozeada 



Grupo 6A: Sibilantes – contextos:

Início de palavra

SAPECA - [ˈsapɛkə]

ZELO - [ˈzelʊ]

CHIQUE - [ˈʃikɪ]

GIRAFA - [ˈʒiɾafə]

Intervocálico

ASSA - [ˈasə]

ASA - [ˈazə]

ACHA - [ˈaʃə]

AJA - [ˈaʒə]

Adjacente a outra 

consoante em sílabas diferentes

GARÇA - [ˈɡahsə]

VÁRZEA - [ˈvaɦzɪ̯ə]

MARCHA - [ˈmahʃə]

ARGILA - [aɦˈʒilə]



Grupo 6B: Sibilantes (em final de sílaba) 

Final de palavra (VARIAÇÃO 
DIALETAL)

LOTES - [ˈlɔʧɪs] ~ [ˈlɔʧɪʃ]

RAIZ - [haˈis] ~ [haˈiʃ]

Antes de consoante desvozeada

CASCA - [ˈkaskə] ~ [ˈkaʃkə] 

ASFALTO - [asˈfawtʊ] ~ [aʃˈfawtʊ]

POSTE - [ˈpɔʃʧɪ]

Antes de consoante vozeada

ASSIMILAÇÃO DE VOZEAMENTO!!

[s] > [z]; [ʃ] > [ʒ]

MESMO - [ˈmezmʊ] ~ [ˈmeʒmʊ] 

RASGO - [ˈhazɡʊ] ~ [ˈhaʒɡʊ]

DESDE - [ˈdeʒʤɪ]



Grupo 6: Sibilantes

Ambiente Ex. Belo Horizonte Teófilo Otoni
Rio de 

Janeiro
Recife

final de palavra jazz, mês [s] [z] [ʃ] [s]

final de sílaba, seguido por C 

desvoz
casca [s] [s] [ʃ] [s]

final de sílaba, seguido por C 

voz
rasga [z] [z] [ʒ] [z]

final de sílaba, seguido por 

africada
poste, desde [ʃ] ~ [ʒ] [ʃ] ~ [ʒ] [ʃ] ~ [ʒ] -

final de sílaba, seguido por 

alveopalatal
pasta, asno, islã [s] ~ [z] [s] ~ [z] [ʃ] ~ [ʒ] [ʃ] ~ [ʒ]

início de palavra sala, zumba, chá, já

[s], [z], [ʃ], [ʒ]intervocálico assa, asa, acha, aja

início de sílaba, precedido por C farsa, várzea, marcha, argila 



Exercício 2

• Qual sibilante ocorre nas palavras abaixo? Preencha com os

símbolos: [s], [z], [ʃ] ou [ʒ]. (A forma ortográfica está indicada entre

parênteses.)

• [ˈme___mʊ] (mesmo)

• [___akaˈɾɛ] (jacaré)

• [ˈma___] (mas)

• [ˈpa___tə] (pasta)

• [ˈpeɪ̯__ɪ] (peixe)

• [ˈ__ebɾə] (zebra)

• [ˈgĩ ___ʊ] (guincho)

• [paˈ___ɔkə] (paçoca)



Grupo 7A: Róticos (“r” fraco)

[ɾ] – tepe alveolar vozeado – contextos:

Intervocálico

ARARA - [aˈɾaɾə]

CARAMELO - [kaɾaˈmɛlʊ]

Adjacente a outra 

consoante na mesma sílaba

PRATO - [ˈpɾatʊ]

LUCRATIVO - [lukɾaˈʧivʊ]



Grupo 7B: Róticos (“r” forte)

[h] – fricativa glotal desvozeada ou

[x] – fricativa velar desvozeada ou

[r ̌] – vibrante múltipla

Intervocálico

CARRETA - [kaˈhetə] ~ [kaˈxetə] ~ [kaˈřetə]

HONRA - [õˈhə] ~ [õˈxə] ~ [õˈřə]

Adjacente a outra 

consoante em sílaba diferente

ISRAEL - [ishaˈew] ~ [isxaˈew] ~ [izřaˈew] 

Início de palavra

RATO - [ˈhatʊ] ~ [ˈxatʊ] ~ [ˈřatʊ]



Grupo 7C: Róticos (em final de sílaba)

[h] – fricativa glotal desvozeada ou

[x] – fricativa velar desvozeada ou

[ɹ] – retroflexa ou

[ɾ] – tepe alveolar



Grupo 7C: Róticos (em final de sílaba) 

Final de palavra 

MAR - [ˈmah] ~ [ˈmax] ~ [ˈmaɹ] ~ [ˈmaɾ]

Antes de consoante desvozeada

MARTE - [ˈmahʧɪ] ~ [ˈmaxʧɪ] ~ 

[ˈmaɹʧɪ] ~ [ˈmaɾʧɪ]

FARSA - [ˈfahsə] ~ [ˈfaxsə] ~

[ˈfaɹsə] ~ [ˈfaɾsə]

Antes de consoante vozeada

ASSIMILAÇÃO DE VOZEAMENTO!

[h] > [ɦ]; [x] > [ɣ]

TARDE - [ˈtaɦʤɪ] ~ [ˈtaɣʤɪ] ~ 

[ˈtaɹʤɪ] ~ [ˈtaɾʤɪ]

PARMA - [ˈpaɦmə] ~ [ˈpaɣmə] ~

[ˈpaɹmə] ~ [ˈpaɾmə]



Grupo 7: Róticos

Ambiente Ex. Belo Horizonte São Paulo Caipira
Rio de 

Janeiro

intervocálico (fraco) caro, arara [ɾ]

seguindo C na mesma sílaba prato [ɾ]

início de palavra rato [h] [x]

intervocálico (forte) carro, marrom, honra [h] [x]

seguindo C em sílaba diferente Israel [h] [x]

final de palavra mar [h] [ɾ] [ɹ] [x]

final de sílaba, seguido por C 

desvoz
Marte [h] [ɾ] [ɹ] [x]

final de sílaba, seguido por C 

voz
gordo [ɦ] [ɾ] [ɹ] [ɣ]



Exercício 3

• Qual rótico ocorre nas palavras abaixo? Preencha com os símbolos: [ɾ], [h],

[ɦ], [x], [ɣ], [ɹ] ou [ř]. (A forma ortográfica está indicada

entre parênteses.)

• [ˈka__nɪ] (carne)

• [__ataˈzãnə] (ratazana)

• [ˈka__ʊ] (carro)

• [ˈlõt___ə] (lontra)

• [aˈ__a__ə] (arara)

• [ˈpo___tə] (porta)

• [ˈpa__də] (parda)

• [biˈsoʊ̯__ʊ] (besouro)

• [a__ãˈɲa__] (arranhar)
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