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JACOTE, A. L. (2015). Banco para avaliar linguagem, controlando univocidade de figuras, 
familiaridade e decifrabilidade de escrita; cifrabilidade de fala ouvida; e legibilidade, 
audibilizabilidade e cifrabilidade de fala vista 
 

1. Resumo 
 
Esta dissertação de mestrado apresenta um banco de figuras e palavras. O banco objetiva servir 

para a aumentar a validade e precisão dos instrumentos de avaliação, bem como a eficácia dos 
materiais instrucionais para desenvolvimento de linguagem. Este banco contém 971 entradas lexicais. 
Cada entrada contém uma figura e seu correspondente nome escrito. A figura é analisada em termos 
de grau de univocidade (grau de concordância na nomeação). O nome da figura é analisado 
separadamente em três formas: palavra escrita visível, palavra falada audível, e palavra falada visível 
(lida orofacialmente). Palavras escritas visíveis são compostas de grafemas. São analisadas em termos 
de seu grau de familiaridade e reconhecibilidade (grau em que pode ser lida via rota lexical) e 
decodificabilidade (grau em que pode ser lida pela rota perilexical ou fonológica). Palavras ouvidas 
audíveis são compostas de fonemas. São analisadas em termos do grau de cifrabilidade (grau de 
facilidade com que podem ser escritas via rota perilexical). Palavras faladas vistas são compostas de 
fanerolaliemas. São analisadas em termos do grau de legibilidade orofacial (grau em que podem ser 
compreendidas apenas pela visão), audibilizabilidade (grau em que a imagem auditiva dos fonemas 
pode ser evocada por fanerolaliemas durante a leitura orofacial visual), e cifrabilidade (grau de 
facilidade com que podem ser escritas via rota perilexical). O banco é composto de 971 entradas 
lexicais, cada qual composta de uma figura (à esquerda) e de vários dados pertinentes ao seu nome 
correspondente (à direita). O lado direito da entrada é composto de seis campos. O Campo 1 fornece o o 
nome da figura escrito em dois alfabetos: alfabeto romano e alfabeto fonético internacional. Ele 
também fornece a categoria semântica à qual pertence a palavra. O Campo 2 fornece o número da 
figura (para indexar todas as 971 figuras do banco). O Campo 3 fornece a univocidade da figura numa 
escala de 0-100 pontos separadamente para crianças de 2, 3, 4, 5, 6 7-10 anos de idade, bem como 
para adultos. O Campo 4 fornece a palavra escrita visível tal como analisada em termos de seu grau de 
familiaridade ou reconhecibilidade (grau em que pode ser lida via rota lexical) numa escala de 1-9 
pontos, separadamente para crianças de 5º ano, 4º ano, 3º ano, 2º ano, e 1º ano. Nessa escala, 5 
corresponde à média, 6 a 1 erro-padrão (EP) acima da média, 7 a 2 EP acima da média e assim por 
diante até 9; ao passo que 4 corresponde 1 EP abaixo da média, 3 a 2 EP abaixo da média, e assim por 
diante até 1. O Campo 5 é composto de quatro linhas, cada qual dividida em quatro colunas. A Linha 1 
fornece o grau de decifrabilidade (grau com que pode ser lida pela rota perilexical) da palavra escrita 
visível, numa escala de 0-1. A Linha 2 fornece o grau de cifrabilidade da palavra ouvida (grau com que 
pode ser escrita pela rota perilexical), numa escala de 0-1. A Linha 3 fornece o grau de 
audibilizabilidade da palavra falada lida orofacialmente (grau com que sequência de fanerolaliemas 
pode ser convertida em sequência de fonemas), numa escala de 0-1. A Linha 3 fornece o grau de 
cifrabilidade da palavra falada lida orofacialmente (grau com que sequência de fanerolaliemas pode ser 
convertida em sequência de grafemas), numa escala de 0-1. Cada palavra é dividida em suas colunas. 
cada coluna fornece os dados referentes à linha em questão em uma de quatro formas diferentes. Nas 
Colunas 1 e 2, dados consistem na média das razões independente da incidência. Nas Colunas 3 e 4, 
dados consistem na média das razões ponderada por incidência diferencial. Nas Colunas 1 e 3 os 
dados consistem na média das razões independentemente da tonicidade da fala (seja ouvida ou vista) 
na pronúncia. Nas Colunas 2 e 4, os dados consistem na média das razões ponderada pela tonicidade 
diferencial da fala (seja ouvida ou vista) na pronúncia. Por exemplo, a Linha 1 fornece o grau de 
decifrabilidade grafema-fonema da palavra escrita visível. Na Coluna 1 decoficabilidade é calculada 
como mera média de razões independente da incidência ou tonicidade. Na Coluna 2 decodificabilidade 
é calculada como média das razões independente da incidência mas ponderasa pela tonicidade. Na 
Coluna 3 decodificabilidade é calculada como média de razões ponderadas em termos de incidência 
mas independente de tonicidade. Na Coluna 4 decodificabilidade é calculada como média de razões 
ponderadas em termos de incidência e de tonicidade. O Campo 6 fornece o grau de legibilidade 
orofacial da fala vista, numa escala de 0-1. O grau de legibilidade orofacial é apresentado em quatro 
formas. Nas Colunas 1 e 2 ela se encontra calculada segundo o modelo Dória; nas Colunas 3 e 4 ela se 
encontra calculada segundo o modelo Fonético-Articulatório. Nas Colunas 1 e 3 ela é calculada 
independentemente da tonicidade da pronúncia; nas Colunas 2 e 4 ela é calculada de modo ponderado 
pela tonicidade diferencial da pronúncia. 

 
2. Palavras-chave: Univocidade, familiaridade, ortografia, cifrabilidade, decifrabilidade, 

fanerolaliema, grafema, fonema. 
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JACOTE, A. L. (2015). Language assessment sourcebook with control upon degree of picture 
univocity, print recognizability and decodibility, audible speech encodibility, and visible speech 
legibility, audibilizability and encodibility 
 

3. Abstract 
 
This master's thesis presents a new sourcebook aimed at increasing the validity and precision of 

language assessment tools, as well as the efficacy of instructional materials for language development. 
The sourcebook contains 971 lexical entries. Each entry contains a picture and its corresponding 
written name. The picture is analyzed in terms of its degree of univocity (i.e., picture naming 
agreement). The picture name is analyzed separately in three forms: visual written word, auditory 
spoken word, and visual spoken word (i.e., speechreading). Visual written word is made of graphemes. 
It is analyzed in terms of its degree of both: familiarity or recognizability (i.e., the degree to which it is 
suitable to be read via lexical reading route) and decodibility (i.e., the degree to which it is suitable to 
be read via perilexical reading route). Auditory spoken word is made of phonemes. It is analyzed in 
terms of its degree of encodibility (i.e., the degree to which it may be suitable for writing or spelling via 
perilexical spelling route). Visual spoken word is made of visemes. It is analyzed in terms of its degree 
of: speechreadability (i.e., the degree to which it may be understood via visual speechreading), 
audibilizability (i.e., the degree to which the auditory imagery of phonemes can be evoked by 
mouthshapes or visemes during speechreading), and encodibility (i.e., the degree to which it is suitable 
to be written or spelled correctly via perilexical route). The sourcebook is made of 971 lexical entries. 
Each entry is made of a picture (on the left) and several data pertaining to its corresponding name (on 
the right). The right side of the entry is made of six areas. The first area provides the picture name as it 
is written in both alphabets: the Roman alphabet (orthographic form) and the International Phonetic 
Alphabet. It also provides the semantic category to which the word belongs. The second area provides 
the picture number (for indexing all the 971 pictures of the sourcebook). The third area provides the 
picture univocity in a 0-100 scale for children aged: 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 to 10 
years, as well as for adults. The fourth area provides the visual written word as it is analyzed in terms 
of its degree of familiarity or recognizability (i.e., the degree to which the written word is suitable to be 
read via lexical reading route) in a 1-9 point scale, for children from 5th grade, 4th grade, 3rd grade, 
2nd grade, and 1st grade. In such a scale, 5 corresponds to the mean, 6 is the mean plus 1 standard 
error, 7 is the mean plus 2 standard errors and so forth until 9, whereas 4 corresponds to the mean 
minus 1 standard error, 3 corresponds to the mean minus 2 standard errors and so forth until 1, 
which corresponds to the mean minus 4 standar erros. The fifth area is made of four lines. Each line is 
divided into four columns. The first line provides the visual written word degree of decodibility (i.e., the 
degree to which it is suitable to be read via perilexical reading route) in a 0-1 scale. The second line 
provides the auditory spoken word degree of encodibility (i.e., the degree to which it may be suitable for 
writing or spelling via perilexical spelling route) in a 0-1 scale. The third line provides the visual spoken 
word degree of audibilizability (i.e., the degree to which the auditory imagery of phonemes can be 
evoked by mouthshapes or visemes during speechreading) in a 0-1 scale. The fouth line provides the 
visual spoken word degree of encodibility (i.e., the degree to which it is suitable to be written or spelled 
correctly via perilexical route) in a 0-1 scale. Each line is divided into four columns. Each column 
presents the data pertaining to the line in question in 1 of 4 different forms. In the first and second 
columns the data consist of the mean of the ratios regardless of incidence. In the third and fourth 
columns the data consist of the mean of the ratios weighted by differencial incidence. In the first and 
third columns the data consist of the mean of the ratios regardless of tonicity of speech (either auditory 
or visual) in pronunciation. In the second and fourth columns the data consist of the mean of the 
ratios weighted by differencial tonicity of speech (either auditory or visual) in pronunciation. For 
instance the first line provides the visual written word degree of decodibility (i.e., grapheme to phoneme 
decoding). In the first column decodibility is calculated as a mere mean of the ratios regardless of either 
incidence or tonicity. In the second column decodibility is calculated as a mean of the ratios regardless 
of incidence but weighted in terms of tonicity. In the third column decodibility is calculated as a mean 
of the ratios weighted in terms of incidence but regardless of tonicity. In the fourth column it is 
calculated as a mean of the ratios weighted in terms of both incidence and tonicity. The sixth area 
provides the visual spoken word degree of speechreadability (i.e., the degree to which it may be 
understood via visual speechreading) in a 0-1 scale. The speechreadability is presented in 1 of 4 
different forms. In the first and second columns, the speechreadability is calculated according to 
Doria's model. In the third and fourth columns it is calculated according to a phonetic model. In the 
first column and third columns it is calculated regardless of tonicity in pronunciation. In the second 
and fourth columns it is calculated in a way that is weighted by the differencial tonicity in 
pronunciation. 

 
4. Keywords: Univocity, familiarity, ortography, encoding, decoding, viseme, grapheme, 

phoneme 
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5. Extended Abstract 
 
The present master's thesis presents a new sourcebook aimed at increasing the validity and 

precision of language assessment tools, as well as the efficacy of instructional materials for language 
development. The sourcebook contains 971 lexical entries. Each entry contains a picture and its 
corresponding written name. The picture is analyzed in terms of its degree of univocity (i.e., picture 
naming agreement). The picture name is analyzed separately in three forms: visual written word, 
auditory spoken word, and visual spoken word (i.e., speechreading). Visual written word is made of 
graphemes. It is analyzed in terms of its degree of both: familiarity or recognizability (i.e., the degree to 
which it is suitable to be read via lexical reading route) and decodibility (i.e., the degree to which it is 
suitable to be read via perilexical reading route). Auditory spoken word is made of phonemes. It is 
analyzed in terms of its degree of encodibility (i.e., the degree to which it may be suitable for writing or 
spelling via perilexical spelling route). Visual spoken word is made of visemes. It is analyzed in terms of 
its degree of: speechreadability (i.e., the degree to which it may be understood via visual 
speechreading), audibilizability (i.e., the degree to which the auditory imagery of phonemes can be 
evoked by mouthshapes or visemes during speechreading), and encodibility (i.e., the degree to which it 
is suitable to be written or spelled correctly via perilexical route).  

The sourcebook is made of 971 lexical entries. Each entry is made of a picture (on the left) and 
several data pertaining to its corresponding name (on the right). The right side of the entry is made of 
six areas. The first area provides the picture name as it is written in both alphabets: the Roman 
alphabet (orthographic form) and the International Phonetic Alphabet. It also provides the semantic 
category to which the word belongs. The second area provides the picture number (for indexing all the 
971 pictures of the sourcebook). The third area provides the picture univocity in a 0-100 scale for 
children aged: 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 to 10 years, as well as for adults. The fourth 
area provides the degree of familiarity or recognizability (i.e., the degree to which the written word is 
suitable to be read via lexical reading route) of the visual written word, in a 1-9 point scale, for children 
from 5th grade, 4th grade, 3rd grade, 2nd grade, and 1st grade. In such a scale, 5 corresponds to the 
mean, 6 is the mean plus 1 standard error, 7 is the mean plus 2 standard errors and so forth until 9, 
whereas 4 corresponds to the mean minus 1 standard error, 3 corresponds to the mean minus 2 
standard errors and so forth until 1, which corresponds to the mean minus 4 standar erros. 

The fifth area is made of four lines. Each line is divided into four columns. The first line (decif 
graf-fon) provides the degree of decodibility (i.e., the degree to which it is suitable to be read via 
perilexical reading route) of the visual written word in a 0-1 scale. The second line (cifrab fon-graf) 
provides the degree of encodibility (i.e., the degree to which it may be suitable for writing or spelling via 
perilexical spelling route) of the auditory spoken word, in a 0-1 scale. The third line (corr fanlal-fon) 
provides the degree of audibilizability (i.e., the degree to which the auditory imagery of phonemes can 
be evoked by mouthshapes or visemes during speechreading) of the visual spoken word in terms of its 
in a 0-1 scale. The fouth line (cifrab fanlal-graf) provides the visual spoken word as it is analyzed in 
terms of its degree of encodibility (i.e., the degree to which it is suitable to be written or spelled 
correctly via perilexical route) in a 0-1 scale. 

Each line is divided into four columns. Each column presents the data pertaining to the line in 
question in 1 of 4 different forms (Br-IS, Br-IVA, Pond-IS, Pond-IVA). In the first column (Br-IS) and in 
the second column (Br-IVA) the data consist of the mean of the ratios regardless of incidence (Br). In 
the third column (Pond-IS) and fourth column (Pond-IVA) the data consist of the mean of the ratios 
weighted by differencial incidence (Pond). In the first colum (BR-IS) and third column (Pond-IS) the 
data consist of the mean of the ratios regardless of tonicity of speech (either auditory or visual) in 
pronunciation (IS). In the second colum (Br-IVA) and fourth column (Pond-IVA) the data consist of the 
mean of the ratios weighted by differencial tonicity of speech (either auditory or visual) in 
pronunciation (IVA).  

For instance the first line provides the visual written word as it is analyzed in terms of its degree 
of decodibility (i.e., grapheme to phoneme decoding). In the first column (Br-IS) decodibility is 
calculated as a mere mean of the ratios regardless of either incidence (Br) or tonicity (IS). In the second 
column (Br-IVA) decodibility is calculated as a mean of the ratios regardless of incidence (Br) but 
weighted in terms of tonicity (IVA). In the third column (Pond-IS) decodibility is calculated as a mean of 
the ratios weighted in terms of incidence (Pond) but regardless of tonicity (IS). In the fourth column 
(Pond-IVA) decodibility is calculated as a mean of the ratios weighted in terms of both incidence (Pond) 
and tonicity (IVA). 

The sixth area provides the degree of speechreadability (i.e., the degree to which it may be 
understood via visual speechreading) of the visual spoken word, in a 0-1 scale. The speechreadability is 
presented in 1 of 4 different forms (MD-IS, MD-IVA, MFA-IS, MFA-IVA). In the first column (MD-IS) and 
second column (MD-IVA), the speechreadability is calculated according to Doria's model (MD). In the 
third column (MFA-IS) and fourth column (MFA-IVA) the speechreadability is calculated according to a 
phonetic model (MFA). In the first column (MD-IS) and third column (MFS-IS) the speechreadability is 
calculated regardless of tonicity in pronunciation (IS). In the second column (MD-IVA) and fourth 
column (MFA-IVA) the speechreadability is calculated in a way that is weighted by the differencial 
tonicity in pronunciation (IVA). 
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6. Breve perspectiva geral  
 
De modo a permitir aperfeiçoar a avaliação e intervenção em linguagem, esta dissertação de 

mestrado apresenta um banco contendo 971 entradas lexicais, cada qual composta de uma figura, e de 
seu nome correspondente nas formas escrita e falada. Esse banco corresponde à sistematização de 
bancos e de modelos produzidos em trabalhos anteriores do Laboratório de Neuropsicolinguística 
Cognitiva Experimental do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (Negrão, 2006; 
Roberto, 2007; Sousa-Sousa, 2009). O banco traz o mapeamento completo de todas as figuras em 
termos de sua univocidade (i.e., nomeação concordante, para avaliação de anomia) e de todas as 
palavras escritas correspondentes às figuras, em termos de seu grau de decifrabilidade GrafoFonÊmica 
(para avaliar leitura em voz alta pela rota fonológica) e de seu grau de familiaridade OrtoGráfIca (para 
avaliar leitura em voz alta pela rota lexical). O banco também traz o mapeamento completo de todas as 
palavras faladas correspondentes às palavras escritas, em termos de seu grau de legibilidade orofacial 
por visão, de seu grau de audibilizabilidade na leitura orofacial por visão (conversão de FaneroLaliEmas 
em FonEmas ou AcustiLaliEmas), de seu grau de cifrabilidade FonoGrafÊmica ou AcustiLaliGrafÊmica 
(para avaliação de escrita sob ditado de palavras ouvidas), e de seu grau de cifrabilidade 
FaneroLaliGrafÊmica (para avaliar escrita sob ditado de palavras lidas orofacialmente por visão). 

Em cada entrada lexical do banco, a figura tem seu grau de univocidade determinado, ou seja, a 
porcentagem de concordância na sua nomeação por crianças de 2 a 10 anos de idade e por adultos. 
Esse grau de univocidade é relevante sempre que se deseja evocar o comportamento de nomeação, 
como em testes de anomia para avaliação neuropsicológica em afasias.  

Em cada entrada lexical do banco, cada uma das palavras escritas correspondentes às figuras 
tem seu grau de decifrabilidade GrafEma-FonEma determinado. Isso é relevante sempre que se deseja 
controlar o grau de dificuldade de leitura alfabética pela rota FonoLógica ou GrafoFonÊmica na 
avaliação e no ensino da leitura em voz alta durante o estágio AlfaBétIco de aquisição de leitura. Essa 
palavra escrita tem também seu grau de familiaridade OrtoGráfIca determinado para escolares do 1º ao 
5º ano do Ensino Fundamental. Isso é relevante sempre que se deseja controlar o grau de dificuldade 
de leitura AlfaBétIca pela rota Lexical. É também relevante sempre que se deseja controlar o grau de 
dificuldade de escrita durante a avaliação do grau de desenvolvimento do léxico OrtoGráfIco e da rota 
lexical de reconhecimento visual direto da forma ortográfica.  

Quanto às palavras faladas, que correspondem às palavras escritas, no banco a palavra falada 
em sua forma auditiva tem seu grau de cifrabilidade FonEma-GrafEma determinado. Isso é relevante 
sempre que se deseja controlar o grau de dificuldade de escrita durante a avaliação e o ensino da 
escrita sob ditado ouvido de avaliandos que estão no estágio AlfaBétIco de aquisição de leitura. 

A palavra falada em sua forma visual (lida orofacialmente por visão) tem seu grau de legibilidade 
orofacial visual determinado. Isso é relevante sempre que se deseja controlar o grau de dificuldade de 
leitura orofacial por visão durante a avaliação e o ensino da habilidade de ler a fala por meio da visão. 
Essa habilidade depende de alfabetização, e sua dificuldade é um dos marcadores de dislexia do 
desenvolvimento. Essa palavra falada em sua forma visual tem também seu grau de cifrabilidade 
FaneroLaliEma-GrafEma determinado. Isso é relevante sempre que se deseja controlar o grau de 
dificuldade na escrita sob ditado orofacial visual, durante a a avaliação e o ensino da habilidade de 
escrever a fala recebida sob ditado visual durante o estágio alfabético de aquisição de leitura. Essa 
palavra falada em sua forma visual tem também seu grau de audibilizabilidade FaneroLaliEma-FonEma 
determinado. Isso é relevante sempre que se deseja controlar o grau de dificuldade em evocar as 
formas FonoLógicas correspondentes às formas FaneroLaliÊmicas (formas de boca visíveis) durante a 
leitura orofacial visual, na avaliação e ensino da habilidade de audibilizar a fala lida orofacialmente por 
visão. Isso é relevante para reabilitação auditiva de crianças com implante coclear que precisam 
aprender a ouvir por ancoragem na leitura orofacial. 

 
7. Introdução 
 
Esta dissertação usa a nova taxonomia de linguagem proposta por Capovilla no Novo Paradigma 

Neuropsicolinguístico de Linguagem Oral, Escrita e de Sinais (Capovilla, 2011b, 2011c, 2012, 2013). 
Essa nova taxonomia contém termos precisos de origem grega ou latina formados pela combinação 
entre morfemas gregos e latinos, respectivamente. Dentre esses termos porpostos por Capovilla (2011b, 
2011c, 2012, 2013) destacam-se: LalEmas-LocutÍculos, FonEma-VocÍculo, GrafEmas-EscriptumÍculos, 
SematosEmas-SignumÍculos, provenientes dos morfemas gregos Laleo (Fala), Foné (Voz), Grafo (Escrita), 
Sematos (sinal), e Ema (unidade mínima), e dos morfemas latinos Signum (sinal), Locutio (Fala), Voce 
(Voz), Scriptum (Escrita), e Ículo (unidade mínima). Fala e Escrita e Sinal podem ser recebidos pelas 
modalidades sensoriais: da visão, do tato, e da audição. Os termos gregos para visível, tateável e 
audível são, respectivamente: Faneros, Estesis, Acustico; os latinos são, respectivamente: Visibilis, 
Tactilis, e Audibilis. Temos, assim, as unidades mínimas de:  
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1) Fala visível (FaneroLaliEmas-VisibilisLocutÍculos);  
2) Fala tateável (EstesesLaliEmas-TactilisLocutÍculos);  
3) Fala audível (AcusticoLaliEmas-AudibilisLocutÍculos);  
4) Escrita visível (FaneroGrafEmas-VisibilisScriptumÍculos);  
5) Escrita tateável (EstesesGrafiEmas-TactiliScriptumÍculos);  
6) Escrita audível (AcusticoGrafiEmas-AudibilisScriptumtÍculos);  
7) Sinalização visível (FanerosSematosEmas-VisibilisSignumÍculos);  
8) Sinalização tateável (EstesesSematosEmas-TactilisSignumÍculos). 
 
Todos esses termos propostos por Capovilla (2009, 2011a, 2011b, 2011c, 2011e, 2011f, 2012, 

2013) se encontram explicados detalhadamente nesta dissertação a partir do modelo expandido por 
Capovilla e Garcia (2011); Capovilla e Graton-Santos (2013); Capovilla, Jacote, Sousa-Sousa, e Graton-
Santos (2011); Capovilla, Marins, Jacote, Damazio, e Graton-Santos (2013); e Capovilla e Oliveira 
(2013). 

Inspirada em trabalhos anteriores de bancos normatizados e validados de figuras e palavras 
(Capovilla, Negrão, & Damazio, 2008; Capovilla, Negrão, Damazio, Roberto, Marins, Sousa-Sousa, 
Lima-Sousa, & Botelho, 2011; Capovilla, Negrão, Damazio, & Sousa-Sousa, 2008; Capovilla & Roberto, 
2008; Capovilla, Roberto, Marins, Damazio, Sousa-Sousa, Lima-Sousa, & Botelho, 2011), a presente 
dissertação de mestrado apresenta um banco contendo 971 entradas, cada qual composta de uma 
figura, e de seu nome correspondente nas formas escrita e falada, sendo esta forma falada destinada à 
recepção por audição e por leitura orofacial visual (Capovilla, 2011d; Capovilla, de Martino, Macedo, 
Sousa-Sousa, Graton-Santos, & Maki, 2009; Capovilla & Graton-Santos, 2013; Capovilla, Graton-
Santos, & Sousa-Sousa, 2009; Capovilla, Jacote, Sousa-Sousa, Graton-Santos, 2011; Capovilla & 
Sousa-Sousa, em preparação a, b, c; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, & Neves, 2008; Capovilla, 
Sousa-Sousa, Maki, Ameni, Neves, Roberto, Damazio, & Sousa, 2009).  

O banco almeja propiciar um aumento substancial no grau de validade, precisão e 
confiabilidade dos instrumentos de avaliação de linguagem oral e escrita. O banco é de grande 
utilidade para elaborar testes de natureza dupla, tanto psicométrica quanto neuropsicológica cognitiva.  

Testes psicométricos são fundamentados em dados de validação e implementado em tabelas 
dados normativos para permitir mensurar precisamente o grau de desvio de um dado avaliando em um 
determinado conjunto de funções em relação à média dos avaliandos nas mesmas funções, de modo a 
estabelecer comparações entre os efeitos de variáveis de etiologia dos quadros de atraso e dificuldades, 
e os efeitos de variáveis de tratamento para a sua prevenção, educação e reabilitação. A mensuração do 
grau de desvio pré-tratamento permite identificar funções que precisam de intervenção. Comparações 
pós-tratamento permitem mensurar o grau de impacto dessa intervenção. Estima-se que o banco 
deverá ter impacto positivo em controlar uma série de fatores subjacentes a testes normatizados, como 
testes de leitura de palavras e pseudopalavras (TCLPP: Capovilla, Capovilla, & Macedo, 2007; Capovilla, 
Capovilla, & Machalous, 2005; Capovilla, Macedo, Penna, & Capovilla, 2006; Capovilla, Marcilio, & 
Capovilla, 2004b; Capovilla & Seabra, 2010a, 2010b; Capovilla, Varanda, & Capovilla, 2006; Capovilla, 
Viggiano, Capovilla, Raphael, Mauricio, & Bidá, 2004; Macedo, Capovilla, Nikaedo, Orsati, Lukasova, 
Capovilla, & Diana, 2005; Seabra & Capovilla, 2010b) e de sentenças (TCLS: Capovilla, Viggiano, 
Capovilla, Raphael, Bidá, Neves, & Mauricio, 2005; Macedo, Nikaedo, Lukasova, Diana, Capovilla, & 
Capovilla, 2005; Nikaedo, Macedo, Diana, Kuriyama, Orsati, Capovilla, & Natalle, 2006; vocabulário 
auditivo (TVFUSP: Capovilla, 2011c; Capovilla & Prudencio, 2006; PPVT: Capovilla & Capovilla, 1997; 
Capovilla, Nunes, Araújo, Nogueira, & Bernat, 1997; Capovilla, Nunes, Nogueira, Araújo, & Bernat, 
1997a, 1997b; Macedo, Capovilla, Duduchi, D'Antino, & Firmo, 2006); vocabulário receptivo e 
expressivo (TVExpr: Capovilla, Negrão, & Damazio, 2011; Ferracini, Capovilla, Dias, & Capovilla, 2006; 
Macedo, Capovilla, Diana, Orsati, & Nikaedo, 2004), consciência fonológica (PCFF: Capovilla, Marcilio, 
Capovilla, 2004a). PCFO: Seabra & Capovilla, 2010a), vocabulário de sinais de Libras (Capovilla, 
Capovilla, Viggiano, Bidá, 2004; Capovilla, Viggiano, Capovilla, Raphael, Bidá, & Mauricio, 2004), 
nomeação de figuras por fala (Teste Boston para Diagnóstico Diferencial das Afasias, Computadorizado: 
Macedo, Capovilla, Charin, & Duduchi, 1998; TNF: Ferracini, Capovilla, Dias, Trevisan, & Capovilla, 
2005) e por escrita (TNF-Escolha: Capovilla & Ameni, 2008; Capovilla, Capovilla, Mazza, Ameni, & 
Neves, 2006; Capovilla, Giacomet, Mazza, Ameni, Neves, Capovilla, 2006; Capovilla, Mazza, Ameni, 
Neves, Capovilla, 2006), memória (Capovilla, Cozza, Primi, Naldos, & Capovilla, 2004), discriminação 
fonológica (Capovilla & Capovilla, 2007g), dentre muitos outros. Espera-se que o controle permitido 
pelo banco proposto deva contribuir para aumentar a validade, precisão e confiabilidade desses testes 
e dos futuros testes que venham a ser desenvolvidos.  

Testes de neuropsicologia cognitiva são fundamentados em paradigmas de linguagem oral, 
escrita e de sinais (Capovilla, 2011a, 2011b, 2012, 2013) e em modelos teóricos de desenvolvimento e 
distúrbios de linguagem oral e escrita (Capovilla, Marins, Jacote, Damazio, & Graton-Santos, 2013), os 
quais são implementados em fluxogramas de processamento de informação, em especial de leitura e 
escrita (Capovilla, Seabra, Macedo, Dias, Trevisan, Hipólito, & Tortella, 2010; Seabra & Capovilla, 
2010a; Seabra, Dias, Capovilla, & Trevisan, 2010; Seabra, Capovilla, Macedo, Dias, Trevisan, Hipólito, 
& Tortella, 2010) e de leitura alfabética e leitura orofacial (Capovilla, 2011d; Capovilla, de Martino, 
Macedo, Sousa-Sousa, Graton-Santos, & Maki, 2009; Capovilla & Graton-Santos, 2013; Capovilla, 
Jacote, Sousa-Sousa, Graton-Santos, 2011; Capovilla & Sousa-Sousa, em preparação a, b, c; 
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Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, & Neves, 2008; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, Neves, 
Roberto, Damazio, & Sousa, 2009). 

O banco é de também grande utilidade para elaborar instrumentos de intervenção de natureza 
educacional para alfabetização, e de natureza clínica para prevenir e tratar dificuldades e distúrbios de 
linguagem oral e escrita (Capovilla, 2005, 2010a, 2010b, 2011a, 2011e, 2011f; Capovilla & Capovilla, 
2004a, 2004a, 2006, 2007a, 2007b, 2007c; Capovilla, Capovilla, & Macedo, 2007; Capovilla, Capovilla, 
Trevisan, & Rezende, 2006; Capovilla, Macedo, Capovilla, & Diana, 2007; Capovilla, Miyamoto, & 
Capovilla, 2002, 2003a, 2003b). Nas seções a seguir são explicadas as características da figura e de 
sua respectiva palavra escrita e falada que compõem cada uma das 971 entradas do banco. 

 
8. Univocidade média da figura 
 
Em cada entrada do banco proposto, a figura tem seu grau de univocidade determinado. No 

banco, a univocidade das figuras variou de 30 a 100 (em escala de 0 a 100), com média de 79,6, e 
desvio-padrão de 21,8. A univocidade de uma figura consiste em seu poder de evocar nomeação 
concordante por parte de diferentes observadores (Capovilla, Negrão, Damazio, Roberto, Marins, Sousa-
Sousa, Lima-Sousa, & Botelho, 2011; Capovilla, Negrão, Damazio, Sousa-Sousa, 2008; Capovilla, 
Roberto, Marins, Damazio, Sousa-Sousa, Lima-Sousa, & Botelho, 2011; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, 
Ameni, Neves, Roberto, Damazio, & Sousa, 2009). Se uma figura tende a evocar muitas palavras 
(plurivocidade), em vez de apenas uma palavra (univocidade), essa figura pode não ser muito 
apropriada para uso em comunicação alternativa de pacientes anártricos (Capovilla, 1997, 2001, 
2006a, 2008, 2009; Capovilla, Capovilla, & Macedo, 1998, 2001a; Thiers & Capovilla, 2006) ou em 
testes de avaliação da habilidade de nomeação de figuras por escolares ouvintes (Capovilla & 
Prudencio, 2006; Ferracini, Capovilla, Dias, Trevisan, & Capovilla, 2005; Lukasova, Macedo, Nikaedo, 
Orsati, Diana, Capovilla, & Capovilla, 2005), por escolares surdos (Capovilla, Capovilla, Mazza, Ameni, 
& Neves, 2006; Capovilla, Giacomet, Mazza, Ameni, Neves, Capovilla, 2006; Capovilla, Mazza, Ameni, 
Neves, Capovilla, 2006; Capovilla, Viggiano, Bidá, Capovilla, Raphael, Neves, & Mauricio, 2005; 
Capovilla, Viggiano, Capovilla, Raphael, Bidá, & Mauricio, 2004; Capovilla, Viggiano, Capovilla, 
Raphael, Bidá, Neves, & Mauricio, 2005; Capovilla, Viggiano, Capovilla, Raphael, Mauricio, & Bidá, 
2004;Capovilla, Viggiano, Raphael, Bidá, Capovilla, Neves, Mauricio, 2005), ou por afásicos (Macedo, 
Capovilla, Charin, & Duduchi, 1998). O grau de univocidade das figuras empregadas para avaliar 
vocabulário auditivo e vocabulário de leitura orofacial afeta fortemente a eficácia desses testes, sendo 
que o controle dessa univocidade como covariante em Análises de Covariância permite aumentar o 
poder estatístico das análises do efeito do grau de legibilidade orofacial sobre o sucesso na leitura 
orofacial, como demonstrado alhures (Capovilla, de Martino, Macedo, Sousa-Sousa, Graton-Santos, & 
Maki, 2009; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, Neves, Roberto, Damazio, & Sousa, 2009; Capovilla, 
Sousa-Sousa, Maki, Ameni, & Neves, 2008). Esse controle é possibilitado pelo banco de figuras aqui 
apresentado. Embora haja uma série de medidas bem estabelecidas concretude e imageabilidade de 
figuras (Paivio, 1971, 1983, 1990; Paivio & Csapo, 1969; Paivio, Yuille, & Madigan, 1968), bem como de 
nomeação concordante dessas figuras por parte de crianças e adultos falantes do Inglês americano 
(Berman, Friedman, Hamberger, & Snodgrass, 1989; Cycowicz, Friedman, Rothstein, & Snodgrass, 
1997; Snodgrass & Vanderwart, 1980; Snodgrass & Yuditsky, (1996), foi apenas recentemente que 
medidas semelhantes foram estabelecidas quanto à iconicidade (Capovilla, 2009; Capovilla, Sazonov, 
Raphael, Macedo, Charin, Marques, Capovilla, Luz, Geraldes, Shin, Vieira, Rocha, Duduchi, Amorim, 
Mauricio, & Oliveira, 1997; Thiers & Capovilla, 2006) e à univocidade ou nomeação concordante para 
crianças e adultos falantes do Português brasileiro (Capovilla, Negrão, & Damazio, 2008; Capovilla, 
Negrão, Damazio, Roberto, Marins, Sousa-Sousa, Lima-Sousa, Botelho, 2011; Capovilla, Negrão, 
Damazio, & Sousa-Sousa, 2008; Capovilla & Roberto, 2008; Capovilla, Roberto, Marins, Damazio, 
Sousa-Sousa, Lima-Sousa, & Botelho, 2011). 

