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Aula 04
Fonética Acústica

(Introdução às características das vogais e das consoantes)



O que é Fonética Acústica?

Compreende o estudo das propriedades físicas dos sons da

fala a partir de sua transmissão do falante ao ouvinte.



Como podemos analisar os sons acusticamente?

• Ao produzir sons, causamos perturbação nas moléculas de ar.

• Essa perturbação pode ser representada graficamente para que 
possamos analisá-la / estudá-la. 



Quais são as formas de representação gráfica 
do sinal da fala?
1- Forma de onda

2- Espectro

3- Espectrograma



Quais são as formas de representação gráfica 
do sinal da fala?
• 1- Formas de onda ou oscilograma

Representação nos domínios da amplitude (dB) e do tempo 

(ms) (s)
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0 s 1,8 sDez docinhos de festa.



• 2 - Espectro

Quais são as formas de representação gráfica 
do sinal da fala?

Representação nos domínios da amplitude (dB) e da frequência (Hz)



• 3 - Espectrograma

Quais são as formas de representação gráfica 
do sinal da fala?

Representação nos domínios da amplitude (dB), da frequência (Hz) e do

tempo (ms) (s)

Obs: a amplitude é a escala de cinza. Quanto mais escuro, maior a amplitude, quanto mais claro, menor a amplitude.



Como podemos analisar acusticamente?

• Iremos utilizar um software gratuito, chamado Praat
(http://www.fon.hum.uva.nl/praat/)

• Esse software nos fornece o oscilograma/forma de onda e o 
espectrograma. 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/


Como caracterizar as vogais acusticamente?

• As vogais: as amplificações sofridas no sinal decorridas da função de 
ressonância do trato vocal são denominadas formantes.

• Os formantes relevantes para a caracterização de vogais são os três
primeiros (F1, F2 e F3);

• Cada vogal apresenta uma configuração de formantes diferente;



Como caracterizar as vogais acusticamente?



Como caracterizar as vogais acusticamente?



Como caracterizar as vogais acusticamente?



Exercício sobre vogais para treinar

Considerando a relação entre F1  e altura e F2 e anterioridade, complete a 

tabela abaixo com os símbolos adequados: 



Como caracterizar as consoantes 
acusticamente?
• 1- Oclusivas

• 2- Fricativas

• 3- Africadas

• 4 -Tepe

• 5- Laterais

• 6- Nasais



Oclusivas
• articulação: obstrução total da passagem de ar seguida por soltura;

• acústica: ausência de energia no sinal seguida por uma distribuição

aleatória de energia em faixas de frequência diversas.
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5000 Hz



Oclusivas vozeadas

0 Hz

5000 Hz



Oclusivas desvozeadas 

0 Hz

5000 Hz



Fricativas
• articulação: obstrução parcial da passagem de ar;

• acústica: distribuição aleatória de energia em ALTAS faixas de
frequência.
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10000 Hz

5000 Hz



Fricativas: vozeamento 



Africadas

• articulação: obstrução total da passagem de ar seguida por obstrução 
parcial da passagem de ar;

• acústica: ausência de energia no sinal seguida por uma
distribuição aleatória de energia em altas faixas de frequência.



Africadas



Tepe

• articulação: obstrução total da passagem de ar em um intervalo muito 
curto de tempo;

• acústica: ausência de energia no sinal seguida em um intervalo
muito curto de tempo.



Tepe



Laterais

• articulação: obstrução da parte central do trato vocal;

• acústica: assemelham-se a vogais, apresentando formantes,
porém apresentam menor intensidade.



Laterais



Nasais

• articulação: escape da passagem de ar pelas cavidades oral e nasal;

• acústica: assemelham-se a vogais, porém apresentam
antiformante nasal e menor intensidade.



Nasais
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