Conforme metodologia empregada na elaboração de outros bancos de figuras (Capovilla, Negrão, 
& Damazio, 2008; Capovilla, Negrão, Damazio, Roberto, Marins, Sousa-Sousa, Lima-Sousa, & Botelho, 
2011; Capovilla, Negrão, Damazio, & Sousa-Sousa, 2008; Capovilla & Roberto, 2008; Capovilla, 
Roberto, Marins, Damazio, Sousa-Sousa, Lima-Sousa, & Botelho, 2011), o grau de univocidade de uma 
dada figura consiste na porcentagem de observadores que nomeiam essa figura usando uma mesma 
dada palavra. Assim, uma figura é considerada unívoca quando, em observadores diferentes, ela evoca 
uma única palavra para sua nomeação. No banco de figuras proposto, a figura de cada entrada tem 
seu grau de univocidade determinado para crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e de 7 a 
10 anos de idade, bem como por adultos. Esses dados derivam dos trabalhos de Capovilla e Roberto 
(2008); Capovilla, Roberto, Marins, Damazio, Sousa-Sousa, Lima-Sousa, & Botelho (2011). Capovilla, 
Negrão, e Damazio (2008); Capovilla, Negrão, Damazio, Roberto, Marins, Sousa-Sousa, Lima-Sousa, & 
Botelho (2011); Capovilla, Negrão, Damazio, & Sousa-Sousa (2008). No banco proposto, cada figura é 
acompanhada por uma dada palavra escrita (glosa ou verbete) que a nomeia, bem como pela 
porcentagem de acordo na nomeação daquela figura com aquele nome por parte de adultos, de 
crianças de 7 a 10 anos de idade, por crianças com 6 anos de idade, por crianlas de 5 anos de idade, 
por crianças de 4 anos de idade, por crianças de 3 anos de idade, e por crianças de 2 anos de idade. O 
grau de univocidade é relevante sempre que se deseja evocar o comportamento de nomeação oral e 
escrita, em avaliação neuropsicológica e psicolinguística cognitiva. Permitindo saber qual é o grau de 
concordância na nomeação daquela figura com aquele nome para cada uma das sete faixas etárias, o 
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banco permite elaborar cada vez mais aperfeiçoados testes de desenvolvimento de vocabulário receptivo 
e expressivo oral e escrito por crianças de 2 a 10 anos, testes para nomeação serial para disléxicos do 
desenvolvimento, e testes de nomeação para adultos afásicos, dentre outros.  

 
9. Decifrabilidade GrafEma-FonEma média da palavra escrita 
 
Em cada entrada do banco proposto, a palavra escrita correspondente à figura tem seu grau de 

decifrabilidade média GrafEma-FonEma determinado, conforme o modelo proposto por Capovilla 
(2011b, 2011e, 2011f, 2012, 2013), implementado em fluxograma por Capovilla e Graton-Santos 
(2013); e implementado em tabelas de Decifrabilidade GrafEma-FonEma por Capovilla, Jacote, Sousa-
Sousa, e Graton-Santos (2011); Capovilla, Marins, Jacote, Damazio, e Graton-Santos (2013). Isso é 
relevante sempre que se deseja controlar o grau de dificuldade na avaliação e ensino da leitura em voz 
alta durante o estágio alfabético de aquisição de leitura, em que a criança aprende a desenvolver a rota 
(ou estratégia) fonológica ou de decifragem GrafEma-FonEma (Capovilla & Capovilla, 2000, 2001a, 
2001b, 2002a, 2002b, 2004, 2009; Capovilla, Capovilla, & Macedo, 1998, 2001b, 2008; Capovilla, 
Capovilla, & Machalous, 2005; Capovilla, Capovilla & Silveira, 1998, 2000; Capovilla, Macedo, 
Duduchi, & Sória, 1999; Capovilla, Machalous, & Capovilla, 2003a, 2003b; Goswami, 1990, 1998). 
Essa palavra escrita tem também seu grau de familiaridade ortográfica determinado para escolares de 
1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Isso é relevante para avaliar o grau de desenvolvimento do léxico 
OrtoGráfIco e da rota lexical de reconhecimento visual direto da forma ortográfica (Capovilla, Capovilla, 
& Macedo, 2008; Capovilla, Capovilla, & Machalous, 2005; Capovilla, Macedo, Duduchi, & Sória, 1999; 
Capovilla, Machalous, & Capovilla, 2003a, 2003b; Goswami, 1998). No banco, a decifrabilidade 
GrafEma-FonEma das palavras escritas variou de 30 a 100 (em escala de 0 a 100), com média de 79,6, 
e desvio-padrão de 21,8. 

Em cada entrada do banco proposto, a palavra escrita tem seu grau de decifrabilidade GrafEma-
FonEma determinado conforme o modelo proposto por Capovilla (2011b, 2011e, 2011f, 2012, 2013), 
implementado em fluxograma por Capovilla e Graton-Santos (2013), e validado por Capovilla, Jacote, 
Sousa-Sousa, e Graton-Santos (2011); e Capovilla, Marins, Jacote, Damazio, e Graton-Santos (2013). O 
grau de decifrabilidade GrafEma-FonEma é relevante sempre que se deseja controlar o grau de 
dificuldade na avaliação e ensino da leitura em voz alta e silenciosa durante o estágio alfabético de 
aquisição de leitura. O grau médio de decifrabilidade de uma dada palavra escrita consiste na média 
aritmética dos graus de decifrabilidade de cada um dos GrafEmas componentes dessa palavra. O grau 
de decifrabilidade de um dado GrafEma depende da incidência desse GrafEma no idioma escrito, bem 
como da incidência de cada um dos FonEmas com os quais ele pode ser pronunciado.  

O GrafEma “x”, por exemplo, tem 6 FonEmas correspondentes.  
São eles: “x”-[Σ]; “x”-[σ]; “x”-[κσ]; “x”-[ζ]; “x”-[γζ]; “x”-[−−−]. 
No estudo de Capovilla, Marins, Jacote, Damazio, e Graton-Santos (2013), um corpus de 60.800 

palavras escritas foi submetido a um minucioso trabalho de transcrição em Alfabeto Fonético 
Internacional (International Phonetic Alphabet ou IPA, Summer Institute of Linguistics, 1993). Esse 
trabalho gerou um corpus de 253.242 transcrições fonéticas, que representam diferentes maneiras 
pelas quais aquelas 60.800 palavras escritas podem ser pronunciadas em diferentes regiões do Brasil. 
O software A Voz das Letras (Capovilla & Marins, 2014) foi, então, empregado para computar a 
incidência absoluta e relativa de cada uma das associações entre GrafEma e FonEma. Isso poermitiu 
gerar tabelas de índices de decifrabilidade para cada uma das mais de 200 relações GrafEma-FonEma 
do Português na nova OrtoGrafia. Segundo as tabelas, o GrafEma “x” aparece 10.022 vezes. 
Considerando que o GrafEma “x” tem 6 FonEmas correspondentes, as tabelas fornecem a incidência 
absoluta e relativa de cada uma dessas associações GrafEma-FonEma. A incidência total se distribui 
proporcionalmente entre os 6 FonEmas, sendo que a soma dessas proporções será equivalente a 1,0.  
Segundo as tabelas, nas 10.022 ocorrências do GrafEma “x”: 

• O GrafEma “x” se encontra associado ao FonEma [Σ] por 4.028 vezes. Ou seja, em 40,2% das 
vezes o GrafEma “x” é pronunciado com o FonEma [Σ] (como em “chá”).  

• O GrafEma “x” se encontra associado ao FonEma [σ] por 2.509 vezes. Ou seja, em 25,0% das 
vezes o GrafEma “x” é pronunciado com o FonEma [σ] (como em “expelir” 

• O GrafEma “x” se encontra associado ao FonEma [κσ] por 2.171 vezes. Ou seja, em 21,7% das 
vezes o GrafEma “x” é pronunciado com o FonEma [κσ] (como em “táxi”) 

• O GrafEma “x” se encontra associado ao FonEma [ζ] por 1.268 vezes. Ou seja, em 12,6% das 
vezes o GrafEma “x” é pronunciado com o FonEma [ζ] (como em “exército”) 

• O GrafEma “x” se encontra associado ao FonEma [γζ] por 41 vezes. Ou seja, em 0,41% das 
vezes o GrafEma “x” é pronunciado com o FonEma [γζ] (como em “hexágono” 

• O GrafEma “x” se encontra associado ao FonEma [−−−] por 5 vezes. Ou seja, em 0,05% das 
vezes o GrafEma “x” é pronunciado com o FonEma [−−−] (como em “vitreaux”, bordeaux) 
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A decifrabilidade média GrafEma-FonEma de qualquer uma das palavras do banco encontra-se 
avaliada de acordo com duas implementações: a Implementação Simples (IS), que não leva em conta a 
tonicidade dos segmentos vocálicos, e a Implementação de Valor Acentual (IVA), que leva em conta a 
tonicidade acentual desses segmentos vocálicos (i.e., se a sílaba é pré-tônica, tônica, ou pós-tônica).  

Na Implementação Simples (IS) a decifrabilidade média GrafEma-FonEma de uma dada palavra 
escrita corresponde à simples média aritmética dos coeficientes de decifrabilidade de cada um dos 
GrafEmas correspondentes, ponderados por sua incidência, sem levar em consideração a tonicidade 
acentual dos segmentos FonÊmicos vocálicos.  

Em contraste com essa Implementação Simples (IS), na Implementação de Valor Acentual (IVA) 
a decifrabilidade média GrafEma-FonEma de uma dada palavra escrita corresponde à média aritmética 
dos coeficientes de decifrabilidade de cada um dos GrafEmas componentes dessa palavra escrita, 
ponderados por sua incidência, mas levando em consideração a tonicidade acentual dos segmentos 
FonÊmicos vocálicos correspondentes aos GrafÊmicos que compõem essa palavra escrita.  

Essa Implementação de Valor Acentual (IVA) foi feita por meio da atribuição de pesos. Os pesos 
a serem atribuídos a um dado segmento vocálico (ou sílaba) dependem da tonicidade desse segmento 
vocálico (se pré-tônico, tônico, ou pós-tônico). Para palavras simples, segmentos vocálicos tônicos têm 
decifrabilidade plena de 3/3 (peso = 1,0); segmentos pré-tônicos têm decifrabilidade parcial de 2/3 
(peso 0,66); segmentos pós-tônicos têm decifrabilidade parcial de 1/3 (peso 0,33).  

 
Por exemplo, na palavra “relógio” ([ηε∀λΟΖϕΥ]): 

• o índice de decifrabilidade da vogal “e” ([ε]) é multiplicado pelo peso 0,66 (já que, como 
segmento vocálico pré-tônico, tem decifrabilidade parcial 2/3);  

• o índice de decifrabilidade da vogal “ó” ([Ο]) é multiplicado pelo peso 1,0 (já que, como 
segmento vocálico tônico, tem decifrabilidade plena 3/3); e  

• o índice de decifrabilidade do DiTongo “io” ([ϕΥ]) é multiplicado pelo peso 0,33 (já que, 
como segmento vocálico pós-tônico, tem decifrabilidade parcial 1/3).  

•  
Por outro lado, para palavras compostas ou sequências de palavras (e.g., “relógio de parede” ou 

[ηε∀λΟΖϕΥ]  [δΖΙ] [πα∀4εδΖΙ]), tudo depende da ordem das palavras:  
Na última palavra (e.g., “parede” ou [πα∀4εδΖΙ]): 

• o segmento vocálico tônico [ε] tem decifrabilidade plena de 3/3 (peso = 1,0);  
• o segmento vocálico pré-tônico [α] tem decifrabilidade parcial de 2/3 (peso 0,66);  
• o segmento vocálico pós-tônico [Ι] tem decifrabilidade parcial de 1/3 (peso 0,33).  

Assim, na palavra “parede”: 
• o índice de decifrabilidade da vogal “a” ([α]) é multiplicado pelo peso 0,66;  
• o índice de decifrabilidade da vogal “e” ([ε]), em sua posição tônica, é multiplicado pelo 

peso 1,0;  
• o índice de decifrabilidade da segunda vogal “e” ([Ι]), em sua posição pós-tônica, é 

multiplicado pelo peso 0,33.  
•  

Diferentemente de palavras isoladas (ou de palavras finais), nas palavras anteriores à última 
(e.g., “relógio de”): 

• segmentos vocálicos tônicos têm decifrabilidade apenas parcial (i.e., peso 0,75);  
• segmentos pré-tônicos têm decifrabilidade parcial pouco menor (i.e., peso 0,66);  

segmentos pós-tônicos têm decifrabilidade parcial ainda menor (i.e., peso 0,33).  
 
Assim, no nome composto “relógio de parede”, o cálculo se dá deste modo:  
Na primeira parte da palavra composta, ou seja, “relógio” ([ηε∀λΟΖϕΥ]): 

• o índice de decifrabilidade de “e” ([ε]) é multiplicado pelo peso 0,66;  
• o índice de decifrabilidade de “ó” ([Ο]) é multiplicado pelo peso 0,75; e  
• o índice de decifrabilidade de “io” ([ϕΥ]) é multiplicado pelo peso 0,33.  

 
Na primeira parte da palavra composta, ou seja, “de” ([δΖΙ]): 

• o índice de decifrabilidade de “e” [Ι] é multiplicado pelo peso 0,75.  
 
Esse modelo de pesos foi criado por Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) para testar 

os modelos de legibilidade orofacial Fonético-Articulatório e de Dória que eles elaboraram (Capovilla & 
Sousa-Sousa, em preparação c; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, & Neves, 2008; Capovilla, 
Sousa-Sousa, Maki, Ameni, Neves, Roberto, Damazio, Sousa, 2009). Esses autores se inspiraram em 
Mattoso-Câmara (1984), que propôs que, para marcar a tonicidade do segmento vocálico, podem-se 
atribuir diversos pesos proporcionais aos valores acentuais. Segundo Mattoso-Câmara (1984): 
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1) em palavras isoladas, pode-se atribuir três pesos:  
• 3 para sílaba tônica,  
• 1 para pré-tônica, e  
• 0 para pós-tônica; 

 
2) em sequências de palavras, podem-se atribuir quatro pesos:  

• 3 para sílaba tônica da última palavra,  
• 2 para sílaba tônica das palavras antecedentes;  
• 1 para sílaba pré-tônica, e 0 para sílaba pós-tônica. 

 
A lógica de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) é a seguinte: se a tonicidade 

acentual afeta a audibilizabilidade FonoLógIca dos segmentos vocálicos pronunciados que são ouvidos, 
é provável que ela afete, também, a visibilidade FaneroLaliÊmica dos segmentos vocálicos pronunciados 
que são vistos (lidos orofacialmente). No presente banco, a mesma lógica foi adotada para a 
cifrabilidade de AcusticoLaliEmas (ou FonEmas) em GrafEmas, e para a cifrabilidade de 
FaneroLaliEmas em GrafEmas, como será mostrado nas próximas seções. Na presente seção, ela 
também foi adotada aqui heuristicamente para a decifrabilidade de GrafEmas em FonEmas (ou 
AcusticoLaliEmas) ouvidos mentalmente ou audibilizados. Ainda em outra seção, ela também será 
adotada heuristicamente para a decifrabilidade de GrafEmas em FaneroLaliEmas vistos mentalmente 
ou visualizados. De fato, segundo Campbell (1987, 1990, 1992) e seus colaboradores (Campbell & 
Butterworth, 1985; Campbell & Dodd, 1985; Campbell & Wright (1988), (apud Capovilla & Raphael, 
2005a, 2005b), este é um dos importantes processos pelos quais os surdos oralizados decifram os 
GrafEmas: imaginando as formas de boca correspondentes às letras. A suposição é que, na leitura 
AlfaBétIca, o processo de audibilização das unidades de voz (FonEmas) correspondentes às unidades de 
escrita (GrafEmas) por parte de videntes ouvintes seja similar ou análogo ao processo de visualização 
das unidades de fala visível (FaneroLaliEmas) correspondentes às unidades de escrita (GrafEmas) por 
parte de videntes surdos oralizados. 

No presente banco, a decifrabilidade GrafEma-FonEma das palavras escritas, no modelo com 
Implementação Simples (IS), variou de 0,060 a 1,000 (em escala de 0 a 1), com média de 0,724, e 
desvio-padrão de 0,123. 

Já no modelo com Implementação de Valor Acentual (IVA), a decifrabilidade GrafEma-FonEma 
das palavras escritas variou de 0,060 a 1,00 (em escala de 0 a 1), com média de 0,631, e desvio-padrão 
de 0,134. 

Assim, como esperado, a Implementação de Valor Acentual tende a reduzir a estimativa do grau 
de decifrabilidade GrafEma-FonEma das palavras escritas, já que, nessa implementação, o peso das 
vogais pré-tônicas é reduzido em 1/3 (i.e., é multiplicado por 0,66) e o das pós-tônicas, em 2/3 (i.e., é 
multiplicado por 0,33). 

 
10. Palavras faladas recebidas por audição 
 
Em cada entrada do banco proposto, a palavra escrita correspondente à figura também serve 

para indexar a palavra falada correspondente, considerada quer nas propriedades FonoLógIcas da fala 
audível recebida e compreendida por audição, quer nas propriedades FaneroLaliÊmicas da fala visível 
recebida e compreendida por leitura orofacial visual. O banco proposto traz os graus de cifrabilidade 
FonEma-GrafEma para escrita sob ditado de fala ouvida, e de cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma 
para escrita sob ditado de fala lida orofacialmente, conforme o modelo proposto por Capovilla (2011b, 
2011e, 2011f, 2012, 2013), implementado em fluxograma por Capovilla e Graton-Santos (2013); e 
implementado em tabelas de Decifrabilidade GrafEma-FonEma por Capovilla, Jacote, Sousa-Sousa, e 
Graton-Santos (2011); Capovilla, Marins, Jacote, Damazio, e Graton-Santos (2013), que também 
demonstraram a validade dessas tabelas. De fato, Capovilla, Marins, Jacote, Damazio, e Graton-Santos 
(2013) demonstraram que, numa tarefa de escrita sob ditado de palavras de muito baixa frequência 
universitários tendem a errar significativamente mais a grafia de FonEmas pouco cifráveis do que a 
grafia de FonEmas mais cifráveis. Mais precisamente, os resultados mostraram que a distribuição de 
acertos na cifragem FonEma-GrafEma é diretamente proporcional ao índice de cifrabilidade dos 
FonEmas, sendo que FonEmas com maior índice de cifrabilidade foram cifrados com significativamente 
maior precisão do que FonEmas com menor índice de cifrabilidade. 

 
11. Cifrabilidade média FonEma-GrafEma da palavra ouvida 
 
Em cada entrada do banco proposto, a palavra falada em sua forma auditiva tem seu grau de 

cifrabilidade média FonEma-GrafEma determinado, conforme o modelo proposto por Capovilla (2011b, 
2011e, 2011f, 2012, 2013), implementado em fluxogramas de processamento de informação por 
Capovilla e Graton-Santos (2013); e implementado em tabelas de cifrabilidade FonEma-GrafEma por 
Capovilla, Jacote, Sousa-Sousa, e Graton-Santos (2011); Capovilla, Marins, Jacote, Damazio, e Graton-
Santos (2013). O grau de cifrabilidade média FonEma-GrafEma é relevante sempre que se deseja 
controlar o grau de dificuldade na avaliação e ensino da escrita sob ditado ouvido durante o estágio 
alfabético de aquisição de escrita.  
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O grau médio de cifrabilidade de uma dada palavra ouvida consiste na média aritmética dos 
graus de cifrabilidade de cada um dos FonEmas componentes dessa palavra. O grau de cifrabilidade de 
um dado FonEma depende da incidência desse FonEma no idioma falado, bem como da incidência de 
cada um dos GrafEmas com o qual ele pode ser escrito no idioma. 

  
O FonEma [σ], por exemplo, tem 9 GrafEmas correspondentes.  
São eles: [σ]−“s”; [σ]−“c”; [σ]−“ç”; [σ]−“ss”; [σ]−“x”; [σ]−“sc”; [σ]−“z”; [σ]−“xc”; [σ]−“sç”.  
No estudo de Capovilla, Marins, Jacote, Damazio, e Graton-Santos (2013), primeiramente o 

corpus de 60.800 palavras escritas foi submetido a um minucioso trabalho de transcrição em Alfabeto 
Fonético Internacional (International Phonetic Alphabet ou IPA, Summer Institute of Linguistics, 1993). 
Esse trabalho gerou um corpus de 253.242 transcrições fonéticas, que representam diferentes 
maneiras pelas quais aquelas 60.800 palavras escritas podem ser pronunciadas em diferentes regiões 
do Brasil. O software A Voz das Letras (Capovilla & Marins, 2014) foi, então, empregado para computar 
a incidência absoluta e relativa de cada uma das associações entre GrafEma e FonEma. Isso poermitiu 
gerar tabelas de índices de decifrabilidade para cada uma das mais de 200 relações GrafEma-FonEma 
do Português na nova OrtoGrafia. Segundo as tabelas, nas 253.242 transcrições fonéticas, em Alfabeto 
Fonético Internacional, das 60.800 palavras escritas, o FonEma [σ] aparece 160.177 vezes. 
Considerando que o FonEma [σ] tem 9 GrafEmas correspondentes, as tabelas fornecem a incidência 
absoluta e relativa de cada uma dessas associações FonEma-GrafEma. A incidência total se distribui 
proporcionalmente entre os 9 GrafEmas, sendo que a soma dessas proporções será equivalente a 1,0.  
Segundo as tabelas, nas 160.177 ocorrências do FonEma [σ]: 
 

1. O FonEma [σ] se encontra associado ao GrafEma “s” por 101.051 vezes. Ou seja, em 63,1% das 
vezes, o FonEma [σ] é escrito com o GrafEma “s” (como em “sol”).  

2. O FonEma [σ] se encontra associado ao GrafEma “c” por 33.233 vezes. Ou seja, em 20,8% das 
vezes, o FonEma [σ] é escrito com o GrafEma “c” (como em “alce”) 

3. O FonEma [σ] se encontra associado ao GrafEma “ç” por 12.205 vezes. Ou seja, em 7,6% das 
vezes, o FonEma [σ] é escrito com o GrafEma “ç” (como em “aço”) 

4. O FonEma [σ] se encontra associado ao GrafEma “ss” por 8.101 vezes. Ou seja, em 5,1% das 
vezes, o FonEma [σ] é escrito com o GrafEma “ss” (como em “osso”) 

5. O FonEma [σ] se encontra associado ao GrafEma “x” por 2.509 vezes. Ou seja, em 1,6% das 
vezes, o FonEma [σ] é escrito com o GrafEma “x” (como em “expressão” 

6. O FonEma [σ] se encontra associado ao GrafEma “sc” por 2.322 vezes. Ou seja, em 1,4% das 
vezes, o FonEma [σ] é escrito com o GrafEma “sc” (como em “nascer”) 

7. O FonEma [σ] se encontra associado ao GrafEma “z” por 587 vezes. Ou seja, em 0,4% das 
vezes, o FonEma [σ] é escrito com o GrafEma “z” (como em “paz”) 

8. O FonEma [σ] se encontra associado ao GrafEma “xc” por 163 vezes. Ou seja, em 0,1% das 
vezes, o FonEma [σ] é escrito com o GrafEma “xc” (como em “excelente”) 

9. O FonEma [σ] se encontra associado ao GrafEma “sç” por 6 vezes. Ou seja, em 0,004% das 
vezes, o FonEma [σ] é escrito com o GrafEma “sç” (como em “nasço”) 
 

A cifrabilidade média FonEma-GrafEma de qualquer uma das palavras do banco encontra-se 
avaliada de acordo com duas implementações: a Implementação Simples (IS), que não leva em conta a 
tonicidade dos segmentos vocálicos, e a Implementação de Valor Acentual (IVA), que leva em conta a 
tonicidade acentual desses segmentos vocálicos (i.e., se a sílaba é pré-tônica, tônica, ou pós-tônica).  

Na Implementação Simples (IS) a cifrabilidade média FonEma-GrafEma de uma dada palavra 
falada ouvida corresponde à simples média aritmética dos coeficientes de cifrabilidade de cada um dos 
FonEmas correspondentes, ponderados por sua incidência, sem levar em consideração a tonicidade 
acentual dos segmentos FonÊmicos vocálicos.  

Em contraste com essa Implementação Simples (IS), na Implementação de Valor Acentual (IVA) a 
cifrabilidade média FonEma-GrafEma de uma dada palavra falada ouvida corresponde à média 
aritmética dos coeficientes de cifrabilidade de cada um dos FonEmas componentes dessa palavra 
falada, ponderados por sua incidência, mas levando em consideração a tonicidade acentual dos 
segmentos FonÊmicos vocálicos que compõem a palavra falada ouvida.  

Essa Implementação de Valor Acentual (IVA) foi feita por meio da atribuição de pesos. Os pesos 
a serem atribuídos a um dado segmento vocálico (ou sílaba) dependem da tonicidade desse segmento 
vocálico (se pré-tônico, tônico, ou pós-tônico). Para palavras simples, segmentos vocálicos tônicos têm 
cifrabilidade plena de 3/3 (peso = 1,0); segmentos pré-tônicos têm cifrabilidade parcial de 2/3 (peso 
0,66); segmentos pós-tônicos têm cifrabilidade parcial de 1/3 (peso 0,33).  
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Por exemplo, na palavra ouvida “relógio” ([ηε∀λΟΖϕΥ]): 
• o índice de cifrabilidade FonEma-GrafEma da vogal “e” ([ε]) é multiplicado pelo peso 

0,66 (já que, como segmento vocálico pré-tônico, tem cifrabilidade parcial 2/3);  
• o índice de cifrabilidade FonEma-GrafEma da vogal “ó” ([Ο]) é multiplicado pelo peso 1,0 

(já que, como segmento vocálico tônico, tem cifrabilidade plena 3/3); e  
• o índice de cifrabilidade FonEma-GrafEma do DiTongo “io” ([ϕΥ]) é multiplicado pelo 

peso 0,33 (já que, como segmento vocálico pós-tônico, tem cifrabilidade parcial 1/3).  
Por outro lado, para palavras ouvidas compostas ou sequências de palavras (e.g., “relógio de 

parede” ou [ηε∀λΟΖϕΥ] [δΖΙ] [πα∀4εδΖΙ]), tudo depende da ordem das palavras:  
Na última palavra ouvida (e.g., “parede” ou [πα∀4εδΖΙ]): 

• o segmento vocálico tônico [ε] tem cifrabilidade FonEma-GrafEma plena de 3/3 (peso = 
1,0);  

• o segmento vocálico pré-tônico [α] tem cifrabilidade FonEma-GrafEma parcial de 2/3 
(peso 0,66);  

• o segmento vocálico pós-tônico [Ι] tem cifrabilidade FonEma-GrafEma parcial de 1/3 
(peso 0,33).  

Assim, na palavra ouvida “parede”: 
• o índice de cifrabilidade FonEma-GrafEma da vogal “a” ([α]) é multiplicado pelo peso 

0,66;  
• o índice de cifrabilidade FonEma-GrafEma da vogal “e” ([ε]), em sua posição tônica, é 

multiplicado pelo peso 1,0;  
• o índice de cifrabilidade FonEma-GrafEma da segunda vogal “e” ([Ι]), em sua posição 

pós-tônica, é multiplicado pelo peso 0,33.  
Diferentemente das palavras ouvidas que se encontram isoladas (ou em posição final), nas 

palavras anteriores à última (e.g., “relógio de”): 
• segmentos vocálicos tônicos têm cifrabilidade FonEma-GrafEma apenas parcial (i.e., 

peso 0,75);  
• segmentos pré-tônicos têm cifrabilidade FonEma-GrafEma parcial pouco menor (i.e., 

peso 0,66);  
• segmentos pós-tônicos têm cifrabilidade FonEma-GrafEma parcial ainda menor (i.e., 

peso 0,33).  
 
Assim, no nome composto “relógio de parede”, o cálculo se dá deste modo:  
Na primeira parte da palavra ouvida composta, ou seja, “relógio” ([ηε∀λΟΖϕΥ]): 

• o índice de cifrabilidade FonEma-GrafEma da vogal “e” ([ε]) é multiplicado pelo peso 
0,66;  

• o índice de cifrabilidade FonEma-GrafEma da vogal “ó” ([Ο]) é multiplicado pelo peso 
0,75; e  

• o índice de cifrabilidade FonEma-GrafEma do DiTongo “io” ([ϕΥ]) é multiplicado pelo 
peso 0,33.  

 
Na primeira parte da palavra ouvida composta, ou seja, “de” ([δΖΙ]): 
o índice de cifrabilidade FonEma-GrafEma da vogal “e” [Ι] é multiplicado pelo peso 0,75.  
 
Esse modelo de pesos foi criado por Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) para testar 

os modelos de legibilidade orofacial Fonético-Articulatório e de Dória que eles elaboraram (Capovilla & 
Sousa-Sousa, em preparação c; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, & Neves, 2008; Capovilla, 
Sousa-Sousa, Maki, Ameni, Neves, Roberto, Damazio, Sousa, 2009). Esses autores se inspiraram em 
Mattoso-Câmara (1984), que propôs que, para marcar a tonicidade do segmento vocálico, podem-se 
atribuir diversos pesos proporcionais aos valores acentuais. Segundo Mattoso-Câmara (1984): 

 
1) em palavras isoladas, pode-se atribuir três pesos:  

• 3 para sílaba tônica,  
• 1 para pré-tônica, e  
• 0 para pós-tônica; 

 
2) em sequências de palavras ouvidas, podem-se atribuir quatro pesos:  

• 3 para sílaba tônica da última palavra,  
• 2 para sílaba tônica das palavras antecedentes;  
• 1 para sílaba pré-tônica, e 0 para sílaba pós-tônica. 
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A lógica de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) é a seguinte: se a tonicidade 
acentual afeta a audibilizabilidade FonoLógIca dos segmentos vocálicos pronunciados que são ouvidos, 
é provável que ela afete, também, a visibilidade FaneroLaliÊmica dos segmentos vocálicos pronunciados 
que são vistos (lidos orofacialmente). No presente banco, a mesma lógica foi adotada aqui, na presente 
seção, para a cifrabilidade de AcusticoLaliEmas (ou FonEmas) em GrafEmas. Em outra seção, ela 
também será adotada heuristicamente para a cifrabilidade de FaneroLaliEmas em GrafEmas. Ela 
também foi adotada heuristicamente na seção anterior para a decifrabilidade de GrafEmas em 
FonEmas (ou AcusticoLaliEmas) ouvidos mentalmente ou audibilizados. Ela também será adotada 
heuristicamente em seção ulterior para a decifrabilidade de GrafEmas em FaneroLaliEmas vistos 
mentalmente ou visualizados. De fato, segundo Campbell (1987, 1990, 1992) e seus colaboradores 
(Campbell & Butterworth, 1985; Campbell & Dodd, 1985; Campbell & Wright, 1988), (apud Capovilla & 
Raphael, 2005a, 2005b), este é um dos importantes processos pelos quais os surdos oralizados 
decifram os GrafEmas: imaginando as formas de boca correspondentes às letras. A suposição é que, na 
leitura AlfaBétIca, o processo de audibilização das unidades de voz (FonEmas) correspondentes às 
unidades de escrita (GrafEmas) por parte de videntes ouvintes seja similar ou análogo ao processo de 
visualização das unidades de fala visível (FaneroLaliEmas) correspondentes às unidades de escrita 
(GrafEmas) por parte de videntes surdos oralizados. 

No presente banco, a cifrabilidade FonEma-GrafEma das palavras ouvidas, no modelo com 
Implementação Simples (IS), variou de 0,15 a 1,00 (em escala de 0 a 1), com média de 0,845, e desvio-
padrão de 0,124. 

Já no modelo com Implementação de Valor Acentual (IVA), a cifrabilidade FonEma-GrafEma das 
palavras ouvidas variou de 0,15 a 1,00 (em escala de 0 a 1), com média de 0,71, e desvio-padrão de 
0,122. 

Assim, como esperado, a Implementação de Valor Acentual tende a reduzir a estimativa do grau 
de cifrabilidade FonEma-GrafEma das palavras ouvidas, já que, nessa implementação, o peso das 
vogais pré-tônicas é reduzido em 1/3 (i.e., é multiplicado por 0,66) e o das pós-tônicas, em 2/3 (i.e., é 
multiplicado por 0,33).  

Resta saber em qual das implementações (i.e., simples IS ou de valor acentual IVA) a 
cifrabilidade FonEma-GrafEma será capaz de melhor prever o sucesso de escolares em fazer a cifragem 
FonEma-GrafEma de palavras ouvidas. Nos estudos (Capovilla & Sousa-Sousa, em preparação c; 
Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, & Neves, 2008; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, Neves, 
Roberto, Damazio, Sousa, 2009) que submeteram alunos surdos a tarefas de leitura orofacial, e que 
analisaram o efeito do grau de legibilidade orofacial (tal como calculado por modelos implementados de 
modo simples IS versus modelos implementados com valor acentual IVA) sobre o sucesso em fazer 
leitura orofacial, foi constatado que o grau de legibilidade orofacial calculado conforme o modelo IVA é 
mais preditivo do sucesso em fazer leitura orofacial por parte de escolares surdos que o grau de 
legibilidade orofacial calculado conforme o modelo IS. 

 
12. Palavras faladas recebidas por leitura orofacial visual  
Legibilidade orofacial média da palavra falada recebida por visão 
 
Em cada entrada do banco proposto, a palavra falada em sua forma visual tem seu grau de 

legibilidade orofacial visual médio determinado, conforme o modelo proposto por Capovilla (2011b, 
2011e, 2011f, 2012, 2013), implementado em tabelas de legibilidade orofacial e de cifrabilidade 
(Capovilla, Jacote, Sousa-Sousa, & Graton-Santos, 2011; Capovilla, Marins, Jacote, Damazio, & 
Graton-Santos, 2013; Capovilla & Sousa-Sousa, em preparação a, b, c; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, 
Ameni, & Neves, 2008) e em fluxogramas de processamento de informação por Capovilla e Graton-
Santos (2013), e validado por Capovilla, Marins, Jacote, Damazio e Graton-Santos (2013). O grau de 
legibilidade orofacial média da palavra falada recebida por visão é relevante sempre que se deseja 
controlar o grau de dificuldade na avaliação e no ensino da habilidade de leitura orofacial de palavras 
recebidas por meio da visão. Essa habilidade depende de alfabetização (Capovilla, de Martino, Macedo, 
Sousa-Sousa, Graton-Santos, & Maki, 2009), sua dificuldade é um dos marcadores de dislexia do 
desenvolvimento (Capovilla & Graton-Santos, 2013; Capovilla, Capovilla, & Macedo, 2005b; Seabra, 
Dias, Trevisan, Capovilla, Rezende, Andery, & Lopes, 2009), e está também relacionada à memória de 
reconhecimento de figuras em pré-escolares (Capovilla, Graton-Santos, & Sousa-Sousa, 2009). 

A propósito, em testes de avaliação da habilidade de leitura orofacial como função de variáveis 
do idioma (como o grau de legibilidade orofacial das palavras faladas) e do avaliando (como grau de 
desenvolvimento do vocabulário auditivo), Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, Neves, Roberto, 
Damazio, e Sousa (2009) descobriram que, tanto o grau de UniVocIdade das figuras empregadas para 
avaliar a habilidade de leitura orofacial, quanto o grau de familiaridade OrtoGráfIca das palavras 
escritas correspondentes às palavras faladas que estavam sendo objeto de leitura orofacial, tendem a 
afetar fortemente a eficácia desses testes, sendo que o controle dessa UniVocIdade das figuras e dessa 
familiaridade OrtoGráfIca das palavras, como covariantes por meio de Análises de Covariância, permite 
aumentar substancialmente o poder estatístico das análises do efeito do grau de legibilidade orofacial 
sobre o sucesso na leitura orofacial. Esses dois controles (o do grau de UniVocIdade das figuras e o do 
grau de familiaridade OrtoGráfIca das palavras) é possibilitado pelo banco de figuras e palavras aqui 
apresentado. 
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13. Modelos de legibilidade orofacial 
 
Esta seção reproduz os dados de Capovilla, de Martino, Macedo, Sousa-Sousa, Graton-Santos, e 

Maki (2009); Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c); Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, e 
Neves (2008). Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) sistematizaram o modelo de legibilidade 
orofacial de Dória (1957, 1961), e criaram o modelo Fonético-Articulatório. Os autores implementaram 
esses modelos numa série de provas de leitura orofacial. Os autores validaram e normatizaram essas 
provas e, por meio de análises de itens, geraram versões reordenadas e abreviadas das mesmas. Esta 
seção reproduz a sistematização empreendida por esses autores. 

 
O Quadro 1 sumaria o modelo de legibilidade orofacial de Dória (1957, 1961), que subjaz à Prova 

de Leitura Orofacial Modelo Dória criada por esses autores (Plof-D-orig: Capovilla & Sousa-Sousa, em 
preparação a, b, c). O modelo original de Dória classificava os FonEmas de acordo com graus distintos 
de legibilidade orofacial, o que permitiria quantificar o grau de legibilidade orofacial de palavras e até 
mesmo frases, de acordo com esse critério. Segundo Dória (1957, 1961), os FonEmas se agrupam, 
seguindo o princípio da visibilidade, da maneira sumariada nos Quadros 1, 2 e 3. Todas as tabelas 
derivam de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c). Para manter a coerência, já que, a rigor, a 
unidade de voz ou som da fala (FonEma) não é visível, mas apenas as formas de boca responsáveis por 
sua articulação, esses autores substituem no quadro o termo FonEma pelo termo FaneroLaliEma. Além 
disso, Capovilla e Sousa-Sousa adotam a notação de chaces “{ }”proposta por Capovilla (2011a, 2011b, 
2012, 2013) para representar FaneroLaliEmas isolados, bem como conjuntos de FaneroLaliEmas que 
têm o mesmo aspecto visual, ou seja, que são HomoScópIcos.  
 
 
 
Quadro 1. Conjuntos de FaneroLaliEmas por grau de visibilidade segundo Dória (1957, 1961). A partir 
de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c). 
 

Visibilidade dos FaneroLaliEmas 

Conjunto 1 
(visibilidade ótima) 

FaneroLaliEmas que apresentam 100% de visibilidade: 
1. Consoantes: b, f, v, j, g (com som de j), p, ch, m (início) 
2. Vogais: a, ô, ó, u 
3. DiTongos: ao, au, oa, ua, ou 

Conjunto 2 
(visibilidade boa) 

FaneroLaliEmas que apresentam 75% de visibilidade: 
1. Consoantes: l, t 
2. Vogais: é, i 
3. DiTongos: ai, ea, ei, ae, ia, eo, uê, io, oi, ui, uo 

Conjunto 3 
(visibilidade regular) 

FaneroLaliEmas que apresentam 50% de visibilidade: 
1. Consoantes: x, z, r, n, d, ç, s, lh 
2. Vogal: ê 
3. DiTongos: iê, êu, êo, aê, êa 

Conjunto 4 
(nenhuma visibilidade) 

FaneroLaliEmas que apresentam 0% de visibilidade: 
1. Consoantes: c, g, q, nh 
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Quadro 2. Conjuntos de FaneroLaliEmas, propostos por Dória (1957, 1961), com distribuição segundo 
a ordem alfabética dos GrafEmas, contendo a classificação por tipo (segmentos vocálicos e 
consonantais), os exemplos de ocorrência dos FaneroLaliEmas, a pontuação de visibilidade orofacial 
dos FaneroLaliEmas atribuída conforme o modelo e a classificação em conjuntos. A partir de Capovilla 
e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c). 
 

FaneroLaliEma Pontos Classificação 
em Conjuntos No.Ordem Tipo Distribuição 0 - 1 

1 Vogal a (mala, asa, sala) 1 Conjunto 1 
2 Consoante b (bola, aba, sobra) 1 Conjunto 1 
3 Consoante c-q (casa, quina, queijo, boca) 0 Conjunto 4 
4 Consoante c-ç (aceso, doce, açúcar) 0,5 Conjunto 3 
5 Consoante d (dado, modo, adeus) 0,5 Conjunto 3 
6 Vogal ê (leme, cedo, dever) 0,5 Conjunto 3 
  é (vela, Eva, seta) 0,75 Conjunto 2 
7 Consoante f (fila, afago, feroz) 1 Conjunto 1 
8 Consoante g (gato, agora, gula) 0 Conjunto 4 
9 Vogal i (ímã, cinema, livro) 0,75 Conjunto 2 
10 Consoante j-g (jaula, gênio, viagem) 1 Conjunto 1 
11 Consoante l (lata, lua) 0,75 Conjunto 2 
12 Consoante m (mola, amigo, miar) 1 Conjunto 1 
13 Consoante n (nabo, neve, nome) 0,5 Conjunto 3 
14 Vogal ô (ovo, oco) 1 Conjunto 1 
  ó (óculos, logo, mó) 1 Conjunto 1 
15 Consoante p (papel, tapume, copa) 1 Conjunto 1 
16 Consoante q (quadro, quociente, aqui) 0 Conjunto 4 
17 Consoante r (caro, outo) 0,5 Conjunto 3 
  r (roupa, arroz, carro)  Conjunto 3 
18 Consoante s-c-ç (sapo, ceia, aço, pesca) 0,5 Conjunto 3 
19 Consoante t (ato, tapete, touca) 0,75 Conjunto 3 
20 Vogal u (uma, uva, tabu, turma) 1 Conjunto 1 
21 Consoante v-w (vida, Walter, luva) 1 Conjunto 1 
22 Consoante x-ch (achar, cheio, xícara, chuva) 1 Conjunto 1 
23 Consoante z-x (entre vogais, asa, zebra, exame) 0,5 Conjunto 3 
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Quadro 3. Conjuntos de DiTongos, propostos por Dória (1957, 1961), distribuídos de forma a 
contemplar a classificação por tipo (DiTongos crescentes e decrescentes), os exemplos de ocorrência dos 
DiTongos, a pontuação de visibilidade orofacial dos DiTongos atribuída conforme o modelo e a 
classificação em conjuntos. A partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c). 
 

FonEma Pontos Classificação 
em Conjuntos Tipo Distribuição 0 - 1 

DiTongo crescente ae (Caetano) 0,75 Conjunto 3 
DiTongo crescente ea (áurea) 0,75 Conjunto 3 
DiTongo ai (vai, airoso, mais, raiva, aipo, cai) 0,875 Conjunto 2 
DiTongo au (degrau, mausoléu, incauto, mau, pau) 1 Conjunto 1 
DiTongo ei (feira, veia, eira, colcheia, ideia) 0,5 Conjunto 4 
DiTongo crescente eo (cetáceo, errôneo) 0,75 Conjunto 3 
DiTongo eu (deu, reumatismo, euforia, neurose) 0,75 Conjunto 3 
DiTongo crescente ia (colônia, Sônia) 0,875 Conjunto 2 
DiTongo crescente ie (espécie) 0,50 Conjunto 4 
DiTongo crescente io (exímio) 0,75 Conjunto 3 
DiTongo oi (coisa, baloiço, doirar) 0,75 Conjunto 3 
DiTongo ou (sou, calouro, louça) 1 Conjunto 1 
DiTongo crescente oa (nódoa) 1 Conjunto 1 
DiTongo ui (mui, aflui, fui, uivo) 0,75 Conjunto 3 
DiTongo crescente ua (contínua) 1 Conjunto 1 
DiTongo iu (retorquiu, fugiu) 0,75 Conjunto 3 
DiTongo crescente ue (tênue) 0,75 Conjunto 3 
DiTongo uo (árduo) 1 Conjunto 1 

 
O modelo, porém, apresenta inconsistências como, por exemplo, divergências na classificação 

dos segmentos nos diferentes quadros (e.g., no Quadro 1, segundo Dória (1957, 1961), o DiTongo “ei” 
apresenta 75% de visibilidade e encontra-se classificado no Conjunto 2, contudo, no Quadro 3, o 
mesmo DiTongo é descrito como pertencente ao Conjunto 4, apresentando 50% de legibilidade 
orofacial; outro tipo de incorreção que pode ser observada ocorre quanto à classificação dos DiTongos 
no Quadro 3). 

Além disso, o modelo, tal qual descrito por Dória, não contempla o agrupamento dos 
FaneroLaliEmas (segmentos) vocálicos nasalizados, nem a caracterização da visibilidade orofacial na 
ocorrência de DiTongos nasalizados, assim como também não contempla a caracterização da 
visibilidade orofacial na ocorrência de TriTongos e TríGrafos orais e nasais. Portanto, no estudo de 
Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c), alguns acréscimos foram feitos ao modelo Dória para 
permitir avaliar a visibilidade desses FaneroLaliEmas, seguindo os mesmos critérios estabelecidos por 
Dória, a fim de manter a fidedignidade da classificação da autora, como descrito no Quadro 4. Para 
tanto, Capovilla e Sousa-Sousa mantiveram os mesmos valores das vogais orais para suas 
correspondentes nasais, e, no caso de DiTongos, TriTongos, DíGrafos e TríGrafos não descritos por 
Dória, Capovilla e Sousa-Sousa procederam ao cálculo da média aritmética simples dos 
FaneroLaliEmas que os constituíam. 

O Quadro 4 sumaria o agrupamento dos FaneroLaliEmas e DiTongos orais do modelo original 
de Dória, incluindo os FaneroLaliEmas dos FonEmas (nasais, DiTongos orais e nasais, TriTongos orais e 
nasais, DíGrafos e TríGrafos) que ocorrem na Língua Portuguesa, e que não foram descritos, 
inicialmente, pelo Modelo de Dória (original), e que constituem, assim, os conjuntos de FonEmas 
distribuídos segundo o grau de visibilidade orofacial, de acordo com o Modelo de Dória, corrigido e 
expandido por Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) e implementado em diversos estudos 
(Capovilla, de Martino, Macedo, Sousa-Sousa, Graton-Santos, & Maki, 2009; Capovilla & Sousa-Sousa, 
em preparação a, b, c; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, & Neves, 2008). 
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Quadro 4. Conjuntos de FaneroLaliEmas orais, com o acréscimo de conjuntos de FonEmas nasalizados, 
TriTongos orais e nasais, distribuídos segundo o grau de visibilidade de acordo com o Modelo de Dória, 
corrigido e expandido por Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c). 
 

Visibilidade dos FaneroLaliEmas 

Conjunto 1 
(visibilidade ótima) 

FaneroLaliEmas que apresentam 100% de visibilidade: 
1. Consoantes orais: {[β]}, {[φ]}, {[ϖ]}, {[ϕ], {[Ζ]}, {[p]}, 
{[Σ]},  
2. Consoante nasal: m (início) 
3. Vogais orais: a, ô, ó, u 
4. Vogais nasais: ã, õ, ũ 
5. DiTongos orais: ao, au, óu, ou, oa, ua, uó, uo 
6. DiTongos nasais: ão, uã 
7. TriTongo: uau 

Conjunto 2 
(visibilidade quase ótima) 

FonEmas que apresentam 93,75% de visibilidade:  
1. TriTongos: uai, iau 

Conjunto 3 
(visibilidade muito boa) 

FonEmas que apresentam 87,5% de visibilidade: 
1. DiTongos orais: ai, éu, ia, ué 
2. DiTongos nasais: iã 

Conjunto 4 
(visibilidade boa) 

FonEmas que apresentam 75% de visibilidade: 
1. Consoantes: l, t 
2. Vogais orais: é, i 
3. Vogal nasal: ĩ 
4. DiTongos orais: eo, êu, ié, ió, io, iu, ói, oi, uê, ui, 
ae, ea, uê, uo 
5. DiTongos nasais: ãe, õe 

Conjunto5 
(visibilidade regular) 

FonEmas que apresentam 50% de visibilidade: 
1. Consoantes orais: x (com som de z), z, r, d, ç, s, lh 
2. Consoante nasal: n 
3. Vogais: ê, ẽ 
4. DiTongos orais: éi, ei, iê, aê, êa, êo 

Conjunto 6 
(visibilidade muito fraca) 

FonEmas que apresentam 25% de visibilidade: 
1. Consoante oral: x (com som de ks) 

Conjunto 7 
(visibilidade nula) 

FonEmas que apresentam 0% de visibilidade: 
1. Consoantes orais: c (com som de k), g, q 
2. DíGrafo nasal: nh 

 
Contrapondo-se ao Modelo de Dória, o Modelo Fonético-articulatório proposto por Capovilla e 

Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) e implementado em diversos estudos (Capovilla, de Martino, 
Macedo, Sousa-Sousa, Graton-Santos, & Maki, 2009; Capovilla & Sousa-Sousa, em preparação a, b, c; 
Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, & Neves, 2008) parte do pressuposto de que os segmentos 
consonantais e vocálicos se organizam em conjuntos de FaneroLaliEmas. Embora o termo 
FaneroLaliEmas tenha algum uso convencionado na área, sua composição MorfÊmica é 
inadmissivelmente obscura (já que representa apenas “unidade mínima (Ema) igual (Homo)”). Por isso, 
Capovilla propôs o termo HomoFaneroLaliEma. Ao contrário do termo FaneroLaliEma, o termo 
HomoFaneroLaliEma tem composição MorfÊmica precisa, e representa a unidade mínima (Ema) da fala 
(Lali) que é visível (Fanero) do mesmo modo (Homo). 

Um FaneroLaliEma ou, mais propriamente, um HomoFaneroLaliEma, é um conjunto de 
FonEmas que não são visualmente distinguíveis, pois em tudo se assemelham, exceto em 
características que não podem ser visualmente percebidas. Ou seja, FaneroLaliEmas são conjuntos de 
FonEmas que possuem o mesmo padrão visual de movimentação articulatória (cf. De Martino & 
Magalhães, 2004, e De Martino, 2005). Em outras palavras, podemos dizer que FaneroLaliEmas são 
conjuntos de FonEmas constituídos de itens que têm a mesma aparência FaneroLaliÊmica, ou seja, são 
HomoFaneroLaliEmas. As características que distinguem os FonEmas entre si são: os pontos (lugares) 
de articulação dos FonEmas (que podem ser: bilabiais, labiodentais, alveolares, alveopalatais, palatais, 
velares e glotais), os modos (maneiras) de articulação dos FonEmas (que podem ser: oclusivos, 
africados, fricativos, nasais, tepe, vibrante, retroflexo, e laterais), e o estado da glote (que pode 
caracterizar os FonEmas como vozeados e desvozeados). O Quadro 5 sumaria os conjuntos dos 
segmentos consonantais em FaneroLaliEmas. O Quadro 6, o conjunto dos segmentos vocálicos em 
FaneroLaliEmas. Nos quadros, as Colunas 1 e 3 apresentam os conjuntos dos FonEmas em 
FaneroLaliEmas, representados pelo Alfabeto Fonético Internacional (International Phonetic Alphabet, 
IPA), (disponível para consulta nos Anexos 2 a 8) as colunas 2 e 4 apresentam a designação que 
caracteriza cada conjunto de FaneroLaliEmas. 
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Quadro 5. Conjuntos dos segmentos consonantais em FaneroLaliEmas (FaneroLaliEmas) de acordo com 
o ponto e modo de articulação. A partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c). 
 
FaneroLaliEmas Designação FaneroLaliEmas Designação 

[π, β, µ] Bilabial plosivo, nasal [λ] Alveolar lateral 

[φ, ϖ] Labiodental fricativa [Σ, Ζ] Alveopalatal fricativa 

[τ, δ, ν] Alveolar plosivo, nasal [Λ, ϑ] Palatal lateral, nasal 

[σ, ζ] Alveolar fricativo [κ, γ] Velar plosivo 

[4] Alveolar tepe [η] Glotal fricativo 
 
Quadro 6. Conjuntos dos segmentos vocálicos em FaneroLaliEmas (Fanerol.) de acordo com a altura da 
língua (dimensão vertical), anterioridade/posterioridade da língua (dimensão horizontal) e 
arredondamento dos lábios. A partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c). 
 
Fanerol. Designação Fanerol. Designação 

[ι, ι∼] Alto anterior não-arredondado [ο, ο∼] Médio-alto posterior arredondado 

[ε, ε∼] Médio-alto anterior não-arredondado [υ, υ∼] Alto posterior arredondado 

[Ε] Médio-baixo anterior não-
arredondado [Ι] Pós-tônico alto anterior não-

arredondado 

[α, 6∼] Baixo central não-arredondado [6] Pós-tônico baixo central não-
arredondado 

[Ο] Médio-baixo posterior arredondado [Υ] Pós-tônico alto posterior arredondado 
 
O Modelo Fonético-Articulatório heurístico usado no presente estudo foi hipotetizado a partir da 

classificação dos FonEmas, de acordo com os distintos conjuntos de FaneroLaliEmas, propondo o 
conjunto dos segmentos consonantais e vocálicos em FaneroLaliEmas consonantais e vocálicos, aos 
quais são atribuídos graus distintos de legibilidade orofacial, (de acordo com o ponto articulatório dos 
FaneroLaliEmas). Nesse modelo, os FonEmas se agrupam, seguindo o princípio da visibilidade, da 
maneira sumariada no Quadro 7.  
 
Quadro 7. Grau de visibilidade dos FonEmas, segundo o Modelo Fonético-Articulatório heurístico. A 
partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c). 
 

Visibilidade dos FonEmas 

Conjunto 1 
(visibilidade ótima) 

FonEmas que apresentam 100% de visibilidade: 
1. FaneroLaliEmas consonantais: [π, β, µ], [φ, ϖ] 
2. FaneroLaliEmas vocálicos: [α, 6∼], [6], [Ο], [ο, ο∼], [υ, υ∼], [Υ] 
3. DiTongos: 
[αω, 6∼ω∼],  [Οω],  [οω], [υω], [ωα,  ω6∼], [ωΟ], [ωο], [ωυ] 

Conjunto 2 
(visibilidade quase ótima) 

FonEmas que apresentam 93,75% de visibilidade:  
1. TriTongos: uai, iau 

Conjunto 3 
(visibilidade muito boa) 

FonEmas que apresentam 87,5% de visibilidade: 
1. DiTongos: 

[αϕ, 6∼ϕ], [Εω], [ιω], [οϕ, ο∼ϕ], [υϕ, υ∼ϕ], [ϕα, ϕ6∼],  
[ωΕ], [ωι], [ϕο,  ϕο∼],  [ϕυ, ϕυ∼] 

Conjunto 4 
(visibilidade boa) 

FonEmas que apresentam 75% de visibilidade: 
1. FaneroLaliEmas consonantais: [τ, δ, ν], [λ], [σ, ζ], [4] 
2. FaneroLaliEmas vocálicos: [Ε], [ι, ι∼], [Ι] 
3. DiTongos: [Εϕ], [εω], [Οϕ], [ϕΕ], [ωε, ωε∼], [ϕΟ] 

Conjunto 5 
(visibilidade quase boa) 

FonEmas que apresentam 62,5% de visibilidade: 
1. FaneroLaliEmas consonantais: [τΣ,  δΖ] 
2. DiTongos: [εϕ, ε∼ϕ∼], [ϕε] 

Conjunto 6 
(visibilidade regular) 

FonEmas que apresentam 50% de visibilidade: 
1. FaneroLaliEmas s consonantais: [Σ, Ζ], [Λ, ϑ] 
2. FaneroLaliEmas vocálicos: [ε, ε∼] 

Conjunto 7 
(visibilidade fraca) 

FonEmas que apresentam 37,5% de visibilidade: 
1. DíGrafos consonantais: [κσ, γζ], [σκ] 

Conjunto VIII 
(visibilidade nula) 

FonEmas que apresentam 0% de visibilidade: 
1. FaneroLaliEmas consonantais: [κ, γ], [η] 
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Nesse Modelo Fonético-Articulatório, o grau de visibilidade dos segmentos vocálicos nasais e o 
grau de visibilidade dos DiTongos nasais são os mesmos usados no acréscimo ao Modelo Dória (1957, 
1961). 

 
14. Implementação dos Modelos de Legibilidade Orofacial: Implementação Simples (IS) 

versus Implementação com Valor Acentual (IVA) 
 
Nos estudos de Capovilla, de Martino, Macedo, Sousa-Sousa, Graton-Santos, e Maki (2009); 

Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c); Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, e Neves (2008), 
cada um dos modelos (o Modelo Dória: MD, e o Modelo Fonético-Articulatório: MFA) foi implementado 
de modo simples e de modo a levar em conta o valor acentual dos segmentos. Assim, cada um dos 
modelos teve uma Implementação Simples (IS) e uma Implementação de Valor Acentual (IVA). Dessa 
forma, Capovilla e Sousa-Sousa geraram quatro variantes: MD-IS e MD-IVA; e MFA-IS e MFA-IVA. Até 
aqui os dois modelos (o Modelo Dória: MD, e o Modelo Fonético-Articulatório: MFA) foram descritos em 
sua implementação simples (MD-IS, MFA-IS). A partir daqui esta descrição trata das implementações 
de valor acentual (MD-IVA e MFA-IVA).  

 
Para Mattoso Câmara (1984), em termos de tonicidade do segmento vocálico, podem-se atribuir 

diversos pesos (ou valores acentuais): 
1) em palavras isoladas, podem-se atribuir três pesos:  

• peso 3 para sílaba tônica,  
• peso 1 para sílaba pré-tônica,  
• peso 0 para sílaba pós-tônica 
•  

2) em conjuntos de palavras, podem-se atribuir quatro pesos:  
• peso 3 para sílaba tônica da última palavra,  
• peso 2 para sílaba tônica das palavras antecedentes,  
• peso 1 para sílaba pré-tônica, peso 0 para pós-tônica. 
•  

Segundo esse modelo: 
1) em palavras isoladas (e.g., "relógio"): 

• Um segmento vocálico tônico tem 100% de sua visibilidade;  
• um segmento vocálico pré-tônico tem apenas 66% de sua visibilidade;  
• um segmento vocálico pós-tônico tem apenas 33% de sua visibilidade. 
•   

Assim, pode-se multiplicar a visibilidade do segmento vocálico por: 
• 1,00 quando ele é tônico; por  
• 0,66 quando ele é pré-tônico; e por  
• 0,33 quando ele é pós-tônico.  
•  

Então, na palavra "relógio" a visibilidade de: 
• "e" é multiplicada por 0,66; a de  
• "ó" é multiplicada por 1,00; e a de  
• "io" é multiplicada por 0,33 
•  

2) em conjuntos de palavras (e.g., "relógio de parede"): 
Na última palavra (“parede”):  

• Um segmento vocálico tônico terá 100% de sua visibilidade.  
• Um pre-tônico tem apenas 66% de sua visibilidade.  
• Um pos-tônico tem apenas 33% de sua visibilidade. 
•  

Nas palavras anteriores à última palavra (relógio de):  
• Um segmento vocálico tônico, terá 75% de sua visibilidade.  
• Um pre-tônico tem apenas 66% de sua visibilidade.  
• Um pos-tônico tem apenas 33% de sua visibilidade. 
•  

Então, na frase "relógio de parede": 
Em "relógio", a visibilidade de: 

• "e" é multiplicada por 0,66;  
• "ó" é multiplicada por 0,75;  
• "io" é multiplicada por 0,33 
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Em "de", a visibilidade de "e" é multiplicada por 0,75 
Em "parede",  

• a visibilidade de "a" é multiplicada por 0,66;  
• a visibilidade da primeira vogal "e" é multiplicada por 1,00; e  
• a visibilidade da segunda vogal "e" é multiplicada por 0,33 
•  

Assim, multiplicamos a visibilidade do segmento vocálico por: 
• 0,66 quando é pre-tônico; por  
• 0,33 quando ele é pos-tônico; e por  
• 1,00 se ele for tônico da última palavra, ou por  
• 0,75 se ele for tônico das palavras anteriores à última. 

 
Assim, o Modelo Dória tem duas implementações: simples (MD-IS) e de valor acentual (MD-IVA). 

O Modelo Fonético-Articulatório também tem duas Implementações: Simples (MFA-IS) e de Valor 
Acentual (MFA-IVA). A diferença básica entre as Implementações Simples IS (MD-IS e MFA-IS) de um 
lado, e as Implementações de Valor Acentual (MD-IVA e MFA-IVA), de outro, é a atenção à tonicidade 
dos segmentos vocálicos. As Implementações Simples (IS) e de Valor Acentual (IVA) atribuem aos 
segmentos consonantais o peso 1. As Implementações Simples (IS) atribuem aos segmentos vocálicos 
esse mesmo peso 1. Já as Implementações de Valor Acentual (IVA) atribuem aos segmentos vocálicos 
pesos distintos dependendo de seu valor acentual. Como a tonicidade afeta a pronúncia não apenas em 
termos de suas propriedades audíveis (FonEmas) como, também, visíveis (FaneroLaliEmas), pode-se 
supor que as Implementações de Valor Acentual (IVA) sejam consideravelmente mais refinadas que 
Implementações Simples (IS), e que tenham um poder preditivo consideravelmente superior que o 
desses.  

Nas Implementações Simples (IS) (MD-IS e MFA-IS), a porcentagem de visibilidade de uma 
palavra equivale à média aritmética simples da porcentagem de visibilidade de seus segmentos, tanto 
os vocálicos quanto os consonantais. Ou seja, são somados os valores de visibilidade dos diversos 
segmentos, e essa soma é então dividida pelo número de segmentos.  

Já nas Implementações de Valor Acentual (IVA) (MD-IVA e MFA-IVA), a porcentagem de 
visibilidade de uma palavra equivale à média aritmética, ponderada por tonicidade, da porcentagem de 
visibilidade de seus segmentos. Ou seja, o valor de visibilidade de cada segmento é multiplicado pelo 
peso desse segmento; esses valores ponderados são então somados, e a soma é dividida pelo número 
de segmentos. 

Os estudos de Capovilla, de Martino, Macedo, Sousa-Sousa, Graton-Santos, e Maki (2009); 
Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c); e Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, e Neves 
(2008), avaliaram a hipótese adicional de que Implementações de Valor Acentual IVA (MD-IVA e MFA-
IVA) sejam superiores às Implementações Simples IS (MD-IS e MFA-IS), em termos de seu poder 
preditivo, ou seja, em termos do grau de correlação positiva a ser observado entre o grau de legibilidade 
orofacial de um conjunto de palavras e a frequência de acerto (pontuação) na leitura orofacial dessas 
palavras. Testaram a hipótese de que isso vale para todos os testes que Capovilla e Sousa-Sousa (em 
preparação a, b, c) elaboraram para avaliar a leitura orofacial (Plof-D-orig, TVPlof-1A-orig, TVPlof-1B-
orig, Plof-FA-orig, TVPlof-2A-orig, TVPlof-2B-orig, Plof-D-revis, TVPlof-1A-revis, TVPlof-1B-revis, Plof-
FA-revis, TVPlof-2A-revis, TVPlof-2B-revis). Os autores esperavam que análises de regressão da 
pontuação sobre o grau de legibilidade das palavras tendessem a produzir coeficientes maiores e mais 
significativos quando esse grau de legibilidade das palavras é calculado segundo os Modelos 2 do que 
quando ele é calculado segundo os Modelos 1.  

Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) apresentam as versões originais das duas 
Provas de Leitura Orofacial (Plof): Dória (Plof-D) e Fonético-Articulatória (Plof-FA), que foram 
normatizadas com escolares surdos da Educação Fundamental. Os autores demonstraram a validade 
de construto via análises de regressão da pontuação como função do grau de legibilidade orofacial das 
palavras calculado segundo Modelos de Legibilidade Orofacial de Dória (MD) e Fonético Articulatório 
(MFA), cada qual em sua Implementação Simples (IS) (sem considerar a tonicidade do FonEma na 
palavra) versus Implementação com Valor Acentual (IVA) (ponderando o valor de visibilidade com peso 
maior em FonEmas tônicos, menor nos pre-tônicos, e menor ainda nos pos-tônicos). A partir de bancos 
de figuras-palavras de Capovilla e colaboradores (Capovilla, Negrão, & Damazio, 2008; Capovilla, 
Negrão, Damazio, Roberto, Marins, Sousa-Sousa, Lima-Sousa, & Botelho, 2011; Capovilla, Negrão, 
Damazio, & Sousa-Sousa, 2008; Capovilla & Roberto, 2008; Capovilla, Roberto, Marins, Damazio, 
Sousa-Sousa, Lima-Sousa, & Botelho, 2011), Capovilla e Sousa-Sousa usaram Ancovas para controlar 
os efeitos da univocidade das figuras a serem apontadas e da familiaridade ortográfica das palavras do 
teste, e revelaram que o sucesso na leitura orofacial das palavras foi função do nível de legibilidade 
dessas palavras, calculado via MD e MFA. Os resultados revelaram que a Plof-FA tem validade superior 
à Plof-D, e que a implementação IVA é superior à implementação IS. Capovilla e Sousa-Sousa 
demonstraram, assim, que a visibilidade dos FaneroLaliEmas foi afetada pela tonicidade dos mesmos, 
sendo que, quando essa tonicidade foi levada em consideração, o efeito do grau de legibilidade orofacial 
sobre a habilidade de leitura orofacial se tornou maior. Na Plof-FA, os dois modelos: Dória (MD) e 
Fonético-Articulatório (MFA) mostraram-se válidos, mas nessa prova, o Fonético-Articulatório na 
implementação de valor acentual (MFA-IVA) foi superior. Análises de itens revelaram elevados 
coeficientes alfa de Cronbach. Essas análises permitiram excluir itens com menor correlação parte-
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todo, e chegar a versões reordenadas e abreviadas. Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) 
apresentam essas versões reordenadas e abreviadas, que foram devidamente validadas e normatizadas 
em aplicação com critérios e interrupção de 15 erros seguidos. Capovilla e Sousa-Sousa (em 
preparação a, b, c) validaram as duas provas Plof-FA e Plof-D adicionalmente por comparação com oito 
versões de testes de vocabulário por leitura orofacial, que também foram normatizados, além de por 
outras medidas de leitura e escrita. 

 
15. Apresentação e descrição pormenorizada dos quadros fonéticos dos segmentos que 

ocorrem no Português brasileiro, conforme Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) 
 

Esta seção reproduz os dados de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c). Ela apresenta 
os quadros que elencam os segmentos consonantais e vocálicos que ocorrem no Português brasileiro. 
Ela traz a descrição dos símbolos fonéticos relevantes para a transcrição fonética do Português 
brasileiro. Capovilla e Sousa-Sousa elaboraram os quadros para permitir que o leitor se familiarize com 
os símbolos utilizados nas transcrições fonéticas, e seja capaz de compreender como cada uma das 
palavras apresentadas nos testes foi articulada pelo examinador. Essa informação é extremamente 
relevante pois, somente por meio da transcrição fonética dos itens apresentados nas provas de leitura 
orofacial, é possível expressar, por escrito, a maneira como cada palavra foi articulada pelo 
examinador. No trabalho, Capovilla e Sousa-Sousa adotaram a transcrição fonética ampla, que 
explicita apenas os aspectos da pronúncia não condicionados por contexto ou características 
específicas da língua. Capovilla e Sousa-Sousa ressaltam que, na apresentação de todos os itens das 
provas de leitura orofacial que eles elaboraram, todas as ocorrências de pronúncia dos segmentos 
consonantais [τ,  δ,  σ,  ζ,  ν,  4,  λ]  foram previamente definidas para serem realizadas com ponto 
articulatório alveolar (uma vez que, em certas pronúncias, esses segmentos consonantais podem ser 
realizados com ponto articulatório dental). Esse cuidado foi tomado a fim de que o grau de visibilidade 
orofacial dos segmentos consonantais supracitados fosse sempre o mesmo, segundo o Modelo fonético 
articulatório, que preconiza o ponto de articulação dos FonEmas para a atribuição do grau de 
legibilidade. A aplicação das provas de leitura orofacial, portanto, contemplou este aspecto, a fim de 
que os dados coletados não perdessem a sua fidedignidade. 

 
O Quadro 8 sumaria os segmentos consonantais utilizados para a transcrição do português. 

 
Quadro 8. Símbolos fonéticos consonantais relevantes para transcrição do Português. A partir de 
Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c). 
 

Articulação Ponto de articulação  

Modo Vozea-
mento 

Bila-
bial 

Lábio-
dental 

Dental ou 
Alveolar 

Álveo-
palatal 

Pala-
tal Velar Glotal 

Oclusiva desv π  τ   κ  
voz β  δ   γ  

Africada desv    τΣ    
voz    δΖ    

Fricativa desv  φ σ Σ  Ξ η 
voz  ϖ ζ Ζ  Γ � 

Nasal voz µ  ν  ϑ    ψ∼   
Tepe voz   4     

Vibrante voz   ρ<     
Retroflexa voz   ≤     

Lateral voz   λ    5  Λ    λ∋   
 
Quadro 9. Vogais pré-tônicas orais do Português brasileiro. A partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em 
preparação a, b, c). 
 

 anterior central posterior 
 arred nao-arred arred nao-arred arred nao-arred 

alta  ι   υ  
média-alta  ε   ο  

média-baixa  (Ε)  (≅) (Ο)  
baixa    α   
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Quadro 10. Vogais tônicas orais do Português brasileiro. A partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em 
preparação a, b, c). 
 

 anterior central posterior 
 arred nao-arred arred nao-arred arred nao-arred 

alta  ι   υ  
média-alta  ε   ο  

média-baixa  (Ε)  (≅) (Ο)  
baixa    α   

 
Quadro 11: Vogais pós-tônicas finais orais do Português brasileiro. A partir de Capovilla e Sousa-Sousa 
(em preparação a, b, c). 
 

 anterior central posterior 
 arred nao-arred arred nao-arred arred nao-arred 

alta  (ι)    Ι   Υ  
média-alta  (ε)   (ο)  

média-baixa    ≅   
baixa    (α)   

 
 
Quadro 12. Vogais nasais do Português brasileiro. A partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação 
a, b, c). 
 

 anterior central posterior 
 arred nao-arred arred nao-arred arred nao-arred 

alta  ι∼   υ∼  
média-alta  ε∼   ο∼  

média-baixa       
baixa    α∼   
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Quadro 13. Descrição dos segmentos consonantais relevantes para a transcrição do português 
brasileiro (Fon.), seguidos dos seus graus de visibilidade orofacial (GVO) de acordo com o modelo de 
Dória (MD) e de acordo com o modelo Fonético articulatório (MFA), com suas respectivas classificações, 
seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos ortográficos e suas respectivas transcrições 
fonéticas (segundo o dialeto da cidade de São Paulo). Parte 1/2. Expandido a partir de Capovilla e 
Sousa-Sousa (em preparação a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 

Item Fon. GVO-
MD 

GVO-
MFA 

Classif. do segm. 
consonantal Graf. Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 

1 [ π ] 100% 100% Oclusiva bilabial 
desvozeada “p” pato [∀πατΥ] 

2 [ β ] 100% 100% Oclusiva bilabial 
vozeada “b” baú [βα∀υ] 

3 [ τ ] 75% 75% Oclusiva alveolar 
desvozeada “t” tatu [τα∀τυ] 

4 [ δ ] 50% 75% Oclusiva alveolar 
vozeada “d” dedo [∀δεδΥ] 

5 [ κ ] 0% 0% Oclusiva velar 
desvozeada 

“c” coco [∀κοκΥ] 
“ch” Kochia [∀κΟκϕα] 
“ck” rock [∀4ΟκΙ] 
“k” kart [∀κα4τ] 
“q” quarto [∀κωα4τΥ] 

“qu” quente [∀κε∼:τΣΙ] 

6 [ γ ] 0% 0% Oclusiva velar 
vozeada 

“g” gato [∀γατΥ] 
“gu” guitarra [γι∀ταη6] 

7 [ τΣ ] 75% 62,5% 
Africada 

alveopalatal 
desvozeada 

“t” tia [∀τΣι6] 

8 [ δΖ ] 50% 62,5% 
Africada 

alveopalatal 
vozeada 

“d” bondade [βο∼:∀δαδΖΙ] 

“j” just-in-time [∀δΖςστ ι∼: ∀ταϕµ] 

9 [ φ ] 100% 100% 
Fricativa 

labiodental 
desvozeada 

“f” faca [∀φακ6] 

“ph” iPhone [αϕ∀φου∼:] 

10 [ ϖ ] 100% 100% Fricativa 
labiodental vozeada 

“v” vaca [∀ϖακ6] 

“w” wagneriano [ϖαγινε4ι∀6〉νΥ] 
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Quadro 14. Descrição dos segmentos consonantais relevantes para a transcrição do Português 
brasileiro (Fon.), seguidos dos seus graus de visibilidade orofacial (GVO) de acordo com o modelo de 
Dória (MD) e de acordo com o modelo Fonético articulatório (MFA), com suas respectivas classificações, 
seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos ortográficos e suas respectivas transcrições 
fonéticas (segundo o dialeto da cidade de São Paulo). Parte 2/2. Expandido a partir de Capovilla e 
Sousa-Sousa (em preparação a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 
 

Item Fon. GVO-
MD 

GVO-
MFA 

Classif. do segm. 
consonantal Graf. Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 

11 [ σ ]  50% 75% Fricativa alveolar 
desvozeada 

“c” ceia [∀σεϕα] 
“ç” açúcar [α∀συκ64] 

“s” sapo [∀σαπΥ] 
“z” paz [∀πασ] 

“sc” nascer [να∀σε4] 
“ss” massa [∀µασ6] 

“sc” cresça [∀κ4εσ6] 
“xc” excelente [εσε∀λε∼:τΣΙ] 

“x” expressão [εσπ4ε∀σ6∼ω∼] 

12 [ ζ ] 50% 75% Fricativa alveolar 
vozeada 

“xs” exsudato [εσΥ∀δατΥ] 

“z” zelo [∀ζελΥ] 
“x” exato [ε∀ζατΥ] 

13 [ Σ ] 100% 50% 
Fricativa 

alveopalatal 
desvozeada  

“ch” chá [∀Σα] 
“sch” schwanoma [Σωα∀νοµ6] 

“x” xarope [Σα∀4ΟπΙ] 

14 [ Ζ ] 100% 50% 
Fricativa 

alveopalatal 
desvozeada 

“g” gel [∀ΖΕω] 

“j” jaca [∀Ζακα] 

15 [ η ] 50% 0% Fricativa glotal 
desvozeada 

“h” hertz [∀ηΕ4τσ] 

“r” rato [∀ηατΥ] 
“rr” arroz [α∀ηοσ] 

16 [ µ ] 100% 100% Nasal bilabial 
vozeada “m” macaco [µα∀κακΥ] 

17 [ ν ] 50% 75% Nasal alveolar 
vozeada “n” nada [∀ναδ6] 

18 [ ϑ ] 0% 50% Nasal palatal 
vozeada  “nh” unha [∀υϑ6] 

19 [ 4 ] 50% 75% Tepe alveolar 
vozeado “r” hora [∀Ο46] 

20 [ λ ] 75% 75% Lateral alveolar 
vozeada “l” lata [∀λατ6] 

21 [ Λ ]  50% 50% Lateral palatal 
vozeada  “lh” lhama [∀Λ6∼µ6] 
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Quadro 15. Descrição dos segmentos vocálicos pré-tônicos orais do Português brasileiro relevantes 
para a transcrição do português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus Graus de Visibilidade Orofacial 
(GVO) de acordo com o Modelo de Dória (MD) e de acordo com o modelo Fonético articulatório (MFA), 
com suas respectivas classificações, seguidos dos GrafEmas (Graf) que os representam, dos exemplos 
ortográficos (Exemplo ortogr.) e suas respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de 
Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 
 

Item Fon. GVO-
MD 

GVO-
MFA 

Classificação 
 das vogais 

Gra
f 

Exemplo 
OrtoGráfico 

Transcrição 
FonÉtica 

1 [ ι ] 75% 75% alta anterior não 
arredondada oral “i” igreja [ι∀γ4εΖ6] 

2 [ ε ] 50% 50% média-alta anterior 
não arredondada oral 

“e” ecologia [εκολο∀Ζι6] 
“i” escada [ισ∀καδ6] 

3 [ Ε ](∗) 75% 75% média-baixa anterior 
não arredondada oral “e” ecologia [Εκολο∀Ζι6] 

4 [ ≅ ] 
(∗∗) 

100% 100% média-baixa central 
não arredondada oral “ã” banheiro [β≅∀ϑεϕ4Υ]  

5 [ α ] 100% 100% baixa central não 
arredondada oral “a” amarilis [αµα∀4ιλΙσ] 

6 [ α: ] 100% 100% baixa central não 
arredondada oral “à” àquele [α:∀κελΙ] 

7 [ Ο ](∗) 100% 100% média-baixa posterior 
arredondada oral “o” oceânico [Οσε∀6〉νΙκΥ] 

8 [ ο ] 100% 100% média-alta posterior 
arredondada oral “o” olá [ο∀λα] 

9 [ υ ] 100% 100% alta posterior 
arredondada oral “u” universal [υνιϖε4∀σαω] 

 

(*) Segmentos vocálicos pré-tônicos que, ao ocorrerem, acarretam marca de variação dialetal geográfica, 
e que não são comuns no dialeto do português brasileiro na cidade de São Paulo. 
(**) Segmento vocálico pré-tônico que caracteriza variação dialetal com ocorrência comum na 
pronúncia do Português Brasileiro na cidade de São Paulo. No presente estudo, o símbolo fonético 
adotado para representar este segmento vocálico oral é [6]. 
 
 
 
Quadro 16. Descrição dos segmentos vocálicos tônicos orais do Português brasileiro relevantes para a 
transcrição do português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus Graus de Visibilidade Orofacial (GVO) de 
acordo com o Modelo de Dória (MD) e de acordo com o Modelo Fonético articulatório (MFA), com suas 
respectivas classificações, seguidos dos GrafEmas (Graf) que os representam, dos exemplos ortográficos 
(Exemplo ortogr.) e suas respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-
Sousa (em preparação a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 

Item Fon. GVO-
MD 

GVO-
MFA 

Classificação das  
vogais Graf Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 

1 [ ι ] 75% 75% alta anterior não 
arredondada oral 

“i” ilha [∀ιΛ6] 
“í” ímã [∀ιµ6∼] 
“y” itamaraty [ιταµα4α∀τΣι] 

2 [ ε ] 50% 50% média-alta anterior não 
arredondada oral 

“e” ema [∀εµ6] 
“ê” êxito [∀εζΙτΥ] 

3 [ Ε ] 75% 75% média-baixa anterior 
não arredondada oral 

“e” eco [∀ΕκΥ] 
“é” época [∀Εποκ6] 

4 [ α ] 100% 100% baixa central não 
arredondada oral 

“a” astro [∀αστ4Υ] 
“á” árvore [∀α4ϖο4Ι] 

5 [ α: ] 100% 100% baixa central não 
arredondada oral “à” à [∀α:] 

6 [ Ο ] 100% 100% média-baixa posterior 
arredondada oral 

“o” mola [∀µΟλ6] 
“ó” ópera [∀Οπερ6] 

7 [ ο ] 100% 100% média-alta posterior 
arredondada oral 

“o” rolha [∀ηοΛ6] 
“ô” ônibus [∀ονΙβΥσ] 

8 [ υ ] 100% 100% alta posterior 
arredondada oral 

“u” uma [∀υµ6] 
“ú” única [∀υνΙκ6] 
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Quadro 17. Descrição dos segmentos vocálicos pós-tônicos mediais orais do Português brasileiro 
relevantes para a transcrição do português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus Graus de Visibilidade 
Orofacial (GVO) de acordo com o Modelo de Dória (MD) e de acordo com o Modelo Fonético articulatório 
(MFA), com suas respectivas classificações, seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos 
ortográficos e suas respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa 
(em preparação a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 
 

Item Fon. GVO-
MD 

GVO-
MFA 

Classificação das 
vogais 

Gr
af 

Exemplo 
OrtoGráfico 

Transcrição 
FonÉtica 

1 [ Ι ] (∗) 75% 75% alta anterior não 
arredondada oral 

“e” número [∀νυµΙ4Υ] 
“i” tópico [∀τΟπΙκΥ] 

2 [ ε ] 50% 50% média-alta anterior 
não arredondada oral “e” número [∀νυµε4Υ] 

3 [ 6 ] 100% 100% média-baixa central 
não arredondada oral “a” trissílabo [τ4ι∀σιλ6βΥ] 

4 [ ο ] 100% 100% média-alta posterior 
arredondada oral “o” cânfora [∀κ6∼:φο46] 

5 [ Υ ] 100% 100% alta posterior 
arredondada oral “u” célula [∀σΕλΥλ6] 

(*) Segmento vocálico pós-tônico que caracteriza variação dialetal na pronúncia do Português 
Brasileiro. Este tipo de variação dialetal não foi considerado nas transcrições fonéticas do presente 
estudo. 
 
 
Quadro 18. Descrição dos segmentos vocálicos pós-tônicos finais orais do português brasileiro 
relevantes para a transcrição do Português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus Graus de Visibilidade 
Orofacial (GVO) de acordo com o Modelo de Dória (MD) e de acordo com o Modelo Fonético articulatório 
(MFA), com suas respectivas classificações, seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos 
ortográficos e suas respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa 
(em preparação a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 
 

Item Fon. GVO-
MD 

GVO-
MFA Classificação das vogais Graf. Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 

1 [ Ι ] 75% 75% alta anterior não 
arredondada oral 

“e” sabe [∀σαβΙ] 
“y” ecstasy [∀εκστ6ζΙ] 

2 [ 6 ] 100% 100% média-baixa central não 
arredondada oral “a” célula [∀σΕλΥλ6] 

3 [ Υ 
] 

100% 100% alta posterior 
arredondada oral 

“o” número [∀νυµε4Υ] 
“u” ubuntu [υ∀βυ∼:τΥ] 

 
 
Quadro 19. Descrição dos segmentos vocálicos nasais do português brasileiro relevantes para a 
transcrição do português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus Graus de Visibilidade Orofacial (GVO) de 
acordo com o Modelo de Dória (MD) e de acordo com o Modelo Fonético articulatório (MFA), com suas 
respectivas classificações, seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos ortográficos e 
suas respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação 
a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 

Item Fon. GVO-
MD 

GVO-
MFA 

Classificação das 
vogais Graf. Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 

1 [ ι 
]∼ 

75% 75% alta anterior não 
arredondada nasal “í” ímã [∀ι∼µ6∼] 

2 [ ε 
]∼ 

50% 50% média-alta anterior não 
arredondada oral “ê” anêmona [α∀νε∼µον6] 

3 [ 6 
]∼ 

100% 100% média-baixa central não 
arredondada nasal 

“â” ânimo [∀6∼νιµΥ] 
“a” pano [∀πανΥ] 
“ã” irmã [ι4∀µ6∼] 
“u” ketchup [∀κΕτΣ6∼π] 

4 [ ο 
]∼ 

100% 100% média-alta posterior 
arredondada nasal “ô” ônibus [∀ο∼νΙβΥσ] 

5 [ υ∼ 
] 

100% 100% alta posterior 
arredondada oral “u” uma [∀υ∼µ6] 
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Quadro 20. Descrição dos DiTongos pré-tônicos orais do Português brasileiro relevantes para a 
transcrição do português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus graus de visibilidade orofacial (GVO) de 
acordo com o modelo de Dória (MD) e de acordo com o modelo Fonético articulatório (MFA), com suas 
respectivas classificações, seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos ortográficos e 
suas respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação 
a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 
 

Item Fon. GVO-
MD 

GVO-
MFA Classif. Graf Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 
1 [ ιϕ ] 75% 75% crescente “ii” iiabá [ιϕα∀βα] 

2 [ ιω ] 75% 87,5% consonantal “il” humildade [υµιω∀δαδΖΙ] 
decrescente “iu” jiu-jítsu [Ζιω∀ΖιτσΥ] 

3 [ ϕα ] 87,5% 87,5% crescente “ia” iatismo [ϕα∀τΣιζµΥ] 
4 [ ϕε ] 50% 62,5% crescente “ie” hieróglifo [ϕε∀4ΟγλΙφΥ] 

5 [ ϕο ] 75% 87,5% crescente “io” audiometria [αωδΖϕοµε∀τ4ι6] 
6 [ ϕυ ] 75% 87,5% crescente “iu” iugoslavo [ϕυγοζ∀λαϖΥ] 

7 [ εϕ ] 50% 62,5% crescente “ei” deitado [δεϕ∀ταδΥ] 

8 [ εω ] 75% 75% consonantal “el” beldade [βεω∀δαδΖΙ] 
decrescente “eu” neurose [νεω∀4ΟζΙ] 

9 [ αϕ ] 87,5% 87,5% decrescente “ai” aipim [αϕ∀πι∼:] 

10 [ αω ] 100% 100% 
consonantal “al” almoço [αω∀µοσΥ] 
decrescente “ao” zaori [ζαω∀4Ι] 
decrescente “au” aurora [αω∀4Ορ6] 

11 [ Οϕ ] 75% 75% decrescente “oi” jiboiaçu [ΖιβΟϕα∀συ] 
12 [ οϕ ] 75% 87,5% decrescente “oi” coitado [κοϕ∀ταδΥ] 

13 [ οω ] 100% 100% consonantal “ol” soldado [σοω∀δαδΥ] 
decrescente “ou” ousar [οω∀ζα4] 

14 [ ωο ] 100% 100% crescente “uo” uoraçu [ωο4α∀συ] 
15 [ ωα ] 100% 100% crescente “ua” uatita [ωα∀τΣιτ6] 

16 [ ωε ] 75% 75% crescente “ue” uerá [ωε∀4α] 
17 [ υϕ ] 75% 87,5% decrescente “ui” uivar [υϕ∀ϖα4] 

18 [ ωι ] 75% 87,5% crescente “ui” equidade [εκωι∀δαδΖΙ] 
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Quadro 21. Descrição dos DiTongos tônicos orais do Português brasileiro relevantes para a transcrição 
do português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus graus de visibilidade orofacial (GVO) de acordo com o 
modelo de Dória (MD) e de acordo com o modelo Fonético articulatório (MFA), com suas respectivas 
classificações, seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos ortográficos e suas 
respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, 
c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 

Item Fon. GVO-MD GVO-MFA Classif. Graf. Exemplo 
OrtoGráfico 

Transcrição 
FonÉtica 

1 [ ιω ] 75% 87,5% consonantal “il” til [∀τιω] 
decrescente “iu” fugiu [φυ∀Ζιω] 

2 [ ϕα ] 87,5% 87,5% crescente “ia” iate [ϕα∀τΣι] 

3 [ ϕε ] 50% 62,5% crescente “ie” iene [∀ϕενΙ] 
“iê” iê-iê-iê [ϕεϕε∀ϕε] 

4 [ ϕΕ ] 75% 75% crescente “ié” iérico [∀ϕΕ4ΙκΥ] 

5 [ ϕΟ ] 75% 75% crescente “ió” idiótipo [ι∀δΖϕΟτΣΙπΥ] 
6 [ ϕο ] 75% 75% crescente “iô” ioiô [ϕο∀ϕο] 

7 [ ϕυ ] 75% 87,5% crescente “iú” iúca [∀ϕυκ6] 

8 [ εϕ ] 50% 62,5% decrescente “ei” eixo [∀εϕΣΥ] 
“êi” gêiser [∀γεϕζε4] 

9 [ εω ] 75% 75% decrescente “eu” meu [∀µεω] 
“êu” nêutron [∀νεωτ4ο∼:] 

10 [ Εϕ ] 50% 75% decrescente “ei” plateia [πλα∀τΕϕα] 
“éi” anéis [α∀νΕϕσ] 

11 [ Εω ] 87,5% 87,5% consonantal 

“el” elmo [∀ΕωµΥ] 
“él” pélvis [∀ΕωµΥ] 
“éo” rubéola [ηυ∀βΕωλ6] 
“éu” céu [∀σΕω] 

12 [ αϕ ] 87,5% 87,5% decrescente “ai” pai [∀παϕ] 
“ái” náilon [∀ναϕλο∼:] 

13 [ αω ] 100% 100% 

consonantal “al” sal [∀σαω] 
“ál” álbum [∀αωβυ∼:] 

decrescente 
“ao” caos [∀καωσ] 
“au” pau [∀παω] 
“áu” áudio [∀αωδΖϕυ] 

14 [ Οϕ ] 75% 75% decrescente “oi” metanoia [µετα∀νΟϕα] 
“ói” herói [ε∀4Οϕ] 

15 [ οϕ ] 75% 87,5% decrescente “oi” noiva [∀νοϕϖ6] 

16 [ οω ] 100% 100% consonantal “ol” bemol [βε∀µΟω] 
decrescente “ou” ouro [∀οω4Υ] 

17 [ ωα ] 100% 100% crescente “ua” quase [∀κωαζΙ] 
“uá” uádi [∀ωαδΖΙ] 

18 [ ωΕ ] 87,5% 87,5% crescente “ué” ué [∀ωΕ] 

19 [ ωε ] 75% 75% crescente “ue” uena [∀ωεν6] 
“uê” Cauê [∀καωε] 

20 [ ωι ] 75% 87,5% crescente “ui” equino [ε∀κωινΥ] 
“uí” uísque [∀ωισκΙ] 

21 [ ωο ] 100% 100% crescente “uô” iauô [ϕαωο] 

22 [ υϕ ] 75% 87,5% decrescente 
“úe” averigúe [αϖε4ι∀γυϕ] 
“ui” ruivo [∀ηυϕϖΥ] 
“úi” argúi [α4∀γυϕ] 

23 [ υω ] 100% 100% consonantal “ul” azul [α∀ζυω] 
“úl” último [∀υωτΣΙµΥ] 
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Quadro 22. Descrição dos DiTongos pós-tônicos orais do Português brasileiro relevantes para a 
transcrição do português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus graus de visibilidade orofacial (GVO) de 
acordo com o modelo de Dória (MD) e de acordo com o modelo Fonético articulatório (MFA), com suas 
respectivas classificações, seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos ortográficos e 
suas respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação 
a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 

Item Fon. GVO-
MD 

GVO-
MFA Classif. Graf. Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 
1 [ ϕα ] 75% 87,5% crescente “ea” áurea [∀αω4ϕα] 
2 [ ϕα ] 87,5% 87,5% crescente “ia” história [ισ∀τΟ4ϕα] 
3 [ ϕε ] 50% 62,5% crescente “ie” cárie [∀κα4ϕε] 
4 [ ϕο ] 75% 87,5% crescente “eo” cetáceo [σε∀τασϕο] 
5 [ ϕο ] 75% 87,5% crescente “io” salário [σα∀λα4ϕο] 
6 [ ϕυ ] 75% 87,5% crescente “eo” cetáceo [σε∀τασϕυ] 
7 [ ϕυ ] 75% 87,5% crescente “io” salário [σα∀λα4ϕυ] 
8 [ εω ] 75% 75% decrescente “eo” eolítico [εω∀λιτΣΙκΥ] 
9 [ ωο ] 100% 100% crescente “uo” vácuo [∀ϖακωο] 
10 [ ωα ] 100% 100% crescente “oa” nódoa [∀νΟδωα] 
11 [ ωα ] 100% 100% crescente “ua” contínua [κο∼:∀τΣινωα] 
12 [ ωε ] 75% 75% crescente “ue” tênue [∀τενωε] 

 
 
 
Quadro 23. Descrição dos DiTongos pré-tônicos nasais do Português brasileiro relevantes para a 
transcrição do português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus graus de visibilidade orofacial (GVO) de 
acordo com o modelo de Dória (MD) e de acordo com o modelo Fonético articulatório (MFA), com suas 
respectivas classificações, seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos ortográficos e 
suas respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação 
a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 

Item Fon. GVO-
MD 

GVO-
MFA 

Classificação das 
vogais Graf. Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 

1 [ ϕ6∼: 
] 

87,5% 87,5% TríGrafo vocálico 
nasal pré-tônico “ian” ianquizar [ϕ6:∼κι∀ζα4] 

2 [ 6∼ϕ 
] 

87,5% 87,5% decrescente “ãe” cãezinhos [κ6∼ϕ∀ζιϑΥσ] 

3 
[ 

6∼ω∼ 
] 

100% 100% decrescente “ão” pãozinho [π6∼ω∼∀ζιϑΥ] 

4 [ ο∼ϕ 
] 

75% 87,5% decrescente “õe” bastõezinhos [βαστο∼ϕ∀ζιϑΥσ] 

5 [ ω6∼ 
] 

100% 100% crescente “ua” uanani [ω6∼ν6∼∀νι] 

6 [ ω6∼: 
] 

100% 100% TríGrafo vocálico 
oral pré-tônico 

“uam” uambiza [ω6∼:∀βιζ6] 
“uan” uanderu [ω6∼:δε∀4υ] 

7 [ ωε∼: 
] 

75% 75% TríGrafo vocálico 
nasal pré-tônico “uen” aguentar [αγωε∼:∀τα4] 
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Quadro 24. Descrição dos DiTongos tônicos nasais do Português brasileiro relevantes para a 
transcrição do português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus graus de visibilidade orofacial (GVO) de 
acordo com o modelo de Dória (MD) e de acordo com o modelo Fonético articulatório (MFA), com suas 
respectivas classificações, seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos ortográficos e 
suas respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação 
a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 

Item FonEma GVO-
MD 

GVO-
MFA 

Classificação 
das vogais GrafEma Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 
1 [ ιϕ∼ ] 75% 75% crescente “ii” japiim [Ζα∀πιϕ∼] 
2 [ ϕα ] 87,5% 87,5% crescente “iá” iaiá [ϕα∀ϕα] 

3 [ ε∼ϕ∼ ] 50%  62,5% decrescente 
“em” bem [∀βε∼ϕ∼] 
“ém” amém [α∀µε∼ϕ∼] 
“en” zen [∀ζε∼ϕ∼] 

4 [ 6∼ϕ ] 87,5% 87,5% decrescente 
“ãe” mãe [∀µ6∼ϕ] 
“ãi” cãibo [∀κ6∼ϕβΥ] 

5 [ 6∼ω∼ ] 100% 100% decrescente “ão” pensão [πε∼:∀σ6∼ω∼] 
6 [ ο∼ϕ ] 75% 87,5% decrescente “õe” põe [∀πο∼ϕ] 
7 [ ω6∼ ] 100% 100% crescente “uã” itapuã [ιτα∀πω6∼] 
8 [ υ∼ϕ ] 75% 87,5% decrescente “ui” muita [∀µυ∼ϕτ6] 

 
 
 
Quadro 25: Descrição dos ditongos pós-tônicos nasais do português brasileiro relevantes para a 
transcrição do português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus graus de visibilidade orofacial (GVO) de 
acordo com o modelo de Dória (MD) e de acordo com o modelo Fonético articulatório (MFA), com suas 
respectivas classificações, seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos ortográficos e 
suas respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação 
a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 

Item FonEma GVO-
MD 

GVO-
MFA Classificação  GrafEma Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 
1 [ ε∼ϕ∼ ] 50%  62,5% decrescente “em” nuvem [∀νυϖε∼ϕ∼] 
2 [ ε∼ϕ∼ ] 50%  62,5% decrescente “en” pólen [∀πΟλε∼ϕ∼] 
3 [ 6∼: ] 100% 100% decrescente “am” brincam [∀β4ι∼:κ6∼:] 
4 [ 6∼ω∼ ] 100% 100% decrescente “ão” bênçãos [∀βε∼:σ6∼ω∼σ] 

 
 
 
Quadro 26. Descrição dos DíGrafos vocálicos pré-tônicos do Português brasileiro relevantes para a 
transcrição do português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus graus de visibilidade orofacial (GVO) de 
acordo com o modelo de Dória (MD) e de acordo com o modelo Fonético articulatório (MFA), com suas 
respectivas classificações, seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos ortográficos e 
suas respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação 
a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 

Item FonEma GVO-
MD 

GVO-
MFA GrafEma Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 

1 [ ι∼: ] 75% 75% 
“im” império [ι∼:∀πΕ4ϕυ] 
“in” injeção [ι∼:Ζε∀σ6∼ω∼] 

2 [ ε∼: ] 50% 50% 
“em” embora [ε∼:∀βΟ46] 
“en” então [ε∼:∀τ6∼ω∼] 

3 [ 6∼: ] 100% 100% 
“am” bambu [β6∼:∀βυ] 
“an” antes [6∼:∀τΣΙσ] 

4 [ ο∼: ] 100% 100% 
“om” comprar [κο∼:∀π4α4] 
“on” contar [κο∼:∀τα4] 

5 [ υ∼: ] 100% 100% 
“um” umbigo [υ∼:∀βιγΥ] 
“un” renunciar [ηενυ∼:σι∀α4] 
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Quadro 27. Descrição dos DíGrafos vocálicos tônicos do Português brasileiro relevantes para a 
transcrição do português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus graus de visibilidade orofacial (GVO) de 
acordo com o modelo de Dória (MD) e de acordo com o modelo Fonético articulatório (MFA), com suas 
respectivas classificações, seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos ortográficos e 
suas respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação 
a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 

Item FonEma GVO-
MD 

GVO-
MFA GrafEma Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 

1 [ ι∼: ] 75% 75% 

“im” rim [∀ηι∼:] 
“ím” ímpar [∀ι:πα4] 
“in” lindo [∀λι∼:δΥ] 
“ín” íntegro [∀ι∼:τεγ4Υ] 

2 [ ε∼: ] 50% 50% 

“em” sempre [∀σε∼:π4Ι] 
“êm” êmbolo [∀ε∼:βΥλΥ] 
“en” centro [σε∼:∀τ4Υ] 
“ên” ênfase [∀ε∼:φαζΙ] 

3 [ 6∼: ] 100% 100% 

“am” campo [∀κ6∼:πΥ] 
“âm” câmbio [∀κ6∼:βϕυ] 
“an” anjo [∀6∼:ΖΥ] 
“ân” ângulo [∀6∼:γΥλΥ] 

4 [ ο∼: ] 100% 100% 

“om” som [∀σο∼:] 
“ôm” rômbico [∀ηο∼:βικΥ] 
“on” onda [∀ο∼:δ6] 
“ôn” ônfalo [∀ο∼:φ6λΥ] 

5 [ υ∼: ] 100% 100% 

“um” comum [κο∀µυ∼:] 
“úm” úmbria [∀υ∼:β4ϕα] 
“un” junta [∀Ζυ∼:τ6] 
“ún” anúncio [α∀νυ∼:σϕυ] 

 
 
Quadro 28. Descrição dos DíGrafos vocálicos pós-tônicos do Português brasileiro relevantes para a 
transcrição do português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus graus de visibilidade orofacial (GVO) de 
acordo com o modelo de Dória (MD) e de acordo com o modelo Fonético articulatório (MFA), com suas 
respectivas classificações, seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos ortográficos e 
suas respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação 
a, b, c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 
 

Item FonEma GVO-
MD 

GVO-
MFA GrafEma Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 

1 [ ι∼: ] 75% 75% 
“ím” ímpar [∀ι:πα4] 
“in” lindo [∀λι∼:δΥ] 

2 [ υ∼: ] 100% 100% “um” álbum [∀αωβυ∼:] 
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Quadro 29. Descrição das demais ocorrências do Português brasileiro relevantes para a transcrição do 
português brasileiro (Fon.), seguidos dos seus graus de visibilidade orofacial (GVO) de acordo com o 
modelo de Dória (MD) e de acordo com o modelo Fonético articulatório (MFA), com suas respectivas 
classificações, seguidos dos GrafEmas que os representam, dos exemplos ortográficos e suas 
respectivas transcrições fonéticas. Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, 
c), e de Capovilla e Casado (2014). 
 

Item Fon. GVO-
MD 

GVO-
MFA Classif. GrafEma Exemplo 

OrtoGráfico 
Transcrição 

FonÉtica 

1 [ ϕ6∼: 
] 

87,5% 87,5% TríGrafo vocálico 
nasal tônico 

“iam” iambo [∀ϕ6∼:βΥ] 
“iâm” iâmbico [∀ϕ6∼:βΙκΥ] 
“ian” ianquizar [ϕ6:∼κι∀ζα4] 
“yan” yang [∀ϕ6:∼γΙ] 

2 
[ 

ω6∼: ] 
100% 100% TríGrafo vocálico 

oral pré-tônico 

“uam” uambiza [ω6∼:∀βιζ6] 
“uan” uanderu [ω6∼:δε∀4υ] 
“uam” uambiza [ω6∼:∀βιζ6] 

3 [ ϕο∼: 
] 

75% 75% TríGrafo vocálico  “iôn” iôntico [∀ϕο∼:τΣΙκΥ] 

4 [ ωε∼: ] 75% 75% TríGrafo vocálico 
nasal pré-tônico 

“uen” cinquenta [σι∼:∀κωε∼:τ
6] 

“uên” eloquência [ελο∀κωε∼:σ
ϕα] 

5 [ ϕαω ] 93,75% 93,75% TriTongo vocálico 
oral pré-tônico “iau” iaupê-

jaçanã 
[ϕαω∀πε Ζα

σ6∼∀ν6∼] 

6 
[ 

ωαω ] 
100% 100% TriTongo oral pré-

tônico 
“uau” uauçu [ωαω∀συ] 
“uau” uau [∀ωαω] 

 
 
 

16. Cifrabilidade média FaneroLaliEma-GrafEma da palavra lida orofacialmente por visão 
 
Em cada entrada do banco proposto, a palavra falada em sua forma visual tem também seu 

grau de cifrabilidade média FaneroLaliEma-GrafEma determinado, conforme o modelo proposto por 
Capovilla (2011b, 2011e, 2011f, 2012, 2013), implementado em fluxogramas de processamento de 
informação por Capovilla e Graton-Santos (2013), implementado em tabelas de cifrabilidade 
FaneroLaliEma-GrafEma por Capovilla, Jacote, Sousa-Sousa, e Graton-Santos (2011); Capovilla, 
Marins, Jacote, Damazio, e Graton-Santos (2013), e validado por Capovilla, Marins, Jacote, Damazio, e 
Graton-Santos (2013). O grau de cifrabilidade média FaneroLaliEma-GrafEma da palavra lida 
orofacialmente por visão é relevante sempre que se deseja controlar o grau de dificuldade na avaliação 
e no ensino da escrita sob ditado de fala lida orofacialmente durante o estágio alfabético de aquisição 
de escrita.  

O grau médio de cifrabilidade de uma dada palavra lida orofacialmente por visão consiste na 
média aritmética dos graus de cifrabilidade de cada um dos FaneroLaliEmas componentes dessa 
palavra. O grau de cifrabilidade de um dado FaneroLaliEma depende da incidência desse 
FaneroLaliEma no idioma falado, bem como da incidência de cada um dos GrafEmas com o qual ele 
pode ser escrito no idioma.  

 
O FaneroLaliEma {Σ, Ζ}, por exemplo, tem 2 FonEmas: [Σ], [Ζ] subjacentes.  
Esse FaneroLaliEma {Σ, Ζ} tem 5 GrafEmas: “ch”, “x”, “sch”, “j”, “g”.  
 
Desses 5 GrafEmas: 

• os GrafEmas “ch”, “x”, “sch” correspondem ao FonEma [Σ].  
• os GrafEmas “j”, “g” correspondem ao FonEma [Ζ]).  

Há duas maneiras de medir a cifrabilidade de um dado FaneroLaliEma:  
• a razão simples e  
• a razão ponderada.  
•  

A razão simples consiste na mera razão entre o numerador (1 FaneroLaliEma) e o denominador 
(5 GrafEmas). Em termos de razão simples, o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} tem cifrabilidade de 1/5 = 0,20 (ou 
seja, um FaneroLaliEma para cinco GrafEmas). Assim, no caso do FaneroLaliEma {Σ, Ζ}, como existem 5 
GrafEmas que podem grafar esse FaneroLaliEma, há cinco pares possíveis:  

{Σ, Ζ} -“ch”, {Σ, Ζ} -“x”, {Σ, Ζ} -“sch”, {Σ, Ζ} -“j”, {Σ, Ζ} -“g”.  
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Quando se observa um orador falando a palavra [ʒi'lɔ], o primeiro FaneroLaliEma é {Σ, Ζ}, e a 
probabilidade de escrever corretamente esse FaneroLaliEma é de 1/5, ou seja, 0,20. Portanto, a 
cifrabilidade desse FaneroLaliEma por razão simples é de 0,20. 

A razão ponderada consiste na incidência de um dado par FaneroLaliEma-GrafEma em relação à 
soma das incidências de todos os pares possíveis. No caso do FaneroLaliEma {Σ, Ζ}, como existem 5 
GrafEmas que podem grafar esse FaneroLaliEma, há seis pares possíveis:  

{Σ, Ζ} - “ch”, {Σ, Ζ} - “x”, {Σ, Ζ} - “sh”, {Σ, Ζ} - “sch”, {Σ, Ζ} - “j”, {Σ, Ζ} - “g”.  
 
Como vimos, quando se observa um orador falando a palavra [ʒi'lɔ], o primeiro FaneroLaliEma é 

{Σ, Ζ}, e a probabilidade de escrever corretamente esse FaneroLaliEma é de 1/6, ou seja, 0,17. 
Portanto, a cifrabilidade desse FaneroLaliEma por razão simples é de 0,17, ou 17%. Para obter a razão 
ponderada, o raciocínio é o seguinte: 

O orador pronunciou a palavra [ʒi'lɔ]. Consideremos primeiramente o receptor da fala do orador 
como sendo um ouvinte cego. Como ao FonEma [Ζ] correspondem dois GrafEmas: “j” e “g”, em termos 
de razão simples, esse ouvinte cego teria a chance de acerto de 1/2, ou seja, 0,50. Contudo, em termos 
de razão ponderada, esse ouvinte cego teria uma chance de acerto de 0,25. Isso porque, no corpus de 
253.242 palavras faladas que constituem pronúncias alternativas para o corpus de 60.800 palavras 
escritas, o FonEma [Ζ] aparece 27.801 vezes, sendo que, destas, em 6.931 casos ele é escrito com “j” e 
nos outros 20.870 casos, com “g”. Assim, em 25% das vezes, o FonEma [Ζ] é grafado com “j” e nas 
outras 75% das vezes ele é grafado com “g”. Portanto, a chance de acerto casual seria de apenas 25%. 

Consideremos agora o receptor da fala do orador como sendo um surdo vidente. Como, em 
termos visuais, os movimentos orofaciais visíveis envolvidos na articulação do FonEma [Ζ] são 
praticamente idênticos aos movimentos orofaciais visíveis envolvidos na articulação do FonEma [Σ], a 
chance de acerto casual diminui muito fortemente, já que passa a ser necessário levar em consideração 
também as quatro maneiras de grafar esse FonEma [Σ], que são com os GrafEmas “ch”, “x”, “sh”, “sch”. 
Ou seja, em vez de dividir a incidência do par [Ζ] -“j” pela soma das incidências de [Ζ]-“j” e [Ζ]-“g” 
apenas, será preciso dividir a incidência do par [Ζ] -“j” pela soma das incidências dos seguintes 6 
pares:  

[Ζ] -“j”, [Ζ] -“g”, [Σ] -“ch”, [Σ] -“x”, [Σ] -“sh”, [Σ] -“sch”.  
 
No corpus de 253.242 palavras faladas que constituem pronúncias alternativas para o corpus de 

60.800 palavras escritas, o FonEma [Σ] apareceu 9.420 vezes, sendo que, destas, ele foi escrito com “c 
em 5.380 casos; com “x” em 4.28 casos; com “sh” em 9 casos; e com “sch” em 3 casos. A soma das 
incidências de todos esses seis pares é de 37.221. Portanto, pode-se dizer que o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} 
tem incidência de 37.221 casos no corpus de 253.242 palavras faladas que constituem pronúncias 
alternativas para o corpus de 60.800 palavras escritas. Ora, como a incidência do par-alvo a ser escrito 
{Σ, Ζ}-“j” é de apenas 6.931, a probabilidade de acerto casual é de 6.931/37.221, ou seja, 18,6%. 
Esses dados se encontram sumariados no Quadro 1. No presente banco foi empregada apenas a razão 
simples. 

 
 

Quadro 30. FaneroLaliEma {Σ, Ζ} ocorreu 37.221 vezes num corpus de 253.242 palavras faladas que 
constituem pronúncias alternativas para um corpus de 60.800 palavras escritas. Para um vidente 
surdo vendo a palavra falada [ʒi'lɔ], a chance de acerto casual na escrita do primeiro FaneroLaliEma 
seria de 18,6% . Expandido a partir de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c), e de Capovilla 
e Casado (2014). 
 

FaneroLaliEma-
GrafEma 

FonEma-GrafEma incid fon-graf % incid fon-graf % incid fanlal-graf 

{Σ, Ζ} - “g” [Ζ] − “g” 20.870 75,069% 56,070% 

{Σ, Ζ} - “j” [Ζ] − “j” 6.931 24,931% 18,621% 

{Σ, Ζ} - “ch” [Σ] − “ch” 5.380 57,113% 14,454% 

{Σ, Ζ} - “x” [Σ] − “x” 4.028 42,760% 10,821% 

{Σ, Ζ} - “sh” [Σ] − “sh” 9 0,096% 0,00003% 

{Σ, Ζ} - “sch” [Σ] − “sch” 3 0,032% 0,000008% 

soma  37.221  100% 
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Assim, considerando que há 6 pares de FonEma-GrafEma: [Ζ] -“j”, [Ζ] -“g”, [Σ] -“ch”, [Σ] -“x”, 
[Σ] -“sh”, [Σ] -“sch”; e considerando que os FonEmas [Ζ] e [Σ] constituem HomoFaneroLaliEmas, há 6 
modos de grafar esse mesmo FaneroLaliEma ou 6 pares de FaneroLaliEma-GrafEma: {Σ, Ζ} -“g”, {Σ, Ζ} 
-“j”, {Σ, Ζ} -“ch”, {Σ, Ζ} -“x”, {Σ, Ζ} -“sh”, {Σ, Ζ } -“sch”, e considerando que em 253.242 transcrições 
fonéticas de 60.800 palavras escritas, esse FaneroLaliEma {Σ, Ζ} aparece 37.221 vezes, chance de 
acerto casual na escrita do primeiro FaneroLaliEma da palavra [ʒi'lɔ], é de 19,6%, já que:  
Nas 60.800 ocorrências do FaneroLaliEma {Σ, Ζ}: 
 
 

1. O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao GrafEma “g” por 20.870 vezes. Ou seja, em 
56,070% das vezes o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} é escrito com o GrafEma “g” (como em “giz”).  

2. O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao GrafEma “j” por 6.931 vezes. Ou seja, em 
18,621% das vezes o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} é escrito com o GrafEma “j” (como em “jiló” 

3. O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao GrafEma “ch” por 5.380 vezes. Ou seja, em 
14,454% das vezes o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} é escrito com o GrafEma “ch” (como em “cheio”) 

4. O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao GrafEma “x” por 4.028 vezes. Ou seja, em 
10,821% das vezes o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} é escrito com o GrafEma “x” (como em “xis”) 

5. O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao GrafEma “sh” por 9 vezes. Ou seja, em 
0,00003% das vezes o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} é escrito com o GrafEma “sh” (como em “show” 

6. O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao GrafEma “sch” por 3 vezes. Ou seja, em 
0,000008% das vezes o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} é escrito com o GrafEma “sch” (como em 
“schanoma”) 

 
A cifrabilidade média FaneroLaliEma-GrafEma de qualquer uma das palavras do banco encontra-

se avaliada de acordo com duas implementações: a Implementação Simples (IS), que não leva em conta 
a tonicidade dos segmentos vocálicos, e a Implementação de Valor Acentual (IVA), que leva em conta a 
tonicidade acentual desses segmentos vocálicos (i.e., se a sílaba é pré-tônica, tônica, ou pós-tônica).  

Na Implementação Simples (IS) a cifrabilidade média FaneroLaliEma-GrafEma de uma dada 
palavra falada lida orofacialmente corresponde à simples média aritmética dos coeficientes de 
cifrabilidade de cada um dos FaneroLaliEmas componentes dessa palavra falada, ponderados por sua 
incidência, sem levar em consideração a tonicidade acentual dos segmentos FaneroLaliÊmicos 
vocálicos.  

Em contraste com essa Implementação Simples (IS), na Implementação de Valor Acentual (IVA) a 
a cifrabilidade média FaneroLaliEma-GrafEma de uma dada palavra falada lida orofacialmente 
corresponde à média aritmética dos coeficientes de cifrabilidade de cada um dos FaneroLaliEmas 
componentes dessa palavra ponderados por sua incidência, mas levando em consideração a tonicidade 
acentual dos segmentos FaneroLaliÊmicos vocálicos que compõem a palavra falada lida orofacialmente.  

Essa Implementação de Valor Acentual (IVA) foi feita por meio da atribuição de pesos. Os pesos a 
serem atribuídos a um dado segmento vocálico (ou sílaba) dependem da tonicidade desse segmento 
vocálico (se pré-tônico, tônico, ou pós-tônico). Para palavras simples, segmentos vocálicos tônicos têm 
cifrabilidade plena de 3/3 (peso = 1,0); segmentos pré-tônicos têm cifrabilidade parcial de 2/3 (peso 
0,66); segmentos pós-tônicos têm cifrabilidade parcial de 1/3 (peso 0,33). 

Por exemplo, na palavra lida orofacialmente “relógio” ([ηε∀λΟΖϕΥ]): 
• o índice de cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma da vogal “e” ([ε]) é multiplicado pelo 

peso 0,66 (já que, como segmento vocálico pré-tônico, tem cifrabilidade parcial 2/3);  
• o índice de cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma da vogal “ó” ([Ο]) é multiplicado pelo 

peso 1,0 (já que, como segmento vocálico tônico, tem cifrabilidade plena 3/3); e  
• o índice de cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma do DiTongo “io” ([ϕΥ]) é multiplicado 

pelo peso 0,33 (já que, como segmento vocálico pós-tônico, tem cifrabilidade parcial 
1/3).  

 
Por outro lado, para palavras lidas orofacialmente compostas ou sequências de palavras (e.g., 

“relógio de parede” ou [ηε∀λΟΖϕΥ]  [δΖΙ] [πα∀4εδΖΙ]), tudo depende da ordem das palavras:  
 
Na última palavra lida orofacialmente (e.g., “parede” ou [πα∀4εδΖΙ]),  
 

• o segmento vocálico tônico [ε] tem cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma plena de 3/3 
(peso = 1,0);  

• o segmento pré-tônico [α] tem cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma parcial de 2/3 
(peso 0,66);  
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• o segmento pós-tônico [Ι] tem cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma parcial de 1/3 (peso 
0,33).  
 

Assim, na palavra lida orofacialmente “parede”: 
• o índice de cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma da vogal “a” ([α]) é multiplicado pelo 

peso 0,66;  
• o índice de cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma da vogal “e” ([ε]) é multiplicado pelo 

peso 1,0; e  
• o índice de cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma da vogal “e” ([Ι]) é multiplicado pelo 

peso 0,33.  
 

Diferentemente das palavras lidas orofacialmente que se encontram isoladas (ou em posição 
final), nas palavras anteriores à última (e.g., “relógio de”): 

• segmentos vocálicos tônicos têm cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma apenas parcial 
(peso = 0,75);  

• segmentos pré-tônicos têm cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma parcial pouco menor 
(peso 0,66);  

• segmentos pós-tônicos têm cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma parcial ainda menor 
(peso 0,33).  

 
Assim, no nome composto “relógio de parede”, o cálculo se dá deste modo:  
Na primeira parte da palavra lida orofacialmente composta, ou seja, “relógio” ([ηε∀λΟΖϕΥ]): 

• o índice de cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma da vogal “e” ([ε]) é multiplicado pelo 
peso 0,66;  

• o índice de cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma da vogal “ó” ([Ο]) é multiplicado pelo 
peso 0,75; e  

• o índice de cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma do DiTongo “io” ([ϕΥ]) é multiplicado 
pelo peso 0,33.  

 
Na primeira parte da palavra lida orofacialmente composta, ou seja, “de” ([δΖΙ]): 
o índice de cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma da vogal “e” [Ι] é multiplicado pelo peso 0,75.  
 
Esse modelo de pesos foi criado por Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) para testar 

os modelos de legibilidade orofacial Fonético-Articulatório e de Dória que eles elaboraram (Capovilla & 
Sousa-Sousa, em preparação c; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, & Neves, 2008; Capovilla, 
Sousa-Sousa, Maki, Ameni, Neves, Roberto, Damazio, Sousa, 2009). Esses autores se inspiraram em 
Mattoso-Câmara (1984), que propôs que, para marcar a tonicidade do segmento vocálico, podem-se 
atribuir diversos pesos proporcionais aos valores acentuais. Segundo Mattoso-Câmara (1984): 

 
1) em palavras isoladas, pode-se atribuir três pesos:  

• 3 para sílaba tônica,  
• 1 para pré-tônica, e  
• 0 para pós-tônica; 

 
2) em sequências de palavras ouvidas, podem-se atribuir quatro pesos:  

• 3 para sílaba tônica da última palavra,  
• 2 para sílaba tônica das palavras antecedentes;  
• 1 para sílaba pré-tônica, e 0 para sílaba pós-tônica. 

 
A lógica de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) é a seguinte: se, como assinala 

Mattoso-Câmara (1984), a tonicidade acentual afeta a audibilizabilidade FonoLógIca dos segmentos 
vocálicos pronunciados que são ouvidos, é provável que ela afete, também, a visibilidade 
FaneroLaliÊmica dos segmentos vocálicos pronunciados que são vistos (lidos orofacialmente). No 
presente banco, a mesma lógica adotada na seção anterior a cifrabilidade de AcusticoLaliEmas (ou 
FonEmas) em GrafEmas é adotada heuristicamente para a cifrabilidade de FaneroLaliEmas em 
GrafEmas. Essa lógica também foi adotada heuristicamente em seção anterior para a decifrabilidade de 
GrafEmas em FonEmas (ou AcusticoLaliEmas) ouvidos mentalmente ou audibilizados. Ela também será 
adotada heuristicamente em seção ulterior para a decifrabilidade de GrafEmas em FaneroLaliEmas 
vistos mentalmente ou visualizados. De fato, segundo Campbell (1987, 1990, 1992) e seus 
colaboradores (Campbell & Butterworth, 1985; Campbell & Dodd, 1987; Campbell & Wright, 1988; 
Dodd & Campbell, 1987; Dodd, Hobson, Brasher, Campbell, 1983), (apud Capovilla & Raphael, 2005a, 
2005b), este é um dos importantes processos pelos quais os surdos oralizados decifram os GrafEmas: 
imaginando as formas de boca correspondentes às letras. A suposição é que, na leitura AlfaBétIca, o 
processo de audibilização das unidades de voz (FonEmas) correspondentes às unidades de escrita 
(GrafEmas) por parte de videntes ouvintes seja similar ou análogo ao processo de visualização das 
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unidades de fala visível (FaneroLaliEmas) correspondentes às unidades de escrita (GrafEmas) por parte 
de videntes surdos oralizados. 

 
No presente banco, a cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma das palavras lidas orofacialmente por 

visão, no modelo com Implementação Simples (IS), variou de 0,160 a 0,830 (em escala de 0 a 1), com 
média de 0,372, e desvio-padrão de 0,093. 

Já no modelo com Implementação de Valor Acentual (IVA), a cifrabilidade FaneroLaliEma-
GrafEma das palavras lidas orofacialmente por visão variou de 0,130 a 0,830 (em escala de 0 a 1), com 
média de 0,324, e desvio-padrão de 0,096. 

 
 
Assim, como esperado, a Implementação de Valor Acentual (IVA) tende a reduzir a estimativa do 

grau de cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma das palavras lidas orofacialmente por visão, já que, 
nessa implementação, o peso das vogais pré-tônicas é reduzido em 1/3 (i.e., é multiplicado por 0,66) e 
o das pós-tônicas, em 2/3 (i.e., é multiplicado por 0,33).  

 
Resta saber em qual das implementações (i.e., simples IS ou de valor acentual IVA) a 

cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma das palavras lidas orofacialmente por visão será capaz de melhor 
prever o sucesso de escolares em fazer a cifragem cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma das palavras 
lidas orofacialmente por visão. Nos estudos (Capovilla & Sousa-Sousa, em preparação c; Capovilla, 
Sousa-Sousa, Maki, Ameni, & Neves, 2008; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, Neves, Roberto, 
Damazio, Sousa, 2009) que submeteram alunos surdos a tarefas de leitura orofacial, e que analisaram 
o efeito do grau de legibilidade orofacial (tal como calculado por modelos implementados de modo 
simples IS versus modelos implementados com valor acentual IVA) sobre o sucesso em fazer leitura 
orofacial, foi constatado que o grau de legibilidade orofacial calculado conforme o modelo IVA é mais 
preditivo do sucesso em fazer leitura orofacial por parte de escolares surdos que o grau de legibilidade 
orofacial calculado conforme o modelo IS. 

 
As Tabelas 1 a 36 sumariam os 36 HomoFaneroLaliEmas e a incidência descrescente em termos 

percentuais, de sua relação com cada um dos GrafEmas que o grafam. Sumariam, também, as relações 
FonEma-GrafEma subjacentes e sua incidência descrescente, em termos absolutos e percentuais, bem 
como logarítmicos da incidência absoluta. 

 
Conforme a Tabela 1, o HomoFaneroLaliEma {6,  ε,  6∼, ε∼, 6∼ϕ,  εϕ,  ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é grafado 

por 28 GrafEmas. Ele abriga 9 diferentes FonEmas, cujas formas de boca responsáveis pela sua 
articulação são HomoScópicas. Os GrafEmas que mais frequentemente grafam o HomoFaneroLaliEma 
{6,  ε, 6∼,  ε∼,  6∼ϕ, εϕ,  ε∼ϕ∼,  ε∼:, 6∼:} são: “e” (51,25%), “a” (14,91%), “en” (10,29%), “an” (6,24%), 
“a” (5,22%), “ei” (4,20%), “e” (3,72%). Os demais são inferiores a 1%. 

 
Conforme a Tabela 2, o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} é grafado por 8 GrafEmas. Ele abriga 8 

diferentes FonEmas, cujas formas de boca responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Os 
GrafEmas que mais frequentemente grafam o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} são: “e” (51,25%), “a” 
(14,91%), “en” (10,29%), “an” (6,24%),“a” (5,22%), “ei” (4,20%), “e” (3,72%). Os demais são inferiores a 
1%. 
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Tabela 1. O HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} abriga 9 diferentes FonEmas, 
cujas formas de boca responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} com os 22 GrafEmas que o grafam, 
juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e logarítmicos de cada 
uma dessas 22 relações.  
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“e” 

54,97% 183.440 5,26 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“a” 

29,81% 99.488 5,00 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“en” 

10,31% 34.389 4,54 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“an” 

6,24% 20.820 4,32 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“ei” 

4,20% 14.023 4,15 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“em” 

1,27% 4.244 3,63 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“am” 

0,83% 2.756 3,44 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“ê” 

0,61% 2.023 3,31 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“â” 

0,45% 1.491 3,17 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“ân” 

0,43% 1.430 3,16 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“ên” 

0,36% 1.216 3,08 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“ã” 

0,11% 361 2,56 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“âm” 

0,04% 118 2,07 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“ém” 

0,02% 82 1,91 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“ai” 

0,02% 69 1,84 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“êm” 

0,01% 25 1,40 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“êi” 

0,00% 15 1,18 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“ãi” 

0,00% 12 1,08 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“u” 

0,00% 11 1,04 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“é” 

0,00% 10 1,00 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“ãe” 

0,00% 4 0,60 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - 
“én” 

0,00% 1 0,00 

  333.704  
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Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “e” em 54,97% das vezes. Isso corresponde a 183.440 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} – “e” ocorreu 183.440 vezes 
(log10 = 5,26). Isso significa que o GrafEma “e” grafou 54,97% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “a” em 29,81% das vezes. Isso corresponde a 99.488 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} – “a” ocorreu 99.488 vezes 
(log10= 5,00). Isso significa que o GrafEma “a” grafou 29,81% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “en” em 10,31% das vezes. Isso corresponde a 34.389 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “en” ocorreu 34.389 vezes 
(log10 = 4,54). Isso significa que o GrafEma “en” grafou 10,31% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “an” em 6,24% das vezes. Isso corresponde 20.820 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “an” ocorreu 20.820 vezes 
(log10 = 4,32). Isso significa que o GrafEma “an” grafou 6,24% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “ei” em 4,20% das vezes. Isso corresponde 14.023 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “ei” ocorreu 14.023 vezes 
(log10 = 4,15). Isso significa que o GrafEma “ei” grafou 4,20% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 6 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “em” em 1,27% das vezes. Isso corresponde 4.244 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “em” ocorreu 4.244 vezes 
(log10 = 3,63). Isso significa que o GrafEma “em” grafou 1,27% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 7 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “am” em 0,83% das vezes. Isso corresponde 2.756 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “am” ocorreu 2.756 vezes 
(log10 = 3,44). Isso significa que o GrafEma “am” grafou 0,83% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 8 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “ê” em 0,61% das vezes. Isso corresponde 2.023 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
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relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “ê” ocorreu 2.023 vezes 
(log10 = 3,31). Isso significa que o GrafEma “ê” grafou 0,61% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 9 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “â” em 0,45% das vezes. Isso corresponde 1.491 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “â” ocorreu 1.491 vezes 
(log10 = 3,17). Isso significa que o GrafEma “â” grafou 0,45% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 10 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “ân” em 0,43% das vezes. Isso corresponde 1.430 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} “ân” ocorreu 1.430 vezes 
(log10 = 3,16). Isso significa que o GrafEma “ân” grafou 0,43% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

Na Linha 11 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 
grafado com o GrafEma “ên” em 0,36% das vezes. Isso corresponde 1.216 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “ên” ocorreu 1.216 vezes 
(log10 = 3,08). Isso significa que o GrafEma “ên” grafou 0,36% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 12 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “ã” em 0,11% das vezes. Isso corresponde 361 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “ã” ocorreu 361 vezes 
(log10 = 2,56). Isso significa que o GrafEma “ã” grafou 0,11% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 13 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “âm” em 0,04% das vezes. Isso corresponde 118 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “âm” ocorreu 118 vezes 
(log10 = 2,07). Isso significa que o GrafEma “âm” grafou 0,04% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 14 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “ém” em 0,02% das vezes. Isso corresponde 82 vezes das 333.704 
oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “ém” ocorreu 82 vezes 
(log10 = 1,91). Isso significa que o GrafEma “ém” grafou 0,02% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 15 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “ai” em 0,02% das vezes. Isso corresponde 69 vezes das 333.704 oportunidades 
em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:}- “ai” ocorreu 69 vezes (log10 

= 1,84). Isso significa que o GrafEma “ai” grafou 0,02% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 16 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “êm” em 0,01% das vezes. Isso corresponde 25 vezes das 333.704 
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oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “êm” ocorreu 25 vezes 
(log10 = 1,40). Isso significa que o GrafEma “êm” grafou 0,01% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 17 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “êi” em 0,00% das vezes. Isso corresponde 15 vezes das 333.704 oportunidades 
em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “êi” ocorreu 15 vezes 
(log10 = 1,18). Isso significa que o GrafEma “êi” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 18 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “ãi” em 0,00% das vezes. Isso corresponde 12 vezes das 333.704 oportunidades 
em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “ãi” ocorreu 12 vezes 
(log10 = 1,08). Isso significa que o GrafEma “ãi” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 19 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “u” em 0,00% das vezes. Isso corresponde 11 vezes das 333.704 oportunidades 
em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “u” ocorreu 11 vezes 
(log10 = 1,04). Isso significa que o GrafEma “u” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 20 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “é” em 0,00% das vezes. Isso corresponde 10 vezes das 333.704 oportunidades 
em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “é” ocorreu 10 vezes (log10 

= 1,00). Isso significa que o GrafEma “é” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 21 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “ãe” em 0,00% das vezes. Isso corresponde 4 vezes das 333.704 oportunidades 
em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “ãe” ocorreu 4 vezes (log10 

= 0,60). Isso significa que o GrafEma “ãe” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

 
Na Linha 22 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} é 

grafado com o GrafEma “én” em 0,00% das vezes. Isso corresponde 1 vezes das 333.704 oportunidades 
em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas 
correspondentes às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A 
relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - “én” ocorreu 1 vezes (log10 

= 0,00). Isso significa que o GrafEma “én” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 
 
 
Tabela 2. O HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} com 
os 7 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 7 relações. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  Incid.  Log10 Incid  
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FanLal-Graf FanLal-Graf FanLal-Graf 
{α, Ε, α:} - “a” 86,59% 268.681 5,43 

{α, Ε, α:} - “á” 7,30% 22.642 4,35 

{α, Ε, α:} - “e” 3,55% 11.012 4,04 

{α, Ε, α:} - “é” 2,56% 7.931 3,90 

{α, Ε, α:} - “à” 0,00% 9 0,95 

{α, Ε, α:} - “ê” 0,00% 5 0,70 

{α, Ε, α:} - “i” 0,00% 4 0,60 

  310.284  
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Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} é grafado com o GrafEma “a” em 

86,59% das vezes. Isso corresponde a 268.681 vezes das 310.284 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {α, Ε, α:} - “a” ocorreu 268.681 vezes (log10 = 5,43). Isso significa que o 
GrafEma “a” grafou 86,59% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} foi emitido. 

 
Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} é grafado com o GrafEma “á” em 

7,30% das vezes. Isso corresponde a 22.642 vezes das 310.284 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {α, Ε, α:} - “á” ocorreu 22.642 vezes (log10 = 4,35). Isso significa que o 
GrafEma “á” grafou 7,30% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} foi emitido. 

 
Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} é grafado com o GrafEma “e” em 

3,55% das vezes. Isso corresponde a 11.012 vezes das 310.284 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {α, Ε, α:} - “e” ocorreu 11.012 vezes (log10 = 4,04). Isso significa que o 
GrafEma “e” grafou 3,55% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} foi emitido. 

 
Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} é grafado com o GrafEma “é” 

em 2,56% das vezes. Isso corresponde a 7.931 vezes das 310.284 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {α, Ε, α:} - “é” ocorreu 7.931 vezes (log10 = 3,90). Isso significa que o 
GrafEma “é” grafou 2,56% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} foi emitido. 

 
Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} é grafado com o GrafEma “à” em 

0,00% das vezes. Isso corresponde a 9 vezes das 310.284 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {α, Ε, α:} - “à” ocorreu 9 vezes (log10 = 0,95). Isso significa que o 
GrafEma “à” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} foi emitido. 

 
Na Linha 6 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} é grafado com o GrafEma “ê” em 

0,00% das vezes. Isso corresponde a 5 vezes das 310.284 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {α, Ε, α:} - “ê” ocorreu 5 vezes (log10 = 0,70). Isso significa que o 
GrafEma “ê” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} foi emitido. 

 
Na Linha 7 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} é grafado com o GrafEma “i” em 

0,00% das vezes. Isso corresponde a 4 vezes das 310.284 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {α, Ε, α:} - “i” ocorreu 4 vezes (log10 = 0,60). Isso significa que o GrafEma 
“i” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} foi emitido. 
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Tabela 3. O HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} com 
os 6 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 6 relações. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{αϕ, Εϕ} - “ai” 82,24% 2.028 3,31 

{αϕ, Εϕ} - “ei” 15,69% 387 2,59 

{αϕ, Εϕ} - “éi” 1,34% 33 1,52 

{αϕ, Εϕ} - “ái” 0,24% 6 0,78 

{αϕ, Εϕ} - “i” 0,24% 6 0,78 

{αϕ, Εϕ} - “y” 0,24% 6 0,78 
  2.466  

 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} é grafado com o GrafEma “ai” 

em 82,24% das vezes. Isso corresponde a 2.028 vezes das 2.466 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αϕ, Εϕ} - “ai” ocorreu 2.028 vezes (log10 = 3,31). Isso significa que o 
GrafEma “ai” grafou 82,24% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} é grafado com o GrafEma “ei” em 
15,69% das vezes. Isso corresponde a 387 vezes das 2.466 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αϕ, Εϕ} - “ei” ocorreu 387 vezes (log10 = 2,59). Isso significa que o 
GrafEma “ei” grafou 15,69% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} é grafado com o GrafEma “éi” em 
1,34% das vezes. Isso corresponde a 33 vezes das 2.466 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αϕ, Εϕ} - “éi” ocorreu 33 vezes (log10 = 1,52). Isso significa que o 
GrafEma “éi” grafou 1,34% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} é grafado com o GrafEma “ái” 
em 0,24% das vezes. Isso corresponde a 6 vezes das 2.466 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αϕ, Εϕ} - “ái” ocorreu 6 vezes (log10 = 0,78). Isso significa que o 
GrafEma “ái” grafou 0,24% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} é grafado com o GrafEma “i” em 
0,24% das vezes. Isso corresponde a 6 vezes das 2.466 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αϕ, Εϕ} - “i” ocorreu 6 vezes (log10 = 0,78). Isso significa que o GrafEma 
“i” grafou 0,24% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} foi emitido. 

Na Linha 6 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} é grafado com o GrafEma “y” em 
0,24% das vezes. Isso corresponde a 6 vezes das 2.466 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αϕ, Εϕ} - “y” ocorreu 6 vezes (log10 = 0,78). Isso significa que o GrafEma 
“y” grafou 0,24% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} foi emitido. 

 
 

Tabela 4. O HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} abriga 4 diferentes FonEmas, cujas formas de 
boca responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {αω, 
α∼ω∼, εω, Εω} com os 13 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em 
termos percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 13 relações. 
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Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “al” 29,46% 9.068 3,96 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “ão” 29,06% 8.945 3,95 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “el” 11,19% 3.444 3,54 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “au” 11,16% 3.435 3,54 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “eo” 10,36% 3.190 3,50 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “eu” 6,09% 1.876 3,27 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “ál” 0,85% 262 2,42 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “áu” 0,73% 224 2,35 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “êu” 0,56% 172 2,24 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “éu” 0,30% 91 1,96 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “éo” 0,11% 34 1,53 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “ao” 0,08% 26 1,41 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “él” 0,05% 15 1,18 
  30.782  

 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} é grafado com o 

GrafEma “al” em 29,46% das vezes. Isso corresponde a 9.068 vezes das 30.782 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “al” ocorreu 9.068 vezes (log10 = 3,96). Isso 
significa que o GrafEma “al” grafou 29,46% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, 
α∼ω∼, εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} é grafado com o 
GrafEma “ão” em 29,06% das vezes. Isso corresponde a 8.945 vezes das 30.782 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “ão” ocorreu 8.945 vezes (log10 = 3,95). Isso 
significa que o GrafEma “ão” grafou 29,06% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, 
α∼ω∼, εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} é grafado com o 
GrafEma “el” em 11,19% das vezes. Isso corresponde a 3.444 vezes das 30.782 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “el” ocorreu 3.444 vezes (log10 = 3,54). Isso 
significa que o GrafEma “el” grafou 11,19% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, 
α∼ω∼, εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} é grafado com o 
GrafEma “au” em 11,16% das vezes. Isso corresponde a 3.435 vezes das 30.782 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “au” ocorreu 3.435 vezes (log10 = 3,54). Isso 
significa que o GrafEma “au” grafou 11,16% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, 
α∼ω∼, εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} é grafado com o 
GrafEma “eo” em 10,36% das vezes. Isso corresponde a 3.190 vezes das 30.782 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “eo” ocorreu 3.190 vezes (log10 = 3,50). Isso 
significa que o GrafEma “eo” grafou 10,36% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, 
α∼ω∼, εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 6 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} é grafado com o 
GrafEma “eu” em 6,09% das vezes. Isso corresponde a 1.876 vezes das 30.782 oportunidades em que 
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esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “eu” ocorreu 1.876 vezes (log10 = 3,27). Isso 
significa que o GrafEma “eu” grafou 6,09% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, 
α∼ω∼, εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 7 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} é grafado com o 
GrafEma “ál” em 0,85% das vezes. Isso corresponde a 262 vezes das 30.782 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “ál” ocorreu 262 vezes (log10 = 2,42). Isso significa 
que o GrafEma “ál” grafou 0,85% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, 
εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 8 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} é grafado com o 
GrafEma “áu” em 0,73% das vezes. Isso corresponde a 224 vezes das 30.782 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “áu” ocorreu 224 vezes (log10 = 2,35). Isso 
significa que o GrafEma “áu” grafou 0,73% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, 
α∼ω∼, εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 9 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} é grafado com o 
GrafEma “êu” em 0,56% das vezes. Isso corresponde a 172 vezes das 30.782 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “êu” ocorreu 172 vezes (log10 = 2,24). Isso 
significa que o GrafEma “êu” grafou 0,56% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, 
α∼ω∼, εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 10 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} é grafado com o 
GrafEma “éu” em 0,30% das vezes. Isso corresponde a 91 vezes das 30.782 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “éu” ocorreu 91 vezes (log10 = 1,96). Isso significa 
que o GrafEma “éu” grafou 0,30% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, 
εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 11 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} é grafado com o 
GrafEma “éo” em 0,11% das vezes. Isso corresponde a 34 vezes das 30.782 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “éo” ocorreu 34 vezes (log10 = 1,53). Isso significa 
que o GrafEma “éo” grafou 0,11% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, 
εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 12 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} é grafado com o 
GrafEma “ao” em 0,08% das vezes. Isso corresponde a 26 vezes das 30.782 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “ao” ocorreu 26 vezes (log10 = 1,41). Isso significa 
que o GrafEma “ao” grafou 0,08% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, 
εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 13 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} é grafado com o 
GrafEma “él” em 0,05% das vezes. Isso corresponde a 15 vezes das 30.782 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - “él” ocorreu 15 vezes (log10 = 1,18). Isso significa 
que o GrafEma “él” grafou 0,05% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, 
εω, Εω} foi emitido. 
 
 
Tabela 5. O HomoFaneroLaliEma {β, µ, π} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {β, µ, π} com 
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os 3 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{β, µ, π} - “m” 47,59% 114.241 5,06 

{β, µ, π} - “p” 33,41% 80.197 4,90 

{β, µ, π} - “b” 18,99% 45.594 4,66 
  240.032  

 
 

Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {β, µ, π} é grafado com o GrafEma “m” em 

47,59% das vezes. Isso corresponde a 114.241 vezes das 240.032 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {β, µ, π} - “m” ocorreu 114.241 vezes (log10 = 5,06). Isso significa que o 
GrafEma “m” grafou 47,59% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {β, µ, π} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {β, µ, π} é grafado com o GrafEma “p” em 
33,41% das vezes. Isso corresponde a 80.197 vezes das 240.032 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {β, µ, π} - “p” ocorreu 80.197 vezes (log10 = 4,90). Isso significa que o 
GrafEma “p” grafou 33,41% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {β, µ, π} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {β, µ, π} é grafado com o GrafEma “b” em 
18,99% das vezes. Isso corresponde a 45.594 vezes das 240.032 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {β, µ, π} - “b” ocorreu 45.594 vezes (log10 = 4,66). Isso significa que o 
GrafEma “b” grafou 18,99% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {β, µ, π} foi emitido. 
 
 
Tabela 6. O HomoFaneroLaliEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - abriga 6 diferentes FonEmas, cujas formas de 
boca responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {τ, δ, 
ν, τ∋, δ∋, ϑ} com os 4 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos 
percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 4 relações. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - “t” 42,42% 170.690 5,23 

{τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - “d” 29,93% 120.442 5,08 

{τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - “n” 25,64% 103.181 5,01 

{τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - “nh” 2,01% 8.072 3,91 
  402.385  

 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} é grafado com o 

GrafEma “t” em 42,42% das vezes. Isso corresponde a 170.690 vezes das 402.385 oportunidades em 
que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes 
às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - “t” ocorreu 170.690 vezes (log10 = 5,23). Isso significa 
que o GrafEma “t” grafou 42,42% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, 
ϑ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} é grafado com o 
GrafEma “d” em 29,93% das vezes. Isso corresponde a 120.442 vezes das 402.385 oportunidades em 
que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes 
às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
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HomoFaneroLaliEma-GrafEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - “d” ocorreu 120.442 vezes (log10 = 5,08). Isso 
significa que o GrafEma “d” grafou 29,93% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, 
ν, τ∋, δ∋, ϑ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} é grafado com o 
GrafEma “n” em 25,64% das vezes. Isso corresponde a 103.181 vezes das 402.385 oportunidades em 
que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes 
às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - “n” ocorreu 103.181 vezes (log10 = 5,01). Isso 
significa que o GrafEma “n” grafou 25,64% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, 
ν, τ∋, δ∋, ϑ} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} é grafado com o 
GrafEma “nh” em 2,01% das vezes. Isso corresponde a 8.072 vezes das 402.385 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - “nh” ocorreu 8.072 vezes (log10 = 3,91). Isso significa 
que o GrafEma “nh” grafou 2,01% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, 
ϑ} foi emitido. 
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Tabela 7. O HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} abriga 4 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} 
com os 9 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 9 relações. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “t” 33,92% 33.708 4,53 

{Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “d” 28,61% 28.426 4,45 

{Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “g” 21,00% 20.870 4,32 

{Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “j” 6,98% 6.939 3,84 

{Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “ch” 5,41% 5.380 3,73 

{Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “x” 4,05% 4.028 3,61 

{Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “sch” 0,01% 9 0,95 

{Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “tch” 0,01% 7 0,85 

{Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “sh” 0,00% 3 0,48 
  99.370  

 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} é grafado com o GrafEma “t” 

em 33,92% das vezes. Isso corresponde a 33.708 vezes das 99.370 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “t” ocorreu 33.708 vezes (log10 = 4,53). Isso significa que 
o GrafEma “t” grafou 33,92% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} foi 
emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} é grafado com o GrafEma 
“d” em 28,61% das vezes. Isso corresponde a 28.426 vezes das 99.370 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “d” ocorreu 28.426 vezes (log10 = 4,45). Isso significa que 
o GrafEma “d” grafou 28,61% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} foi 
emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} é grafado com o GrafEma 
“g” em 21,00% das vezes. Isso corresponde a 20.870 vezes das 99.370 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “g” ocorreu 20.870 vezes (log10= 4,32). Isso significa que 
o GrafEma “g” grafou 21,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} foi 
emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} é grafado com o GrafEma “j” 
em 6,98% das vezes. Isso corresponde a 6.939 vezes das 99.370 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ}- “j” ocorreu 6.939 vezes (log10 = 3,84). Isso significa que o 
GrafEma “j” grafou 6,98% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ}foi 
emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ}é grafado com o GrafEma 
“ch”em 5,41% das vezes. Isso corresponde a 5.380 vezes das 99.370 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “ch” ocorreu 5.380 vezes (log10 = 3,73). Isso significa que 
o GrafEma “ch” grafou 5,41% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} foi 
emitido. 

Na Linha 6 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} é grafado com o GrafEma 
“x” em 4,05% das vezes. Isso corresponde a 4.028 vezes das 99.370 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
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HomoFaneroLaliEma-GrafEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “x” ocorreu 4.028 vezes (log10 = 3,61). Isso significa que o 
GrafEma “x” grafou 4,05% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} foi 
emitido. 

Na Linha 7 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} é grafado com o GrafEma 
“sch” em 0,01% das vezes. Isso corresponde a 9 vezes das 99.370 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “sch” ocorreu 9 vezes (log10 = 0,95). Isso significa que o 
GrafEma “sch” grafou 0,01% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} foi 
emitido. 

Na Linha 8 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} é grafado com o GrafEma 
“tch” em 0,01% das vezes. Isso corresponde a 7 vezes das 99.370 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “tch” ocorreu 7 vezes (log10 = 0,85). Isso significa que o 
GrafEma “tch” grafou 0,01% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} foi 
emitido. 

Na Linha 9 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} é grafado com o GrafEma 
“sh” em 0,00% das vezes. Isso corresponde a 3 vezes das 99.370 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - “sh” ocorreu 3 vezes (log10 = 0,48). Isso significa que o 
GrafEma “sh” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} foi 
emitido. 
 
 
Tabela 8. O HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} com os 
4 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos 
e logarítmicos de cada uma dessas 4 relações. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{φ, ϖ} - “f” 56,36% 50.195 4,70 

{φ, ϖ} - “v” 43,59% 38.827 4,59 

{φ, ϖ} - “w” 0,05% 41 1,61 

{φ, ϖ} - “ph” 0,00% 4 0,60 
  89.067  

 
 

Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} é grafado com o GrafEma “f” em 

56,36% das vezes. Isso corresponde a 50.195 vezes das 89.067 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {φ, ϖ} - “f” ocorreu 50.195 vezes (log10 = 4,70). Isso significa que o 
GrafEma “f” grafou 56,36% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} é grafado com o GrafEma “v” em 
43,59% das vezes. Isso corresponde a 38.827 vezes das 89.067 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {φ, ϖ} - “v” ocorreu 38.827 vezes (log10 = 4,59). Isso significa que o 
GrafEma “v” grafou 43,59% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} foi emitido. 



 56 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} é grafado com o GrafEma “w” em 
0,05% das vezes. Isso corresponde a 41 vezes das 89.067 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {φ, ϖ} - “w” ocorreu 41 vezes (log10 = 1,61). Isso significa que o GrafEma 
“w” grafou 0,05% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} é grafado com o GrafEma “ph” em 
0,00% das vezes. Isso corresponde a 4 vezes das 89.067 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {φ, ϖ} - “ph” ocorreu 4 vezes (log10 = 0,60). Isso significa que o GrafEma 
“ph” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} foi emitido. 
 

 
Tabela 9. O HomoFaneroLaliEma {κ, γ} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca responsáveis 
pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {κ, γ} com os 7 GrafEmas 
que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e 
logarítmicos de cada uma dessas 7 relações. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{k, g} - “c” 69,00% 115.424 5,06 
{k, g} - “g” 23,61% 39.490 4,60 

{k, g} - “qu” 5,96% 9.962 4,00 
{k, g} - “gu” 1,29% 2.163 3,34 
{k, g} - “k” 0,11% 192 2,28 
{k, g} - “ck” 0,02% 34 1,53 
{k, g} - “ch” 0,00% 6 0,78 

  167.271  
 

Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ}  é grafado com o GrafEma “c” em 

69,00% das vezes. Isso corresponde a 115.424 vezes das 167.271 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {κ, γ} - “c” ocorreu 115.424 vezes (log10 = 5,06). Isso significa que o 
GrafEma “c” grafou 69,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} é grafado com o GrafEma “g” em 
23,61% das vezes. Isso corresponde a 39.490 vezes das 167.271 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {κ, γ} - “g” ocorreu 39.490 vezes (log10 = 4,60). Isso significa que o “g” 
grafou 23,61% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} é grafado com o GrafEma “qu” em 
5,96% das vezes. Isso corresponde a 9.962 vezes das 167.271 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {κ, γ} - “qu” ocorreu 9.962 vezes (log10 = 4,00). Isso significa que o 
GrafEma “qu” grafou 5,96% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} é grafado com o GrafEma “gu” em 
1,29% das vezes. Isso corresponde a 2.163 vezes das 167.271 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {κ, γ} - “gu” ocorreu 2.163 vezes (log10 = 3,34). Isso significa que o 
GrafEma “gu” grafou 1,29% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} é grafado com o GrafEma “k” em 
0,11% das vezes. Isso corresponde a 192 vezes das 167.271 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
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HomoFaneroLaliEma-GrafEma {κ, γ} - “k” ocorreu 192 vezes (log10 = 2,28). Isso significa que o GrafEma 
“k” grafou 0,11% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} foi emitido. 

Na Linha 6 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} é grafado com o GrafEma “ck” em 
0,02% das vezes. Isso corresponde a 34 vezes das 167.271 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {κ, γ} - “ck” ocorreu 34 vezes (log10 = 1,53). Isso significa que o GrafEma 
“ck” grafou 0,02% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} foi emitido. 

Na Linha 7 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} é grafado com o GrafEma “ch” em 
0,00% das vezes. Isso corresponde a 6 vezes das 167.271 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {κ, γ} - “ch” ocorreu 6 vezes (log10 = 0,78). Isso significa que o GrafEma 
“ch” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} foi emitido. 
 
 
Tabela 10. O HomoFaneroLaliEma {κω, γω} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {κω, γω} com 
os 4 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos, de cada uma dessas 4 relações. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{ κω, γω} -“qu” 60,17% 2.352 3,37 

{κω, γω} -“gu” 28,96% 1.132 3,05 

{κω, γω} -“co” 9,47% 370 2,57 

{κω, γω} -“cu” 1,41% 55 1,74 
  3.909  

 
 

Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {κω, γω} é grafado com o GrafEma “qu” 

em 60,17% das vezes. Isso corresponde a 2.352 vezes das 3.909 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {κω, γω} - “qu” ocorreu 2.352 vezes (log10 = 3,37). Isso significa que o 
GrafEma “qu” grafou 60,17% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κω, γω} foi 
emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {κω, γω} é grafado com o GrafEma “gu” 
em 28,96% das vezes. Isso corresponde a 1.132 vezes das 3.909 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {κω, γω} - “gu” ocorreu 1.132 vezes (log10 = 3,05). Isso significa que o 
GrafEma “gu” grafou 28,96% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κω, γω}foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {κω, γω} é grafado com o GrafEma “co” 
em 9,47% das vezes. Isso corresponde a 370 vezes das 3.909 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {κω, γω} - “co” ocorreu 370 vezes (log10 = 2,57). Isso significa que o 
GrafEma “co” grafou 9,47% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κω, γω} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {κω, γω} é grafado com o GrafEma “cu” 
em 1,41% das vezes. Isso corresponde a 55 vezes das 3.909 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {κω, γω} - “cu” ocorreu 55 vezes (log10 = 1,74). Isso significa que o 
GrafEma “cu” grafou 1,41% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κω, γω} foi emitido. 
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Tabela 11. O HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} abriga 5 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, 
τσ} com os 12 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos 
percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 12 relações. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “s” 63,57% 134.191 5,13 

{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “c” 15,74% 33.233 4,52 

{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “z” 6,99% 14.746 4,17 

{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “ç” 5,78% 12.205 4,09 

{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “ss” 3,84% 8.101 3,91 

{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “x” 2,84% 5.989 3,78 

{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “sc” 1,10% 2.322 3,37 

{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “xc” 0,08% 163 2,21 

{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “cs” 0,05% 105 2,02 

{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “cc” 0,01% 15 1,18 

{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “sç” 0,00% 6 0,78 

{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “zz” 0,00% 3 0,48 

  211.079  
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} é grafado com o “s” em 

63,57% das vezes. Isso corresponde a 134.191 vezes das 211.079 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “s” ocorreu 134.191 vezes (log10 = 5,13). Isso significa 
que o GrafEma “s” grafou 63,57% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, 
τσ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} é grafado com o 
GrafEma “c” em 15,74% das vezes. Isso corresponde a 33.233 vezes das 211.079 oportunidades em 
que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes 
às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “c” ocorreu 33.233 vezes (log10 = 4,52). Isso significa 
que o GrafEma “c” grafou 15,74% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, 
τσ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} é grafado com o 
GrafEma “z” em 6,99% das vezes. Isso corresponde a 14.746 vezes das 211.079 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “z” ocorreu 14.746 vezes (log10 = 4,17). Isso significa 
que o GrafEma “z” grafou 6,99% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} 
foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} é grafado com o 
GrafEma “ç” em 5,78% das vezes. Isso corresponde a 12.205 vezes das 211.079 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “ç” correu 12.205 vezes (log10 = 4,09). Isso significa 
que o GrafEma “ç” grafou 5,78% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} 
foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} é grafado com o 
GrafEma “ss” em 3,84% das vezes. Isso corresponde a 8.101 vezes das 211.079 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “ss” ocorreu 8.101 vezes (log10 = 5,00). Isso significa 
que o GrafEma “ss” grafou 3,84% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, 
τσ} foi emitido. 
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Na Linha 6 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} é grafado com o 
GrafEma “x” em 2,84% das vezes. Isso corresponde a 5.989 vezes das 211.079 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “x” ocorreu 5.989 vezes (log10 = 3,78). Isso significa 
que o GrafEma “x” grafou 2,84% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} 
foi emitido. 

Na Linha 7 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} é grafado com o 
GrafEma “sc” em 1,10% das vezes. Isso corresponde a 2.322 vezes das 211.079 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “sc” ocorreu 2.322 vezes (log10 = 3,37). Isso significa 
que o GrafEma “sc” grafou 1,10% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, 
τσ} foi emitido. 

Na Linha 8 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} é grafado com o 
GrafEma “xc” em 0,08% das vezes. Isso corresponde a 163 vezes das 211.079 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “xc” ocorreu 163 vezes (log10 = 2,21). Isso significa que 
o GrafEma “xc” grafou 0,08% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} foi 
emitido. 

Na Linha 9 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} é grafado com o 
GrafEma “cs” em 0,05% das vezes. Isso corresponde a 105 vezes das 211.079 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “cs” ocorreu 105 vezes (log10 = 2,02). Isso significa que 
o GrafEma “cs” grafou 0,05% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} foi 
emitido. 

Na Linha 10 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} é grafado com o 
GrafEma “cc” em 0,01% das vezes. Isso corresponde a 15 vezes das 211.079 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “cc” ocorreu 15 vezes (log10 = 1,18). Isso significa que 
o GrafEma “cc” grafou 0,01% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ}  
foi emitido. 

Na Linha 11 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ}  é grafado com o 
GrafEma “sç” em 0,00% das vezes. Isso corresponde a 6 vezes das 211.079 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - “sç” ocorreu 6 vezes (log10 = 0,78). Isso significa que o 
GrafEma “sç” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ}  foi 
emitido. 

Na Linha 12 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ}  é grafado com o 
GrafEma “zz” em 0,00% das vezes. Isso corresponde a 3 vezes das 211.079 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ}  - “zz” ocorreu 3 vezes (log10 = 0,48). Isso significa que o 
GrafEma “zz” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ}  foi 
emitido. 

 



 60 

Tabela 12. O HomoFaneroLaliEma {η, 4, 4∼} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {η, 4, 4∼}  
com os 3 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{η, 4, 4∼} - “r” 95,58% 278.338 5,44 

{η, 4, 4∼} - “rr” 4,40% 12.813 4,11 

{η, 4, 4∼} - “h” 0,02% 60 1,78 

  291.211  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {η, 4, 4∼} é grafado com o GrafEma “r” em 

95,58% das vezes. Isso corresponde a 278.338 vezes das 291.211 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {η, 4, 4∼} - “r” ocorreu 278.338 vezes (log10 = 5,44). Isso significa que o 
GrafEma “r” grafou 95,58% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {η, 4, 4∼} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {η, 4, 4∼} é grafado com o GrafEma “rr” 
em 4,40% das vezes. Isso corresponde a 12.813 vezes das 291.211 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {η, 4, 4∼} - “rr” ocorreu 12.813 vezes (log10 = 4,11). Isso significa que o 
GrafEma “rr” grafou 4,40% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {η, 4, 4∼} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {η, 4, 4∼} é grafado com o GrafEma “h” em 
0,02% das vezes. Isso corresponde a 60 vezes das 291.211 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {η, 4, 4∼} - “h” ocorreu 60 vezes (log10 = 1,78). Isso significa que o 
GrafEma “h” grafou 0,02% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {η, 4, 4∼} foi emitido. 
 
 
Tabela 13. O HomoFaneroLaliEma áfono {---} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {---} com os 3 
GrafEmas que o grafam (2 GrafEmas reais e 1 GrafEma ágrafo, ou em potencial) , juntamente com a 
incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 3 
relações. 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{---} - "---" 99,67% 3.173.358 6,50 
{---} - “h” 0,33% 10.436 4,02 
{---} - “x” 0,00% 5 0,70 

  3.183.799  
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {---} é grafado com o GrafEma “---” em 

99,67% das vezes. Isso corresponde a 3.173.358 vezes das 3.183.799 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {---} - "---" ocorreu 3.173.358 vezes (log10 = 6,50). Isso significa que o 
GrafEma “---” grafou 99,67% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {---} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {---} é grafado com o GrafEma “h” em 
0,33% das vezes. Isso corresponde a 10.436 vezes das 3.183.799 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {---} - "h" ocorreu 10.436 vezes (log10 = 4,02). Isso significa que o 
GrafEma “h” grafou 0,33% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {---} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {---} é grafado com o GrafEma “x” em 
0,00% das vezes. Isso corresponde a 5 vezes das 3.183.799 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
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palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {---} - "x" ocorreu 5 vezes (log10 = 0,70). Isso significa que o GrafEma “x” 
grafou 0,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {---} foi emitido. 

 
O cálculo da relação entre o FonEma áfono [−−−] e o GrafEma ágrafo “---” (i.e., à ausência de 

letra) é o seguinte: Somar a incidência de todas as vogais mais a incidência de todos os DiTongos, mais 
a incidência de todos os TriTongos. Então subtrair os casos em que o FonEma áfono [−−−] encontra-se 
associado com o GrafEma “h” (como em haveremos, hei, honestidade, húmus) e com o GrafEma “x” 
(como em “bordeaux”, e “vitreaux”). 
 
Nota: O cálculo da relação entre o FonEma áfono [−−−] e o GrafEma ágrafo “---” (i.e., à ausência de 
letra) é o seguinte: Somar a incidência de todas as vogais (sem qualquer acento: “a”, “e”, “i”, “o”, “u”; “e” 
com todos os acentos “á”, “à”, “â”, “ã’, “é”, “ê”, “í’, “ó”, “ô”, “õ” associados a todos os seus respectivos 
FonEmas) mais a incidência de todos os DiTongos (por exemplo, “ae”, “ai”, “ao”, “au”, “ea”, “ei”, “eo”, 
“eu”, “ia”, “ie”, “io”, “iu”, “ao”, “oe”, “oi”, “ou”, “ua”, “eu”, “ui”, “uo” sem acento e com acentos: “ae”, “áe”, 
“âe”, “ãe”, “aé”, “aê”, “ai”, “ái”, “ãi”, “âi”, “aí”, “ao”, “ao”, “ao”, “ao”, “ao”, “ao”, “au”, “áu”, “ea”, “éa”, “êa”, 
“eã”, “éã”, “êã”, “ei”, “éi”, “êi”, “eo”, “éo”, “êo”, “eó”, “eô”, “eu”, “eu”, “eu”, “eu”, “ia”, “ia”, “ia”, “ia”, “ia”, 
“ie”, “íe”, “ié”, “iê”, “io”, “ío”, “ió”, “iô”, “iu”, “íu”, “iú”, “ao”, “óa”, “ôa”, “oá”, “õa”, “oã”, “ou”, “ou”, “ou”, 
“ua”, “úa”, “uá”, “uã”, “eu”, “úe”, “uê”, “ué”, “ui”, “úi”, “uí”, “uo”, “úo”, “uó”, “uô”), e de todos os 
TriTongos. Então subtrair os casos em que o FonEma áfono [−−−] encontra-se associado com o 
GrafEma “h” (como em haveremos, hei, honestidade, húmus) e com o GrafEma “x” (como em 
“bordeaux”, e “vitreaux”). 
 
 
Tabela 14. O HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} abriga 6 diferentes FonEmas, cujas formas de 
boca responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, 
ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} com os 11 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos 
percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 11 relações. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “i” 65,80% 247.337 5,39 

{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “e” 20,95% 78.767 4,90 

{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “í” 6,03% 22.683 4,36 

{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “in” 3,20% 12.032 4,08 

{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “en” 2,44% 9.154 3,96 

{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “im” 0,71% 2.667 3,43 

{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “em” 0,71% 2.652 3,42 

{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “ín” 0,13% 479 2,68 

{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “y” 0,02% 84 1,92 

{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “ím” 0,01% 39 1,59 

{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “ii” 0,00% 16 1,20 
  375.910  

 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} é grafado com o 

GrafEma “i” em 65,80% das vezes. Isso corresponde a 247.337 vezes das 375.910 oportunidades em 
que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes 
às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “i” ocorreu 247.337 vezes (log10 = 5,39). Isso 
significa que o GrafEma “i” grafou 65,80% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, 
Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} é grafado com o 
GrafEma “e” em 20,95% das vezes. Isso corresponde a 78.767 vezes das 375.910 oportunidades em 
que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes 
às 60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “e” ocorreu 78.767 vezes (log10 = 4,90). Isso 
significa que o GrafEma “e” grafou 20,95% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, 
Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} foi emitido. 
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Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} é grafado com o 
GrafEma “í” em 6,03% das vezes. Isso corresponde a 22.683 vezes das 375.910 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “í” ocorreu 22.683 vezes (log10 = 4,36). Isso 
significa que o GrafEma “í” grafou 6,03% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, 
ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} é grafado com o 
GrafEma “in” em 3,20% das vezes. Isso corresponde a 12.032 vezes das 375.910 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “in” ocorreu 12.032 vezes (log10 = 4,08). Isso 
significa que o GrafEma “in” grafou 3,20% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, 
Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} é grafado com o 
GrafEma “en” em 2,44% das vezes. Isso corresponde a 9.154 vezes das 375.910 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “en” ocorreu 9.154 vezes (log10 = 3,96). Isso 
significa que o GrafEma “en” grafou 2,44% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, 
Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} foi emitido. 

Na Linha 6 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} é grafado com o 
GrafEma “im” em 0,71% das vezes. Isso corresponde a 2.667 vezes das 375.910 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “im” ocorreu 2.667 vezes (log10 = 3,43). Isso 
significa que o GrafEma “im” grafou 0,71% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, 
Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} foi emitido. 

Na Linha 7 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} é grafado com o 
GrafEma “em” em 0,71% das vezes. Isso corresponde a 2.652 vezes das 375.910 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “em” ocorreu 2.652 vezes (log10 = 3,42). Isso 
significa que o GrafEma “em” grafou 0,71% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, 
Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} foi emitido. 

Na Linha 8 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} é grafado com o 
GrafEma “ín” em 0,13% das vezes. Isso corresponde a 479 vezes das 375.910 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “ín” ocorreu 479 vezes (log10 = 2,68). Isso significa 
que o GrafEma “ín” grafou 0,13% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, 
ιϕ∼} foi emitido. 

Na Linha 9 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} é grafado com o 
GrafEma “y” em 0,02% das vezes. Isso corresponde a 84 vezes das 375.910 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “y” ocorreu 84 vezes (log10 = 1,92). Isso significa 
que o GrafEma “y” grafou 0,02% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, 
ιϕ∼} foi emitido. 

Na Linha 10 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} é grafado com o 
GrafEma “ím” em 0,01% das vezes. Isso corresponde a 39 vezes das 375.910 oportunidades em que 
esse HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 
60.800 palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “ím” ocorreu 39 vezes (log10 = 1,59). Isso significa 
que o GrafEma “ím” grafou 0,01% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, 
ιϕ∼}foi emitido. 
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Na Linha 11 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} é grafado com o 
GrafEma “ii” em 0,00% das vezes. Isso corresponde a 16 vezes das 375.910 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - “ii” ocorreu 16 vezes (log10 = 1,20). Isso significa 
que o GrafEma “ii” grafou 0,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, 
ιϕ∼} foi emitido. 
 
 
Tabela 15. O HomoFaneroLaliEma {ιω, Ιω} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ιω, Ιω} com 
os 3 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{ιω, Ιω} - “el” 82,23% 2.902 3,46 

{ιω, Ιω} - “il” 17,54% 619 2,79 

{ιω, Ιω} - “iu” 0,23% 8 0,90 
  3.529  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ιω, Ιω}é grafado com o GrafEma “el” em 

82,23% das vezes. Isso corresponde a 2.902 vezes das 3.529 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ιω, Ιω} - “el” ocorreu 2.902 vezes (log10 = 3,46). Isso significa que o 
GrafEma “el” grafou 82,23% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ιω, Ιω} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ιω, Ιω} é grafado com o GrafEma “il” em 
17,54% das vezes. Isso corresponde a 619 vezes das 3.529 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ιω, Ιω} - “il” ocorreu 619 vezes (log10 = 2,79). Isso significa que o 
GrafEma “il” grafou 17,54% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ιω, Ιω} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ιω, Ιω} é grafado com o GrafEma “iu” em 
0,23% das vezes. Isso corresponde a 8 vezes das 3.529 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ιω, Ιω} - “iu” ocorreu 8 vezes (log10 = 0,90). Isso significa que o GrafEma 
“iu” grafou 0,23% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ιω, Ιω} foi emitido. 
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Tabela 16. O HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, 
ϕε} com os 7 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos 
percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 7 relações. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} - “ie” 66,18% 1.035 3,01 

{ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} - “ia” 20,59% 322 2,51 

{ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} - “ian” 8,44% 132 2,12 

{ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} - “iam” 4,16% 65 1,81 

{ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} - “yan” 0,32% 5 0,70 

{ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} - “iê” 0,19% 3 0,48 

{ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} - “iâm” 0,13% 2 0,30 
  1.564  

 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} é grafado com o GrafEma 

“ie” em 66,18% das vezes. Isso corresponde a 1.035 vezes das 1.564 em que esse HomoFaneroLaliEma 
é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕ6∼, 
ϕ6∼:, ϕε} - “ie” ocorreu 1.035 vezes (log10 = 3,01). Isso significa que o GrafEma “ie” grafou 66,18% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} é grafado com o GrafEma 
“ia” em 20,59% das vezes. Isso corresponde a 322 vezes das 1.564 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕ6∼, 
ϕ6∼:, ϕε} - “ia” ocorreu 322 vezes (log10 = 2,51). Isso significa que o GrafEma “ia” grafou 20,59% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} é grafado com o GrafEma 
“ian” em 8,44% das vezes. Isso corresponde a 132 vezes das 1.564 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕ6∼, 
ϕ6∼:, ϕε} - “ian” ocorreu 132 vezes (log10 = 2,12). Isso significa que o GrafEma “ian” grafou 8,44% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} é grafado com o GrafEma 
“iam” em 4,16% das vezes. Isso corresponde a 65 vezes das 1.564 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕ6∼, 
ϕ6∼:, ϕε} - “iam” ocorreu 65 vezes (log10 = 1,81). Isso significa que o GrafEma “iam” grafou 4,16% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} é grafado com o GrafEma 
“yan” em 0,32% das vezes. Isso corresponde a 5 vezes das 1.564 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕ6∼, 
ϕ6∼:, ϕε} - “yan” ocorreu 5 vezes (log10 = 0,70). Isso significa que o GrafEma “yan” grafou 0,32% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} foi emitido. 

Na Linha 6 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} é grafado com o GrafEma 
“iê” em 0,19% das vezes. Isso corresponde a 3 vezes das 1.564 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕ6∼, 
ϕ6∼:, ϕε} - “iê” ocorreu 3 vezes (log10 = 0,48). Isso significa que o GrafEma “iê” grafou 0,19% de todas 
as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} foi emitido. 

Na Linha 7 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} é grafado com o GrafEma 
“iâm” em 0,13% das vezes. Isso corresponde a 2 vezes das 1.564 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
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original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕ6∼, 
ϕ6∼:, ϕε} - “iâm” ocorreu 2 vezes (log10 = 0,30). Isso significa que o GrafEma “iâm” grafou 0,13% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} foi emitido. 
 
 

Tabela 17. O HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} com 
os 4 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 4 relações. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{ϕα, ϕΕ} - “ia” 69,52% 6.623 3,82 

{ϕα, ϕΕ} - “ea” 29,56% 2.816 3,45 

{ϕα, ϕΕ} - “iá” 0,55% 52 1,72 

{ϕα, ϕΕ} - “ié” 0,38% 36 1,56 
  9.527  

  
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} é grafado com o GrafEma “ia” 

em 69,52% das vezes. Isso corresponde a 6.623 vezes das 9.527 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕα, 
ϕΕ}- “ia” ocorreu 6.623 vezes (log10 = 3,82). Isso significa que o GrafEma “ia” grafou 69,52% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} é grafado com o GrafEma “ea” 
em 29,56% das vezes. Isso corresponde a 2.816 vezes das 9.527 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕα, ϕΕ} 
- “ea” ocorreu 2.816 vezes (log10 = 3,45). Isso significa que o GrafEma “ea” grafou 29,56% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} é grafado com o GrafEma “iá” 
em 0,55% das vezes. Isso corresponde a 52 vezes das 9.527em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido 
na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕα, ϕΕ}- “iá” 
ocorreu 52 vezes (log10 = 1,72). Isso significa que o GrafEma “iá” grafou 0,55% de todas as instâncias 
em que o HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} é grafado com o GrafEma “ié” 
em 0,38% das vezes. Isso corresponde a 36 vezes das 9.527em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido 
na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕα, ϕΕ} - “ié” 
ocorreu 36 vezes (log10 = 1,56). Isso significa que o GrafEma “ié” grafou 0,38% de todas as instâncias 
em que o HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} foi emitido. 
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Tabela 18. O HomoFaneroLaliEma {ϕαω} abriga 1 FonEma, com apenas uma forma de boca 
responsável pela sua articulação. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ϕαω} com o GrafEma que o 
grafa, juntamente com a incidência, em termos percentuais absolutos e logarítmicos dessa relação. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{ϕαω} - “iau” 100,00% 10 1,00 

  10  
 
 
 Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕαω} é grafado com o GrafEma “iau” em 

100,00% das vezes. Isso corresponde a 10 vezes das 10 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na 
articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕαω} - “iau”ocorreu 
10 vezes (log10 = 1,00). Isso significa que o GrafEma “iau” grafou 100,00% de todas as instâncias em 
que o HomoFaneroLaliEma {ϕαω} foi emitido. 
 
 
 
Tabela 19. O HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, 
ϕο∼:} com os 6 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos 
percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 6 relações. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{ϕο, ϕυ, ϕο∼:} - “io” 77,08% 21.676 4,34 

{ϕο, ϕυ, ϕο∼:} - “eo” 22,15% 6.230 3,79 

{ϕο, ϕυ, ϕο∼:} - “iu” 0,54% 151 2,18 

{ϕο, ϕυ, ϕο∼:} - “iú” 0,13% 36 1,56 

{ϕο, ϕυ, ϕο∼:} - “iô” 0,09% 25 1,40 

{ϕο, ϕυ, ϕο∼:} - “iôn” 0,01% 4 0,60 
  28.122  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} é grafado com o GrafEma 

“io” em 77,08% das vezes. Isso corresponde a 21.676 vezes das 28.122 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} - “io” ocorreu 21.676 vezes (log10 = 4,34). Isso significa 
que o GrafEma “io” grafou 77,08% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} 
foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} é grafado com o GrafEma 
“eo” em 22,15% das vezes. Isso corresponde a 6.230 vezes das 28.122 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} - “eo” ocorreu 6.230 vezes (log10 = 3,79). Isso significa que 
o GrafEma “eo” grafou 22,15% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} foi 
emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} é grafado com o GrafEma 
“iu” em 0,54% das vezes. Isso corresponde a 151 vezes das 28.122 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕο, ϕυ, 
ϕο∼:} - “iu” ocorreu 151 vezes (log10 = 2,18). Isso significa que o GrafEma “iu” grafou 0,54% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} é grafado com o GrafEma 
“iú” em 0,13% das vezes. Isso corresponde a 36 vezes das 28.122 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
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original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕο, ϕυ, 
ϕο∼:} - “iú” ocorreu 36 vezes (log10 = 1,56). Isso significa que o GrafEma “iú” grafou 0,13% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} é grafado com o GrafEma 
“iô” em 0,09% das vezes. Isso corresponde a 25 vezes das 28.122 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕο, ϕυ, 
ϕο∼:} - “iô” ocorreu 25 vezes (log10 = 1,40). Isso significa que o GrafEma “iô” grafou 0,09% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} foi emitido. 

Na Linha 6 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} é grafado com o GrafEma 
“iôn” em 0,01% das vezes. Isso corresponde a 4 vezes das 28.122 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕο, ϕυ, 
ϕο∼:} - “iôn” ocorreu 4 vezes (log10 = 0,60). Isso significa que o GrafEma “iôn” grafou 0,01% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:} foi emitido. 
 
 
 
Tabela 20. O HomoFaneroLaliEma {ϕΟ} abriga 1 FonEma, com apenas 1 forma de boca responsáveis 
pela sua articulação. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ϕΟ} com o GrafEma que o grafa, juntamente 
com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e logarítmicos dessa relação. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{ϕΟ} - “ió” 100,00% 124 2,09 
  124  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ϕΟ} é grafado com o GrafEma “ió” em 

100,00% das vezes. Isso corresponde a 124 vezes das 124 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido 
na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ϕΟ} - “ió” ocorreu 
124 vezes (log10 = 2,09). Isso significa que o GrafEma “ió” grafou 100,00% de todas as instâncias em 
que o HomoFaneroLaliEma {ϕΟ} foi emitido. 
 
 
 
Tabela 21. O HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} 
com os 5 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 5 relações. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{λ, λ∋, Λ} - “l” 88,15% 83.754 4,92 
{λ, λ∋, Λ} - “lh” 7,16% 6.803 3,83 
{λ, λ∋, Λ} - “li” 2,14% 2.036 3,31 
{λ, λ∋, Λ} - “le” 1,60% 1.524 3,18 
{λ, λ∋, Λ} - “ll” 0,94% 893 2,95 

  95.010  
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Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} é grafado com o GrafEma “l” em 

88,15% das vezes. Isso corresponde a 83.754 vezes das 95.010 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {λ, λ∋, 
Λ} – “l” ocorreu 83.754 vezes (log10 = 4,92). Isso significa que o GrafEma “l” grafou 88,15% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} é grafado com o GrafEma “lh” 
em 7,16% das vezes. Isso corresponde a 6.803 vezes das 95.010 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {λ, λ∋, 
Λ} – “lh” ocorreu 6.803 vezes (log10 = 3,83). Isso significa que o GrafEma “lh” grafou 7,16% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} é grafado com o GrafEma “li” 
em 2,14% das vezes. Isso corresponde a 2.036 vezes das 95.010 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {λ, λ∋, 
Λ} – “li” ocorreu 2.036 vezes (log10 = 3,31). Isso significa que o GrafEma “li” grafou 2,14% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} é grafado com o GrafEma “le” 
em 1,60% das vezes. Isso corresponde a 1.524 vezes das 95.010 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {λ, λ∋, 
Λ} – “le” ocorreu 1.524 vezes (log10 = 3,18). Isso significa que o GrafEma “le” grafou 1,60% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} é grafado com o GrafEma “ll” 
em 0,94% das vezes. Isso corresponde a 893 vezes das 95.010 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {λ, λ∋, 
Λ} – “ll” ocorreu 893 vezes (log10 = 2,95). Isso significa que o GrafEma “ll” grafou 0,94% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} foi emitido. 
 
 
Tabela 22. O HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} abriga 4 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ο, 
Ο, ο∼, ο∼:} com os 8 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos 
percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 8 relações. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{ο, Ο, ο∼, ο∼:} - “o” 86,75% 210.686 5,32 

{ο, Ο, ο∼, ο∼:} - “ó” 6,73% 16.345 4,21 

{ο, Ο, ο∼, ο∼:} - “on” 3,82% 9.289 3,97 

{ο, Ο, ο∼, ο∼:} - “ô” 1,76% 4.267 3,63 

{ο, Ο, ο∼, ο∼:} - “om” 0,84% 2.041 3,31 

{ο, Ο, ο∼, ο∼:} - “ôn” 0,09% 210 2,32 

{ο, Ο, ο∼, ο∼:} - “ôm” 0,01% 26 1,41 

{ο, Ο, ο∼, ο∼:} - “eau” 0,00% 5 0,70 
  242.869  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} é grafado com o GrafEma 

“o” em 86,75% das vezes. Isso corresponde a 210.686 vezes das 242.869 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} - “o” ocorreu 210.686 vezes (log10 = 5,32). Isso significa 
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que o GrafEma “o” grafou 86,75% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} 
foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} é grafado com o GrafEma 
“ó” em 6,73% das vezes. Isso corresponde a 16.345 vezes das 242.869 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} - “ó” ocorreu 16.345 vezes (log10 = 4,21). Isso significa que 
o GrafEma “ó” grafou 6,73% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} foi 
emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} é grafado com o GrafEma 
“on” em 3,82% das vezes. Isso corresponde a 9.289 vezes das 242.869 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} - “on” ocorreu 9.289 vezes (log10 = 3,97). Isso significa que 
o GrafEma “on” grafou 3,82% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} foi 
emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} é grafado com o GrafEma 
“ô” em 1,76% das vezes. Isso corresponde a 4.267 vezes das 242.869 em que esse HomoFaneroLaliEma 
é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ο, 
Ο, ο∼, ο∼:} - “ô” ocorreu 4.267 vezes (log10 = 3,63). Isso significa que o GrafEma “ô” grafou 1,76% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} é grafado com o GrafEma 
“om” em 0,84% das vezes. Isso corresponde a 2.041 vezes das 242.869 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} - “om” ocorreu 2.041 vezes (log10 = 3,31). Isso significa 
que o GrafEma “om” grafou 0,84% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} 
foi emitido. 

Na Linha 6 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} é grafado com o GrafEma 
“ôn” em 0,09% das vezes. Isso corresponde a 210 vezes das 242.869 em que esse HomoFaneroLaliEma 
é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ο, 
Ο, ο∼, ο∼:}- “ôn” ocorreu 210 vezes (log10 = 2,32). Isso significa que o GrafEma “ôn” grafou 0,09% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} foi emitido. 

Na Linha 7 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} é grafado com o GrafEma 
“ôm” em 0,01% das vezes. Isso corresponde a 26 vezes das 242.869 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ο, 
Ο, ο∼, ο∼:} - “ôm” ocorreu 26 vezes (log10 = 1,41). Isso significa que o GrafEma “ôm” grafou 0,01% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} foi emitido. 

Na Linha 8 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} é grafado com o GrafEma 
“eau” em 0,00% das vezes. Isso corresponde a 5 vezes das 242.869 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ο, 
Ο, ο∼, ο∼:} - “eau” ocorreu 5 vezes (log10 = 0,70). Isso significa que o GrafEma “eau” grafou 0,00% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} foi emitido. 
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Tabela 23. O HomoFaneroLaliEma {ο∼ϕ, οι, Οϕ} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ο∼ϕ, οι, Οϕ} 
com os 3 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{ο∼ϕ, οι, Οϕ} - “oi” 82,96% 2.132 3,33 

{ο∼ϕ, οι, Οϕ} - “ói” 15,80% 406 2,61 

{ο∼ϕ, οϕ, Οϕ} - “õe” 1,25% 32 1,51 
  2.570  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ο∼ϕ, οι, Οϕ} é grafado com o GrafEma 

“oi” em 82,96% das vezes. Isso corresponde a 2.132 vezes das 2.570 em que esse HomoFaneroLaliEma 
é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ο∼ϕ, οι, 
Οϕ} - “oi” ocorreu 2.132 vezes (log10 = 3,33). Isso significa que o GrafEma “oi” grafou 82,96% de todas 
as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο∼ϕ, οι, Οϕ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ο∼ϕ, οι, Οϕ} é grafado com o GrafEma 
“ói” em 15,80% das vezes. Isso corresponde a 406 vezes das 2.570 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ο∼ϕ, οι, 
Οϕ} - “ói” ocorreu 406 vezes (log10 = 2,61). Isso significa que o GrafEma “ói” grafou 15,80% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο∼ϕ, οι, Οϕ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ο∼ϕ, οι, Οϕ} é grafado com o GrafEma 
“õe” em 1,51% das vezes. Isso corresponde a 32 vezes das 2.570 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ο∼ϕ, οι, 
Οϕ} - “õe” ocorreu 32 vezes (log10 = 1,51). Isso significa que o GrafEma “õe” grafou 1,25% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο∼ϕ, οι, Οϕ} foi emitido. 
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Tabela 24. O HomoFaneroLaliEma {οω, Ολ} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {οω, Ολ} com 
os 2 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 2 relações. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{οω, Ολ} - “ou” 61,38% 2.305 3,36 

{οω, Ολ} - “ol” 38,62% 1.450 3,16 
  3.755  

Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {οω, Ολ} é grafado com o GrafEma “ou” 

em 61,38% das vezes. Isso corresponde a 2.305 vezes das 3.755 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {οω, 
Ολ} - “ou” ocorreu 2.305 vezes (log10 = 3,36). Isso significa que o GrafEma “ou” grafou 61,38% de todas 
as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {οω, Ολ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {οω, Ολ} é grafado com o GrafEma “ol” 
em 38,62% das vezes. Isso corresponde a 1.450 vezes das 3.755 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {οω, 
Ολ} - “ol” ocorreu 1.450 vezes (log10 = 3,16). Isso significa que o GrafEma “ol” grafou 38,62% de todas 
as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {οω, Ολ} foi emitido. 
 
 
Tabela 25. O HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} abriga 6 diferentes FonEmas, cujas formas de 
boca responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} com os 10 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em 
termos percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 10 relações. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “o” 68,97% 116.300 5,07 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “u” 27,09% 45.686 4,66 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “om” 2,00% 3.372 3,53 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “ú” 1,30% 2.189 3,34 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - 
“um” 

0,41% 687 2,84 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “ún” 0,10% 164 2,21 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “w” 0,06% 102 2,01 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “oo” 0,03% 54 1,73 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “l” 0,03% 50 1,70 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - 
“úm” 

0,01% 18 1,26 

  168.622  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} é grafado com o 

GrafEma “o” em 68,97% das vezes. Isso corresponde a 116.300 vezes das 168.622 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “o” ocorreu 116.300 vezes (log10 = 5,07). Isso 
significa que o GrafEma “o” grafou 68,97% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} é grafado com o 
GrafEma “u” em 27,09% das vezes. Isso corresponde a 45.686 vezes das 168.622 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
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HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “u” ocorreu 45.686 vezes (log10 = 4,66). Isso 
significa que o GrafEma “u” grafou 27,09% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} é grafado com o 
GrafEma “om” em 2,00% das vezes. Isso corresponde a 3.372 vezes das 168.622 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “om” ocorreu 3.372 vezes (log10 = 3,53). Isso 
significa que o GrafEma “om” grafou 2,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} é grafado com o 
GrafEma “ú” em 1,30% das vezes. Isso corresponde a 2.189 vezes das 168.622 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “ú” ocorreu 2.189 vezes (log10 = 3,34). Isso 
significa que o GrafEma “ú” grafou 1,30% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} é grafado com o 
GrafEma “um” em 0,41% das vezes. Isso corresponde a 687 vezes das 168.622 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “um” ocorreu 687 vezes (log10 = 2,84). Isso 
significa que o GrafEma “um” grafou 0,41% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 6 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} é grafado com o 
GrafEma “ún” em 0,10% das vezes. Isso corresponde a 164 vezes das 168.622 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “ún” ocorreu 164 vezes (log10 = 2,21). Isso 
significa que o GrafEma “ún” grafou 0,10% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 7 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} é grafado com o 
GrafEma “w” em 0,06% das vezes. Isso corresponde a 102 vezes das 168.622 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “w” ocorreu 102 vezes (log10 = 2,01). Isso 
significa que o GrafEma “w” grafou 0,06% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 8 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} é grafado com o 
GrafEma “oo” em 0,03% das vezes. Isso corresponde a 54 vezes das 168.622 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “oo” ocorreu 54 vezes (log10 = 1,73). Isso significa 
que o GrafEma “oo” grafou 0,03% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 9 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} é grafado com o 
GrafEma “l” em 0,03% das vezes. Isso corresponde a 50 vezes das 168.622 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “l” ocorreu 50 vezes (log10 = 1,70). Isso significa 
que o GrafEma “l” grafou 0,03% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 10 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} é grafado com o 
GrafEma “úm” em 0,01% das vezes. Isso corresponde a 18 vezes das 168.622 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - “úm” ocorreu 18 vezes (log10 = 1,26). Isso 
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significa que o GrafEma “úm” grafou 0,01% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

 
Tabela 26. O HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} 
com os 3 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{υϕ, υ∼ϕ} - “ui” 99,58% 708 2,85 

{υϕ, υ∼ϕ} - “úe” 0,28% 2 0,30 

{υϕ, υ∼ϕ} - “úi” 0,14% 1 0,00 
  711  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} é grafado com o GrafEma “ui” 

em 99,58% das vezes. Isso corresponde a 708 vezes das 711 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma 
{υϕ, υ∼ϕ} - “ui” ocorreu 708 vezes (log10 = 2,85). Isso significa que o GrafEma “ui” grafou 99,58% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} é grafado com o GrafEma “úe” 
em 0,28% das vezes. Isso corresponde a 2 vezes das 711 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na 
articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υϕ, υ∼ϕ} - “úe” 
ocorreu 2 vezes (log10 = 0,30). Isso significa que o GrafEma “úe” grafou 0,28% de todas as instâncias em 
que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} é grafado com o GrafEma “úi” 
em 0,14% das vezes. Isso corresponde a 1 vezes das 711 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na 
articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υϕ, υ∼ϕ} - “úi” 
ocorreu 1 vezes (log10 = 0,00). Isso significa que o GrafEma “úi” grafou 0,14% de todas as instâncias em 
que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} foi emitido. 
 
Tabela 27. O HomoFaneroLaliEma {υω, Υω} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} 
com os 3 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{υω, Υω} - “ul” 96,17% 2.282 3,36 

{υω, Υω} - “úl” 2,49% 59 1,77 

{υω, Υω} - “ol” 1,35% 32 1,51 
  2.373  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} é grafado com o GrafEma “ul” 

em 96,17% das vezes. Isso corresponde a 2.282 vezes das 2.373 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma 
{υϕ, υ∼ϕ} - “ul” ocorreu 2.282 vezes (log10 = 3,36). Isso significa que o GrafEma “ul” grafou 96,17% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} é grafado com o GrafEma “úl” 
em 2,49% das vezes. Isso corresponde a 59 vezes das 2.373 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido 
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na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υϕ, υ∼ϕ} - “úl” 
ocorreu 59 vezes (log10 = 1,77). Isso significa que o GrafEma “úl” grafou 2,49% de todas as instâncias 
em que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} é grafado com o GrafEma “ol” 
em 1,35% das vezes. Isso corresponde a 32 vezes das 2.373 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido 
na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {υϕ, υ∼ϕ} - “ol” 
ocorreu 32 vezes (log10 = 1,51). Isso significa que o GrafEma “ol” grafou 1,35% de todas as instâncias 
em que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} foi emitido. 
 
Tabela 28. O HomoFaneroLaliEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} abriga 4 diferentes FonEmas, cujas formas de 
boca responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ωα∼, 
ωα∼:, ωε, ωε∼:} com os 8 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em 
termos percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 8 relações. 
 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} - “ue” 54,22% 122 2,09 

{ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} - 
“uen” 

16,89% 38 1,58 

{ω6∼, ω6∼:, ωε, ωε∼:} - “ua” 13,33% 30 1,48 

{ω6∼, ω6∼:, ωε, ωε∼:} - 
“uan” 

7,11% 16 1,20 

{ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} - 
“uên” 

5,33% 12 1,08 

{ω6∼, ω6∼:, ωε, ωε∼:} - “uã” 1,78% 4 0,60 

{ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} - “uê” 0,89% 2 0,30 

{ω6∼, ω6∼:, ωε, ωε∼:} - 
“uam” 

0,44% 1 0,00 

  225  
 

Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} é grafado com o 

GrafEma “ue” em 54,22% das vezes. Isso corresponde a 122 vezes das 225 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} - “ue” ocorreu 122 vezes (log10 = 2,09). Isso 
significa que o GrafEma “ue” grafou 54,22% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma 
{ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} é grafado com o 
GrafEma “uen” em 16,89% das vezes. Isso corresponde a 38 vezes das 225 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} - “uen” ocorreu 38 vezes (log10 = 1,58). Isso 
significa que o GrafEma “uen” grafou 16,89% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma 
{ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} é grafado com o 
GrafEma “ua” em 13,33% das vezes. Isso corresponde a 30 vezes das 225 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} - “ua” ocorreu 30 vezes (log10 = 1,48). Isso 
significa que o GrafEma “ua” grafou 13,33% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma 
{ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} é grafado com o 
GrafEma “uan” em 7,11% das vezes. Isso corresponde a 16 vezes das 225 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
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HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} - “uan” ocorreu 16 vezes (log10 = 1,20). Isso 
significa que o GrafEma “uan” grafou 7,11% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma 
{ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} é grafado com o 
GrafEma “uên” em 5,33% das vezes. Isso corresponde a 12 vezes das 225 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} - “uên” ocorreu 12 vezes (log10 = 1,08). Isso 
significa que o GrafEma “uên” grafou 5,33% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma 
{ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} foi emitido. 

Na Linha 6 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} é grafado com o 
GrafEma “uã” em 1,78% das vezes. Isso corresponde a 4 vezes das 225 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:}- “uã” ocorreu 4 vezes (log10 = 0,60). Isso significa 
que o GrafEma “uã” grafou 1,78% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ωα∼, ωα∼:, 
ωε, ωε∼:} foi emitido. 

Na Linha 7 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} é grafado com o 
GrafEma “uê” em 0,89% das vezes. Isso corresponde a 2 vezes das 225 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} - “uê” ocorreu 2 vezes (log10 = 0,30). Isso significa 
que o GrafEma “uê” grafou 0,89% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ωα∼, ωα∼:, 
ωε, ωε∼:}foi emitido. 

Na Linha 8 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} é grafado com o 
GrafEma “uam” em 0,44% das vezes. Isso corresponde a 1 vezes das 225 em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} - “uam” ocorreu 1 vezes (log10 = 0,00). Isso 
significa que o GrafEma “uam” grafou 0,44% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma 
{ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} foi emitido. 
 
Tabela 29. O HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} com 
os 4 GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 4 relações. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{ωα, ωΕ} - “ua” 55,63% 786 2,90 

{ωα, ωΕ} - “oa” 41,76% 590 2,77 

{ωα, ωΕ} - “uá” 1,42% 20 1,30 

{ωα, ωΕ} - “ué” 1,20% 17 1,23 
  1.413  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} é grafado com o GrafEma “ua” 

em 55,63% das vezes. Isso corresponde a 786 vezes das 1.413 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωα, ωΕ} 
- “ua” ocorreu 786 vezes (log10 = 2,90). Isso significa que o GrafEma “ua” grafou 55,63% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} é grafado com o GrafEma “oa” 
em 41,76% das vezes. Isso corresponde a 590 vezes das 1.413 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωα, ωΕ} 
- “oa” ocorreu 590 vezes (log10 = 2,77). Isso significa que o GrafEma “oa” grafou 41,76% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} foi emitido. 
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Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} é grafado com o GrafEma “uá” 
em 1,42% das vezes. Isso corresponde a 20 vezes das 1.413 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido 
na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωα, ωΕ} - “uá” 
ocorreu 20 vezes (log10 = 1,30). Isso significa que o GrafEma “uá” grafou 1,42% de todas as instâncias 
em que o HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} é grafado com o GrafEma “ué” 
em 1,20% das vezes. Isso corresponde a 17 vezes das 1.413 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido 
na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωα, ωΕ} - “ué” 
ocorreu 17 vezes (log10 = 1,23). Isso significa que o GrafEma “ué” grafou 1,20% de todas as instâncias 
em que o HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} foi emitido. 

 
 
Tabela 30. O HomoFaneroLaliEma {ωαϕ} abriga um FonEma, com uma formas de boca responsável 
pela sua articulação Relação desse HomoFaneroLaliEma {ωαϕ} com o GrafEma que o grafa, juntamente 
com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e logarítmicos dessa relação. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{ωαϕ} - “uai” 100,00% 9 0,95 

  9  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωαϕ} é grafado com o GrafEma “uai” em 

100,00% das vezes. Isso corresponde a 9 vezes das 9 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na 
articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωαϕ} - “uai” ocorreu 
9 vezes (log10 = 0,95). Isso significa que o GrafEma “uai” grafou 100,00% de todas as instâncias em que 
o HomoFaneroLaliEma {ωαϕ} foi emitido. 
 
Tabela 31. O HomoFaneroLaliEma {ωαω} abriga um FonEma, com uma formas de boca responsável 
pela sua articulação Relação desse HomoFaneroLaliEma {ωαω} com o GrafEma que o grafa, juntamente 
com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e logarítmicos dessa relação. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{ωαω} - “uau” 100,00% 2 0,30 
  2  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωαω} é grafado com o GrafEma “uau” 

em 100,00% das vezes. Isso corresponde a 2 vezes das 2 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na 
articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωαω} - “uau” 
ocorreu 2 vezes (log10 = 0,30). Isso significa que o GrafEma “uau” grafou 100,00% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ωαω} foi emitido. 
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Tabela 32. O HomoFaneroLaliEma {ωι} abriga 1 FonEma, com uma forma de boca responsável pela sua 
articulação. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ωι} com os 3 GrafEmas que o grafam, juntamente com 
a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 3 
relações. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{ωι} - “ui” 55,38% 36 1,56 

{ωι} - “uí” 41,54% 27 1,43 

{ωι} - “ue” 3,08% 2 0,30 
  65  

Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωι} é grafado com o GrafEma “ui” em 

55,38% das vezes. Isso corresponde a 36 vezes das 65 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na 
articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωι} - “ui” ocorreu 36 
vezes (log10 = 1,56). Isso significa que o GrafEma “ui” grafou 55,38% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {ωι} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωι} é grafado com o GrafEma “uí” em 
41,54% das vezes. Isso corresponde a 27 vezes das 65 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na 
articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωι} - “uí” ocorreu 27 
vezes (log10 = 1,43). Isso significa que o GrafEma “uí” grafou 41,54% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {ωι} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωι} é grafado com o GrafEma “ue” em 
3,08% das vezes. Isso corresponde a 2 vezes das 65 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na 
articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωι} - “ue” ocorreu 2 
vezes (log10 = 0,30). Isso significa que o GrafEma “ue” grafou 3,08% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {ωι} foi emitido. 
 
 
Tabela 33. O HomoFaneroLaliEma {ωο} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ωο} com os 2 
GrafEmas que o grafam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e 
logarítmicos de cada uma dessas 2 relações. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid.  
FanLal-Graf 

Incid.  
FanLal-Graf 

Log10 Incid  
FanLal-Graf 

{ωο} - “uo” 95,45% 336 2,53 

{ωο} - “uô” 4,55% 16 1,20 
  352  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωο} é grafado com o GrafEma “uo” em 

95,45% das vezes. Isso corresponde a 336 vezes das 352 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na 
articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωο} - “uo” ocorreu 
336 vezes (log10 = 2,53). Isso significa que o GrafEma “uo” grafou 95,45% de todas as instâncias em que 
o HomoFaneroLaliEma {ωο} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {ωο} é grafado com o GrafEma “uô” em 
4,55% das vezes. Isso corresponde a 16 vezes das 352 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido na 
articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {ωο} - “uô” ocorreu 
16 vezes (log10 = 1,20). Isso significa que o GrafEma “uô” grafou 4,55% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {ωο} foi emitido. 
 
Tabela 34. O HomoFaneroLaliEma {≤} abriga 1 FonEma, com 1 forma de boca responsável pela sua 
articulação. Relação desse HomoFaneroLaliEma {≤} com o GrafEma que o grafa, juntamente com a 
incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e logarítmicos dessa relação. 



 78 

 
Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 

{≤} - “r” 100,00% 44.521 4,65 

  44.521  
 
 

Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {≤} é grafado com o GrafEma “r” em 

100,00% das vezes. Isso corresponde a 44.521 vezes das 44.521 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma {≤} - “r” 
ocorreu 44.521 vezes (log10 = 4,65). Isso significa que o GrafEma “r” grafou 100,00% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {≤} foi emitido. 

 
 

Tabela 35. HomoFaneroLaliEma {≤} e incidência descrescente em termos percentuais, de sua relação 
com cada um dos 1 GrafEmas que o grafam. As 1 relações FonEma-GrafEma subjacentes e sua 
incidência descrescente, em termos absolutos e percentuais, bem como logarítmicos da incidência 
absoluta. O HomoFaneroLaliEma {≤} abriga 1 diferentes FonEmas, cujas formas de boca responsáveis 
pela sua articulação são HomoScópicas. 
 

Relação FanLal-Graf % Incid. FanLal-Graf Incid. FanLal-Graf Log10 Incid FanLal-Graf 
{≤} - “r” 100,00% [≤] - “r” 44.521 

   44.521 
 

 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que o HomoFaneroLaliEma {≤} é grafado com o GrafEma “r” em 

100,00% das vezes. Isso corresponde a 44.521 vezes das 44.521 em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-GrafEma ([≤] –“r”) 
ocorreu 44.521 vezes (log10 = 4,65). Isso significa que o GrafEma “r” grafou 100,00% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {≤} foi emitido. 
 
 

17. Audibilizabilidade média FaneroLaliEma-FonEma da palavra lida orofacialmente por 
visão 

 
Em cada entrada do banco proposto, a palavra falada em sua forma visual tem também seu 

grau de audibilizabilidade média FaneroLaliEma-GrafEma determinado, conforme o modelo proposto 
por Capovilla (2011b, 2011e, 2011f, 2012, 2013), implementado em fluxograma por Capovilla e Graton-
Santos (2013), e em tabelas por Capovilla, Jacote, Sousa-Sousa, e Graton-Santos (2011); Capovilla, 
Marins, Jacote, Damazio, e Graton-Santos (2013). O grau de audibilizabilidade média FaneroLaliEma - 
FonEma da palavra lida orofacialmente por visão é relevante sempre que se deseja controlar o grau de 
dificuldade na avaliação e no ensino da habilidade de audibilizar a fala lida orofacialmente por visão. 
Isso é relevante para reabilitação auditiva de crianças com implante coclear (Capovilla, 2006) que 
precisam aprender a ouvir por ancoragem na leitura orofacial. 

 
O grau médio de audibilizabilidade de uma dada palavra lida orofacialmente por visão consiste 

na média aritmética dos graus de audibilizabilidade de cada um dos FaneroLaliEmas componentes 
dessa palavra. O grau de audibilizabilidade de um dado FaneroLaliEma depende da incidência desse 
FaneroLaliEma no idioma falado, bem como da incidência de cada um dos FonEmas que podem dar voz 
a ele.  

O FaneroLaliEma {Σ, Ζ}, por exemplo, tem 5 GrafEmas: “ch”, “x”, “sch”, “j”, “g”, mas apenas 2 
FonEmas: [Σ], [Ζ]. (Os GrafEmas “ch”, “x”, “sch” correspondem ao FonEma [[Σ]. Os GrafEmas “j”, “g” 
correspondem ao FonEma [Ζ]). Há duas maneiras de medir a audibilizabilidade de um dado 
FaneroLaliEma: a razão simples e a razão ponderada.  
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A razão simples consiste na mera razão entre o numerador (1 FaneroLaliEma) e o denominador 

(2 FonEmas). Em termos de razão simples, o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} tem audibilizabilidade de 1/2 = 0,50 
(ou seja, um FaneroLaliEma para dois FonEmas). Assim, no caso do FaneroLaliEma {Σ, Ζ}, como 
existem 2 FonEmas que podem dar voz a esse FaneroLaliEma, há dois pares possíveis: {Σ, Ζ} - [Σ], {Σ, 
Ζ} - [Ζ]. Quando se observa um orador falando a palavra [ʒi'lɔ], o primeiro FaneroLaliEma é {Σ, Ζ}, e a 
probabilidade de audibilizar corretamente esse FaneroLaliEma é de 1/2, ou seja, 0,50. Portanto, a 
audibilizabilidade desse FaneroLaliEma por razão simples é de 0,50. 

A razão ponderada consiste na incidência de um dado par FaneroLaliEma-FonEma em relação à 
soma das incidências de todos os pares possíveis. No caso do FaneroLaliEma {Σ, Ζ}, como existem dois 
FonEmas que podem dar voz a esse FaneroLaliEma, há apenas dois pares possíveis: {Σ, Ζ}-[Σ], {Σ, Ζ}-
[Ζ]. Como vimos, quando se observa um orador falando a palavra [ʒi'lɔ], o primeiro FaneroLaliEma é {Σ, 
Ζ}, e a probabilidade de audibilizar corretamente esse FaneroLaliEma é de 1/2, ou seja, 0,50. Portanto, 
a audibilizabilidade desse FaneroLaliEma por razão simples é de 1/2 ou 0,50 ou 50%. Para obter a 
razão ponderada, o raciocínio é o seguinte: 

 
No estudo de Capovilla, Marins, Jacote, Damazio, e Graton-Santos (2013), um corpus de 60.800 

palavras escritas foi submetido a um minucioso trabalho de transcrição em Alfabeto Fonético 
Internacional (International Phonetic Alphabet ou IPA, Summer Institute of Linguistics, 1993). Esse 
trabalho gerou um corpus de 253.242 transcrições fonéticas, que representam diferentes maneiras 
pelas quais aquelas 60.800 palavras escritas podem ser pronunciadas em diferentes regiões do Brasil. 
O software A Voz das Letras (Capovilla & Marins, 2014) foi, então, empregado para computar a 
incidência absoluta e relativa de cada uma das associações entre FaneroLaliEma e FonEma. Isso 
permitiu gerar tabelas de índices de audibilizabilidade da fala lida orofacialmente por visão para cada 
uma das mais de 200 relações FaneroLaliEma-FonEma do Português na nova OrtoGrafia. Segundo as 
tabelas, o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} aparece 37.221 vezes num corpus de 253.242 palavras faladas que 
constituem pronúncias alternativas para um corpus de 60.800 palavras escritas. Considerando que o 
FaneroLaliEma {Σ, Ζ} tem 2 FonEmas correspondentes, as tabelas fornecem a incidência absoluta e 
relativa de cada uma dessas associações FaneroLaliEma-FonEma. A incidência total se distribui 
proporcionalmente entre os 2 FonEmas, sendo que a soma dessas proporções será equivalente a 1,0.  
Segundo as tabelas, nas 37.221 ocorrências do GrafEma “x”: 
 

• O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao FonEma [Ζ] por 4.028 vezes. Ou seja, em 
40,2% das vezes o GrafEma “x” é pronunciado com o FonEma [Ζ] (como em “chá”).  

• O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao FonEma [Σ] por 4.028 vezes. Ou seja, em 
40,2% das vezes o GrafEma “x” é pronunciado com o FonEma [Σ] (como em “chá”). 

Assim, considerando que há 6 pares de FonEma-GrafEma: [Ζ]-“j”, [Ζ]-“g”, [Σ]-“ch”, [Σ]-“x”, [Σ]-
“sh”, [Σ]-“sch”; e considerando que os FonEmas [Ζ] e [Σ] constituem HomoFaneroLaliEmas, há 6 
modos de grafar esse mesmo FaneroLaliEma ou 6 pares de FaneroLaliEma-GrafEma: {Σ, Ζ} -“g”, {Σ, Ζ} 
-“j”, {Σ, Ζ} -“ch”, {Σ, Ζ} -“x”, {Σ, Ζ} -“sh”, {Σ, Ζ} -“sch”, e considerando que em 253.242 transcrições 
fonéticas de 60.800 palavras escritas, esse FaneroLaliEma {Σ, Ζ} aparece 37.221 vezes, chance de 
acerto casual na escrita do primeiro FaneroLaliEma da palavra [ʒi'lɔ] é de 19,6%, já que:  
Nas 60.800 ocorrências do FaneroLaliEma {Σ, Ζ}: 

7. O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao GrafEma “g” por 20.870 vezes. Ou seja, em 
56,070% das vezes o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} é escrito com o GrafEma “g” (como em “giz”).  

8. O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao GrafEma “j” por 6.931 vezes. Ou seja, em 
18,621% das vezes o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} é escrito com o GrafEma “j” (como em “jiló” 

9. O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao GrafEma “ch” por 5.380 vezes. Ou seja, em 
14,454% das vezes o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} é escrito com o GrafEma “ch” (como em “cheio”) 

10. O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao GrafEma “x” por 4.028 vezes. Ou seja, em 
10,821% das vezes o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} é escrito com o GrafEma “x” (como em “xis”) 

11. O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao GrafEma “sh” por 9 vezes. Ou seja, em 
0,00003% das vezes o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} é escrito com o GrafEma “sh” (como em “show” 

12. O FaneroLaliEma {Σ, Ζ} se encontra associado ao GrafEma “sch” por 3 vezes. Ou seja, em 
0,000008% das vezes o FaneroLaliEma {Σ, Ζ} é escrito com o GrafEma “sch” (como em 
“schanoma”) 

 
A decifrabilidade média GrafEma-FonEma de qualquer uma das palavras do banco encontra-se 

avaliada de acordo com duas implementações: a Implementação Simples (IS), que não leva em conta a 
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tonicidade dos segmentos vocálicos, e a Implementação de Valor Acentual (IVA), que leva em conta a 
tonicidade acentual desses segmentos vocálicos (i.e., se a sílaba é pré-tônica, tônica, ou pós-tônica).  

Na Implementação Simples (IS) a decifrabilidade média GrafEma-FonEma de uma dada palavra 
escrita corresponde à simples média aritmética dos coeficientes de decifrabilidade de cada um dos 
GrafEmas correspondentes, ponderados por sua incidência, sem levar em consideração a tonicidade 
acentual dos segmentos FonÊmicos vocálicos.  

Em contraste com essa Implementação Simples (IS), na Implementação de Valor Acentual (IVA) 
a decifrabilidade média GrafEma-FonEma de uma dada palavra escrita corresponde à média aritmética 
dos coeficientes de decifrabilidade de cada um dos GrafEmas componentes dessa palavra escrita, 
ponderados por sua incidência, mas levando em consideração a tonicidade acentual dos segmentos 
FonÊmicos vocálicos correspondentes aos GrafÊmicos que compõem essa palavra escrita.  

Essa Implementação de Valor Acentual (IVA) foi feita por meio da atribuição de pesos. Os pesos 
a serem atribuídos a um dado segmento vocálico (ou sílaba) dependem da tonicidade desse segmento 
vocálico (se pré-tônico, tônico, ou pós-tônico). Para palavras simples, segmentos vocálicos tônicos têm 
decifrabilidade plena de 3/3 (peso = 1,0); segmentos pré-tônicos têm decifrabilidade parcial de 2/3 
(peso 0,66); segmentos pós-tônicos têm decifrabilidade parcial de 1/3 (peso 0,33).  

Por exemplo, na palavra “relógio” ([ηε∀λΟΖϕΥ]): 
• o índice de decifrabilidade da vogal “e” ([ε]) é multiplicado pelo peso 0,66 (já que, como 

segmento vocálico pré-tônico, tem decifrabilidade parcial 2/3);  
• o índice de decifrabilidade da vogal “ó” ([Ο]) é multiplicado pelo peso 1,0 (já que, como 

segmento vocálico tônico, tem decifrabilidade plena 3/3); e  
• o índice de decifrabilidade do DiTongo “io” ([ϕΥ]) é multiplicado pelo peso 0,33 (já que, 

como segmento vocálico pós-tônico, tem decifrabilidade parcial 1/3).  
Por outro lado, para palavras compostas ou sequências de palavras (e.g., “relógio de parede” ou 

[ηε∀λΟΖϕΥ]  [δΖΙ] [πα∀4εδΖΙ]), tudo depende da ordem das palavras:  
Na última palavra (e.g., “parede” ou [πα∀4εδΖΙ]): 

• o segmento vocálico tônico [ε] tem decifrabilidade plena de 3/3 (peso = 1,0);  
• o segmento vocálico pré-tônico [α] tem decifrabilidade parcial de 2/3 (peso 0,66);  
• o segmento vocálico pós-tônico [Ι] tem decifrabilidade parcial de 1/3 (peso 0,33).  

Assim, na palavra “parede”: 
• o índice de decifrabilidade da vogal “a” ([α]) é multiplicado pelo peso 0,66;  
• o índice de decifrabilidade da vogal “e” ([ε]), em sua posição tônica, é multiplicado pelo 

peso 1,0;  
• o índice de decifrabilidade da segunda vogal “e” ([Ι]), em sua posição pós-tônica, é 

multiplicado pelo peso 0,33.  
Diferentemente de palavras isoladas (ou de palavras finais), nas palavras anteriores à última 

(e.g., “relógio de”): 
• segmentos vocálicos tônicos têm decifrabilidade apenas parcial (i.e., peso 0,75);  
• segmentos pré-tônicos têm decifrabilidade parcial pouco menor (i.e., peso 0,66);  
• segmentos pós-tônicos têm decifrabilidade parcial ainda menor (i.e., peso 0,33).  

 
Assim, no nome composto “relógio de parede”, o cálculo se dá deste modo:  
Na primeira parte da palavra composta, ou seja, “relógio” ([ηε∀λΟΖϕΥ]): 

• o índice de decifrabilidade de “e” ([ε]) é multiplicado pelo peso 0,66;  
• o índice de decifrabilidade de “ó” ([Ο]) é multiplicado pelo peso 0,75; e  
• o índice de decifrabilidade de “io” ([ϕΥ]) é multiplicado pelo peso 0,33.  

 
Na primeira parte da palavra composta, ou seja, “de” ([δΖΙ]): 
o índice de decifrabilidade de “e” [Ι] é multiplicado pelo peso 0,75.  
Esse modelo de pesos foi criado por Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) para testar 

os modelos de legibilidade orofacial Fonético-Articulatório e de Dória que eles elaboraram (Capovilla & 
Sousa-Sousa, em preparação c; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, & Neves, 2008; Capovilla, 
Sousa-Sousa, Maki, Ameni, Neves, Roberto, Damazio, Sousa, 2009). Esses autores se inspiraram em 
Mattoso-Câmara (1984), que propôs que, para marcar a tonicidade do segmento vocálico, podem-se 
atribuir diversos pesos proporcionais aos valores acentuais. Segundo Mattoso-Câmara (1984): 

1) em palavras isoladas, pode-se atribuir três pesos:  
• 3 para sílaba tônica,  
• 1 para pré-tônica, e  
• 0 para pós-tônica; 

 
2) em sequências de palavras, podem-se atribuir quatro pesos:  

• 3 para sílaba tônica da última palavra,  
• 2 para sílaba tônica das palavras antecedentes;  
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• 1 para sílaba pré-tônica, e 0 para sílaba pós-tônica. 
 
A lógica de Capovilla e Sousa-Sousa (em preparação a, b, c) é a seguinte: se a tonicidade 

acentual afeta a audibilizabilidade FonoLógIca dos segmentos vocálicos pronunciados que são ouvidos, 
é provável que ela afete, também, a visibilidade FaneroLaliÊmica dos segmentos vocálicos pronunciados 
que são vistos (lidos orofacialmente). No presente banco, a mesma lógica foi adotada para a 
cifrabilidade de AcusticoLaliEmas (ou FonEmas) em GrafEmas, e para a cifrabilidade de 
FaneroLaliEmas em GrafEmas, como será mostrado nas próximas seções. Na presente seção, ela 
também foi adotada aqui heuristicamente para a audibilizabilidade de FaneroLaliEmas em FonEmas 
(ou AcusticoLaliEmas) ouvidos mentalmente ou audibilizados. Além disso, ela tambem pode 

Além disso, em ainda outra seção, ela será adotada heuristicamente para a decifrabilidade de 
GrafEmas em FaneroLaliEmas vistos mentalmente ou visualizados. De fato, segundo Campbell (1987, 
1990, 1992) e seus colaboradores (Campbell & Butterworth, 1985; Campbell & Dodd, 1985; Campbell 
& Wright (1988), (apud Capovilla & Raphael, 2005a, 2005b), este é um dos importantes processos 
pelos quais os surdos oralizados decifram os GrafEmas: imaginando as formas de boca 
correspondentes às letras. A suposição é que, na leitura AlfaBétIca, o processo de audibilização das 
unidades de voz (FonEmas) correspondentes às unidades de escrita (GrafEmas) por parte de videntes 
ouvintes seja similar ou análogo ao processo de visualização das unidades de fala visível 
(FaneroLaliEmas) correspondentes às unidades de escrita (GrafEmas) por parte de videntes surdos 
oralizados. 

No presente banco, a audibilizabilidade FaneroLaliEma-FonEma das palavras lidas 
orofacialmente por visão, no modelo com Implementação Simples (IS), variou de 0,300 a 1,000 (em 
escala de 0 a 1), com média de 0,525, e desvio-padrão de 0,110. 

Já no modelo com Implementação de Valor Acentual (IVA), a audibilizabilidade FaneroLaliEma-
FonEma das palavras lidas orofacialmente por visão variou de 0,220 a 1,000 (em escala de 0 a 1), com 
média de 0,461, e desvio-padrão de 0,109. 

Assim, a Implementação de Valor Acentual (IVA) tende a reduzir a estimativa do grau de 
audibilizabilidade FaneroLaliEma-FonEma das palavras lidas orofacialmente por visão, já que, nessa 
implementação, o peso das vogais pré-tônicas é reduzido em 1/3 (i.e., é multiplicado por 0,66) e o das 
pós-tônicas, em 2/3 (i.e., é multiplicado por 0,33). 
 
 
Tabela 36. O HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} abriga 9 diferentes FonEmas, 
cujas formas de boca responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} com os 9 FonEmas que o soam, juntamente 
com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 9 
relações.  
 

Relação FanLal-Fon % Incid.  
FanLal-Fon 

Incid.  
FanLal-Fon 

Log10 Incid  
FanLal-Fon 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 
6∼:} - [6] 

51,38% 171.466 5,23 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 
6∼:} - [6∼] 

14,91% 49.741 4,70 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 
6∼:} - [6∼:] 

11,62% 38.780 4,59 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 
6∼:} - [6∼ϕ] 

7,53% 25.124 4,40 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 
6∼:} - [ε] 

5,78% 19.280 4,29 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 
6∼:} - [ε∼] 

4,21% 14.044 4,15 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 
6∼:} - [ε∼:] 

4,20% 14.007 4,15 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 
6∼:} - [ε∼ϕ∼] 

0,35% 1.177 3,07 

{6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 
6∼:} - [εϕ] 

0,03% 85 1,93 

  333.704  
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Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [6] em 51,38% 

das vezes. Isso corresponde a 171.466 vezes das 333.704 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma subjacente {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - [6] ocorreu 171.466 
vezes (log10 = 5,23). Isso significa que o FonEma [6] soou 51,38% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [6∼] em 
14,91% das vezes. Isso corresponde a 49.741 vezes das 333.704 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - [6∼] ocorreu 49.741 vezes 
(log10 = 4,70). Isso significa que o FonEma [6∼] soou 14,91% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [6∼:] em 
11,62% das vezes. Isso corresponde a 38.780 vezes das 333.704 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - [6∼:] ocorreu 38.780 vezes 
(log10 = 4,59). Isso significa que o FonEma [6∼:] soou 11,62% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [6∼ϕ] em 
7,53% das vezes. Isso corresponde 25.124 vezes das 333.704 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - [6∼ϕ] ocorreu 25.124 vezes 
(log10 = 4,40). Isso significa que o FonEma [6∼ϕ] soou 7,53% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ε] em 5,78% 
das vezes. Isso corresponde 19.280 vezes das 333.704 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma 
é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {6, ε, 6∼, 
ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - [ε] ocorreu 19.280 vezes (log10 = 4,29). Isso significa que o FonEma [ε] 
soou 5,78% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 
6∼:} foi emitido. 

Na Linha 6 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ε∼] em 4,21% 
das vezes. Isso corresponde 14.044 vezes das 333.704 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma 
é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {6, ε, 6∼, 
ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - [ε∼] ocorreu 14.044 vezes (log10 = 4,15). Isso significa que o FonEma [ε∼] 
soou 4,21% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 
6∼:} foi emitido. 

Na Linha 7 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ε∼:] em 4,20% 
das vezes. Isso corresponde 14.007 vezes das 333.704 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma 
é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {6, ε, 6∼, 
ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - [ε∼:] ocorreu 14.007 vezes (log10 = 4,15). Isso significa que o FonEma 
[ε∼:] soou 4,20% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, 
ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

Na Linha 8 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ε∼ϕ∼] em 
0,35% das vezes. Isso corresponde 1.177 vezes das 333.704 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - [ε∼ϕ∼] ocorreu 1.177 vezes 
(log10 = 3,07). Isso significa que o FonEma [ε∼ϕ∼] soou 0,35% de todas as instâncias em que o 
HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} foi emitido. 

Na Linha 9 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [εϕ] em 0,03% 
das vezes. Isso corresponde 85 vezes das 333.704 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
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emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {6, ε, 6∼, 
ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 6∼:} - [εϕ] ocorreu 85 vezes (log10 = 1,93). Isso significa que o FonEma [εϕ] 
soou 0,03% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {6, ε, 6∼, ε∼, 6∼ϕ, εϕ, ε∼ϕ∼, ε∼:, 
6∼:} foi emitido. 
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Tabela 37. HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} com 
os 3 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos 
e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{α, Ε, α:} - [α] 93,889% 291.323 5,46 
{α, Ε, α:} - [α:] 6,107% 18.952 4,28 
{α, Ε, α:} - [Ε] 0,003% 9 0,95 

  310.284  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [α] em 

93,889% das vezes. Isso corresponde a 291.323 vezes das 310.284 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {α, Ε, α:} - [α] ocorreu 291.323 vezes (log10 = 5,46). Isso significa que o 
FonEma [α] soou 93,889% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [α:] em 
6,107% das vezes. Isso corresponde a 18.952 vezes das 310.284 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {α, Ε, α:} - [α:] ocorreu 18.952 vezes (log10 = 4,28). Isso significa que o 
FonEma [α] soou 6,107% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Ε] em 0,003% 
das vezes. Isso corresponde a apenas 9 vezes das 310.284 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {α, Ε, α:} - [Ε] ocorreu 9 vezes (log10 = 0,95). Isso significa que o 
FonEma [Ε] soou 0,003% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {α, Ε, α:} foi emitido. 
 
 
 
Tabela 38. HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} com 
os 2 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos 
e logarítmicos de cada uma dessas 2 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid.  
FanLal-Fon 

Incid.  
FanLal-Fon 

Log10 Incid  
FanLal-Fon 

{αϕ, Εϕ} - [αϕ] 82,97% 2.046 3,31 
{αϕ, Εϕ} - [Εϕ] 17,03% 420 2,62 

  2.466  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [αϕ] em 

82,97% das vezes. Isso corresponde a 2.046 vezes das 2.466 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {αϕ, Εϕ} - [αϕ] ocorreu 2.046 vezes (log10 = 3,31). Isso significa que o 
FonEma [αϕ] soou 89,97% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Εϕ] em 
17,03% das vezes. Isso corresponde a 420 vezes das 2.466 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {αϕ, Εϕ} - [Εϕ] ocorreu 420 vezes (log10 = 2,62). Isso significa que o 
FonEma [Εϕ] soou 17,03% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αϕ, Εϕ} foi emitido. 
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Tabela 39. O HomoFaneroLaliEma {αω, Εω} abriga 4 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, 
εω, Εω} com os 4 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos 
percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 4 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - [αω] 42,28% 13.015 4,11 
{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - [Εω] 29,06% 8.945 3,95 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} - 
[6∼ω∼] 27,23% 

8.383 
3,92 

{αω, α∼ω∼, εω, Εω} – [εω]  1,43% 439 2,64 
  30.782  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [αω] em 

42,28% das vezes. Isso corresponde a 13.015 vezes das 30.782 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} ocorreu 13.015 vezes (log10 = 4,11). Isso significa 
que o FonEma [α] soou 42,28% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, 
Εω} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Εω] em 
29,06% das vezes. Isso corresponde a 8.945 vezes das 30.782 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} ocorreu 8.945 vezes (log10 = 3,95). Isso significa 
que o FonEma [Εω] soou 29,06% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, 
εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [6∼ω∼]  em 
27,23% das vezes. Isso corresponde a 8.383 vezes das 30.782 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} - [6∼ω∼] ocorreu 8.383 vezes (log10 = 3,92). Isso 
significa que o FonEma [α] soou 27,23% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, 
α∼ω∼, εω, Εω} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [εω] em 1,43% 
das vezes. Isso corresponde a 439 vezes das 30.782 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {αω, 
α∼ω∼, εω, Εω} ocorreu 439 vezes (log10 = 2,64). Isso significa que o FonEma [εω] soou 1,43% de todas 
as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {αω, α∼ω∼, εω, Εω} foi emitido. 
 
 
 
Tabela 40. O HomoFaneroLaliEma {β, µ, π} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {β, µ, π} com 
os 3 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos 
e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{β, µ, π} - [β] 47,59% 114.241 5,06 
{β, µ, π} - [µ] 33,41% 80.197 4,90 
{β, µ, π} - [π] 18,99% 45.594 4,66 

  240.032  
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Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [β] em 47,59% 

das vezes. Isso corresponde a 114.241 vezes das 240.032 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {β, µ, π} - [β] ocorreu 114.241 vezes (log10 = 5,06). Isso significa que o 
FonEma [β] soou 47,59% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {β, µ, π} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [µ] em 33,41% 
das vezes. Isso corresponde a 80.197 vezes das 240.032 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {β, µ, π} - [µ] ocorreu 80.197 vezes (log10 = 4,90). Isso significa que o 
FonEma [µ] soou 33,41% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {β, µ, π} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [π] em 18,99% 
das vezes. Isso corresponde a 45.594 vezes das 240.032 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {β, µ, π} - [π] ocorreu 45.594 vezes (log10 = 4,66). Isso significa que o 
FonEma [π] soou 18,99% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {β, µ, π} foi emitido. 
 
 
Tabela 41. O HomoFaneroLaliEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} abriga 6 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {τ, δ, ν, τ∋, 
δ∋, ϑ} com os 6 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos 
percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - [δ] 34,04% 136.982 5,14 
{τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - [δ∋] 25,64% 103.181 5,01 
{τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - [ν] 22,87% 92.016 4,96 
{τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - [τ] 8,38% 33.708 4,53 
{τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - [τ∋] 7,06% 28.426 4,45 
 {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - [ϑ] 2,01% 8.072 3,91 

  402.385  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [δ] em 34,04% 

das vezes. Isso corresponde a 136.982 vezes das 402.385 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - [δ] ocorreu 136.982 vezes (log10 = 5,14). Isso 
significa que o FonEma [δ] soou 34,04% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, 
ν, τ∋, δ∋, ϑ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [δ∋] em 
25,64% das vezes. Isso corresponde a 103.181 vezes das 402.385 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - [δ∋] ocorreu 103.181 vezes (log10 = 5,01). Isso 
significa que o FonEma [δ∋] soou 25,64% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, 
ν, τ∋, δ∋, ϑ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ν] em 22,87% 
das vezes. Isso corresponde a 92.016 vezes das 402.385 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - [ν] ocorreu 92.016 vezes (log10 = 4,96). Isso significa 
que o FonEma [ν] soou 22,87% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} 
foi emitido. 
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Na Linha 4 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [τ] em 8,38% 
das vezes. Isso corresponde a 33.708 vezes das 402.385 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - [τ] ocorreu 33.708 vezes (log10 = 4,53). Isso significa 
que o FonEma [τ] soou 8,38% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} 
foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [τ∋] em 7,06% 
das vezes. Isso corresponde a 28.426 vezes das 402.385 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - [τ∋] ocorreu 28.426 vezes (log10 = 4,45). Isso 
significa que o FonEma [τ∋] soou 7,06% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, 
ν, τ∋, δ∋, ϑ} foi emitido. 

Na Linha 6 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ϑ] em 2,01% 
das vezes. Isso corresponde a 8.072 vezes das 402.385 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} - [ϑ] ocorreu 8.072 vezes (log10 = 3,91). Isso significa 
que o FonEma [ϑ] soou 2,01% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {τ, δ, ν, τ∋, δ∋, ϑ} 
foi emitido. 
 
 
Tabela 42. O HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} abriga 4 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} 
com os 9 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 9 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - [δΖ] 33,93% 33.715 4,53 
{Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - [Σ] 28,61% 28.434 4,45 
{Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - [τΣ] 27,98% 27.801 4,44 
{Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - [Ζ] 9,48% 9.420 3,97 

  99.370  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [δΖ] em 

33,93% das vezes. Isso corresponde a 33.715 vezes das 99.370 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - [δΖ] ocorreu 33.715 vezes (log10 = 4,53). Isso significa 
que o FonEma [δΖ] soou 33,93% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} 
foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Σ] em 28,61% 
das vezes. Isso corresponde a 28.434 vezes das 99.370 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - [Σ] ocorreu 28.434 vezes (log10 = 4,45). Isso significa que 
o FonEma [Σ] soou 28,61% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} foi 
emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [τΣ] em 
27,98% das vezes. Isso corresponde a 27.801 vezes das 99.370 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} - [τΣ] ocorreu 27.801 vezes (log10 = 4,44). Isso significa 
que o FonEma [τΣ] soou 27,98% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} 
foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Ζ] em 9,48% 
das vezes. Isso corresponde a 9.420 vezes das 99.370 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma 
é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
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original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {Σ, Ζ, 
τΣ, δΖ} - [Ζ] ocorreu 9.420 vezes (log10 = 3,97). Isso significa que o FonEma [Ζ] soou 9,48% de todas 
as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {Σ, Ζ, τΣ, δΖ} foi emitido. 
 
 
Tabela 43. O HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} com os 
2 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e 
logarítmicos de cada uma dessas 2 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid.  
FanLal-Fon 

Incid.  
FanLal-Fon 

Log10 Incid  
FanLal-Fon 

{φ, ϖ} - [φ] 56,36% 50.199 4,70 
{φ, ϖ} - [ϖ] 43,64% 38.868 4,59 

  89.067  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [φ] em 56,36% 

das vezes. Isso corresponde a 50.199 vezes das 89.067 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {φ, ϖ} - [φ] ocorreu 50.199 vezes (log10 = 4,70). Isso significa que o 
FonEma [φ] soou 56,36% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ϖ] em 43,64% 
das vezes. Isso corresponde a 38.868 vezes das 89.067 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {φ, ϖ} - [ϖ] ocorreu 38.868 vezes (log10 = 4,59). Isso significa que o 
FonEma [ϖ] soou 43,64% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {φ, ϖ} foi emitido. 

 
 

Tabela 44. O HomoFaneroLaliEma {κ, γ} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {κ, γ} com os 
2 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e 
logarítmicos de cada uma dessas 2 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid.  
FanLal-Fon 

Incid.  
FanLal-Fon 

Log10 Incid  
FanLal-Fon 

{κ, γ} - [γ] 75,10% 125.618 5,10 
{κ, γ} - [κ] 24,90% 41.653 4,62 

  167.271  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [γ] em 75,10% 

das vezes. Isso corresponde a 125.618 vezes das 167.271 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {κ, γ} - [γ] ocorreu 125.618 vezes (log10 = 5,10). Isso significa que o 
FonEma [γ] soou 75,10% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [κ] em 24,90% 
das vezes. Isso corresponde a 41.653 vezes das 167.271 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {κ, γ} - [κ] ocorreu 41.653 vezes (log10 = 4,62). Isso significa que o 
FonEma [κ] soou 24,90% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κ, γ} foi emitido. 
 
Tabela 45. O HomoFaneroLaliEma {κ, γω} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {κω, γω} com 
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os 3 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos 
e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{κω, κ, γω} - [γω] 60,17% 2.352 3,37 
{κω, κ, γω} - [κω] 28,96% 1.132 3,05 
{κω, κ, γω} - [κ] 10,87% 425 2,63 

  3.909  
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [γω] em 60,17% 

das vezes. Isso corresponde a 2.352 vezes das 3.909 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {κω, κ, 
γω} - [γω] ocorreu 2.352 vezes (log10 = 3,37). Isso significa que o FonEma [γω] soou 60,17% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κω, κ, γω} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [κω] em 
28,96% das vezes. Isso corresponde a 1.132 vezes das 3.909 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {κω, κ, γω} - [γω] ocorreu 1.132 vezes (log10 = 3,05). Isso significa que o 
FonEma [κω] soou 28,96% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κω, κ, γω} foi 
emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [κ] em 
10,87% das vezes. Isso corresponde a 425 vezes das 3.909 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {κω, κ, γω} - [κ] ocorreu 425 vezes (log10 = 2,63). Isso significa que o 
FonEma [κ] soou 10,87% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {κω, κ, γω} foi 
emitido. 
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Tabela 46. O HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} abriga 5 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, 
τσ} com os 5 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 5 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid.  
FanLal-Fon 

Incid.  
FanLal-Fon 

Log10 Incid  
FanLal-Fon 

{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - [γζ] 75,89% 160.181 5,20 
{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - [κσ] 23,01% 48.563 4,69 
{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - [σ] 1,09% 2.291 3,36 
{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - [τσ] 0,02% 41 1,61 
{σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - [ζ] 0,00% 3 0,48 

  211.079  
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [γζ] em 

75,89% das vezes. Isso corresponde a 160.181 vezes das 211.079 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - [γζ] ocorreu 160.181 vezes (log10 = 5,20). Isso 
significa que o FonEma [γζ] soou 75,89% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, 
κσ, γζ, τσ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [κσ] em 
23,01% das vezes. Isso corresponde a 48.563 vezes das 211.079 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - [κσ] ocorreu 48.563 vezes (log10 = 4,69). Isso 
significa que o FonEma [κσ] soou 23,01% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, 
κσ, γζ, τσ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [σ] em 1,09% 
das vezes. Isso corresponde a 2.291 vezes das 211.079 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - [σ] ocorreu 2.291 vezes (log10 = 3,36). Isso significa 
que o FonEma [σ] soou 1,09% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} 
foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [τσ] em 0,02% 
das vezes. Isso corresponde a 41 vezes das 211.079 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {σ, ζ, 
κσ, γζ, τσ} - [τσ] ocorreu 41 vezes (log10 = 1,61). Isso significa que o FonEma [τσ] soou 0,02% de todas 
as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ζ] em 0,00% 
das vezes. Isso corresponde a 3 vezes das 211.079 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma 
subjacente {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} - [ζ] ocorreu 3 vezes (log10 = 0,48). Isso significa que o FonEma [ζ] soou 
0,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {σ, ζ, κσ, γζ, τσ} foi emitido. 
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Tabela 47. O HomoFaneroLaliEma {η, 4, 4∼} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {η, 4, 4∼} com 
os 3 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos 
e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{η, 4, 4∼} - [η] 47,33% 137.827 5,14 
{η, 4, 4∼} - [4] 47,13% 137.244 5,14 
{η, 4, 4∼} - [4∼] 5,54% 16.140 4,21 

  291.211  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [η] em 47,33% 

das vezes. Isso corresponde a 137.827 vezes das 291.211 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {η, 4, 4∼} - [η] ocorreu 137.827 vezes (log10 = 5,14). Isso significa que o 
FonEma [η] soou 47,33% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {η, 4, 4∼} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [4] em 47,13% 
das vezes. Isso corresponde a 137.244 vezes das 291.211 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {η, 4, 4∼} - [4] ocorreu 137.244 vezes (log10 = 5,14). Isso significa que o 
FonEma [4] soou 47,13% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {η, 4, 4∼} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [4∼] em 5,54% 
das vezes. Isso corresponde a 16.140 vezes das 291.211 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {η, 4, 4∼} - [η] ocorreu 16.140 vezes (log10 = 4,21). Isso significa que o 
FonEma [α] soou 5,54% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {η, 4, 4∼} foi emitido. 
 
 
Tabela 48. HomoFaneroLaliEma áfono {---} abriga 1 , FonEma áfono ou inaudível, cuja forma de boca 
associada é invisível. Relação desse FaneroLaliEma {---} com o FonEma áfono correspondente, 
juntamente com sua incidência em termos percentuais absolutos e logarítmicos. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid.  
FanLal-Fon 

Incid.  
FanLal-Fon 

Log10 Incid  
FanLal-Fon 

{---} - [−−−] 100,00% 3.183.799 6,50 
   3.183.799  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [−−−] em 

100,00% das vezes. Isso corresponde a 3.183.799 vezes das 3.183.799 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {---} - [−−−] ocorreu 3.183.799 vezes (log10 = 6,50). Isso significa que o 
FonEma áfono [−−−] ocorreu 100,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {---} foi 
emitido. 
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Tabela 49. O HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} abriga 6 diferentes FonEmas, cujas formas de 
boca responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, 
ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} com os 6 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos 
percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 6 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - [ι] 70,29% 264.230 5,42 
{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - [Ι] 15,65% 58.822 4,77 
{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - [ι∼] 7,19% 27.023 4,43 
{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - [ι∼:] 6,87% 25.819 4,41 
{ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - [ιϕ] 0,00% 16 1,20 

  375.910  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ι] em 70,29% 

das vezes. Isso corresponde a 264.230 vezes das 375.910 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - [ι] ocorreu 264.230 vezes (log10 = 5,42). Isso 
significa que o FonEma [ι] soou 70,29% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, 
ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Ι] em 15,65% 
das vezes. Isso corresponde a 58.822 vezes das 375.910 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - [Ι] ocorreu 58.822 vezes (log10 = 4,77). Isso 
significa que o FonEma [Ι] soou 15,65% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, 
ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ι∼] em 7,19% 
das vezes. Isso corresponde a 27.023 vezes das 375.910 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - [ι∼] ocorreu 27.023 vezes (log10 = 4,43). Isso 
significa que o FonEma [ι∼] soou 7,19% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, 
ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ι∼:] em 6,87% 
das vezes. Isso corresponde a 25.819 vezes das 375.910 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - [ι∼:] ocorreu 25.819 vezes (log10 = 4,41). Isso 
significa que o FonEma [ι∼:] soou 6,87% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, 
ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ιϕ] em 0,00% 
das vezes. Isso corresponde a 16 vezes das 375.910 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ι, Ι, ι∼, 
ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} - [ιϕ] ocorreu 16 vezes (log10 = 1,20). Isso significa que o FonEma [ιϕ] soou 0,00% de todas 
as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ι, Ι, ι∼, ι∼:, ιϕ, ιϕ∼} foi emitido. 
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Tabela 50. O HomoFaneroLaliEma {ιω, Ιω} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ιω, Ιω} com 
os 2 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos 
e logarítmicos de cada uma dessas 2 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{ιω, Ιω} - [ιω] 86,34% 3.047 3,48 
{ιω, Ιω} - [Ιω] 13,66% 482 2,68 

  3.529  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ιω] em 86,34% 

das vezes. Isso corresponde a 3.047 vezes das 3.529 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ιω, Ιω} - 
[ιω] ocorreu 3.047 vezes (log10 = 3,48). Isso significa que o FonEma [ιω] soou 86,34% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ιω, Ιω} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Ιω] em 13,66% 
das vezes. Isso corresponde a 482 vezes das 3.529 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ιω, Ιω} - 
[Ιω] ocorreu 482 vezes (log10 = 2,68). Isso significa que o FonEma [Ιω] soou 13,66% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ιω, Ιω} foi emitido. 
 
 
Tabela 51. O HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, 
ϕε} com os 3 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} - [ϕ6∼] 66,37% 1.038 3,02 
{ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} - [ϕ6∼:] 20,59% 322 2,51 
{ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} - [ϕε] 13,04% 204 2,31 

  1.564  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ϕ6∼] em 

66,37% das vezes. Isso corresponde a 1.038 vezes das 1.564 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} - [ϕ6∼] ocorreu 1.038 vezes (log10 = 3,02). Isso significa 
que o FonEma [ϕ6∼] soou 66,37% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} 
foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ϕ6∼:] em 
20,59% das vezes. Isso corresponde a 322 vezes das 1.564 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} - [ϕ6∼:] ocorreu 322 vezes (log10 = 2,51). Isso significa que 
o FonEma [ϕ6∼:] soou 20,59% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} foi 
emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ϕε] em 13,04% 
das vezes. Isso corresponde a 204 vezes das 1.564 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ϕ6∼, 
ϕ6∼:, ϕε} - [ϕε] ocorreu 204 vezes (log10 = 2,31). Isso significa que o FonEma [ϕε] soou 13,04% de todas 
as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕ6∼, ϕ6∼:, ϕε} foi emitido. 

 



 94 

Tabela 52. O HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} com 
os 2 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais absolutos 
e logarítmicos de cada uma dessas 2 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{ϕα, ϕΕ} - [ϕα] 99,62% 9.491 3,98 
{ϕα, ϕΕ} - [ϕΕ] 0,38% 36 1,56 

  9.527  
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ϕα] em 

99,62% das vezes. Isso corresponde a 9.491 vezes das 9.527 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ϕα, ϕΕ} - [ϕα] ocorreu 9.491 vezes (log10 = 3,98). Isso significa que o 
FonEma [ϕα] soou 99,62% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ϕΕ] em 0,38% 
das vezes. Isso corresponde a 36 vezes das 9.527 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ϕα, ϕΕ} 
- [ϕΕ] ocorreu 36 vezes (log10 = 1,56). Isso significa que o FonEma [ϕΕ] soou 0,38% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕα, ϕΕ} foi emitido. 
 
 
Tabela 53. O FaneroLaliEma {ϕαω} corresponde a 1 FonEma, com uma forma de boca responsável 
pela sua articulação. Relação desse FaneroLaliEma {ϕαω} com o FonEma que o soa, juntamente com 
sua incidência em termos percentuais absolutos e logarítmicos. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{ϕαω} - [ϕαω] 100,00% 10 1,00 

  10  
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ϕαω] em 

100,00% das vezes. Isso corresponde a 10 vezes das 10 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ϕαω} - [ϕαω] ocorreu 10 vezes (log10 = 1,00). Isso significa que o FonEma 
[ϕαω] soou 100,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕαω} foi emitido. 
 
 
Tabela 54. O HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:, ϕΟ} abriga 4 diferentes FonEmas, cujas formas de 
boca responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ϕο, 
ϕυ, ϕο∼:, ϕΟ} com os 4 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos 
percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 4 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid.  
FanLal-Fon 

Incid.  
FanLal-Fon 

Log10 Incid  
FanLal-Fon 

{ϕο, ϕυ, ϕο∼:, ϕΟ} - [ϕο] 52,60% 14.856 4,17 

{ϕο, ϕυ, ϕο∼:, ϕΟ} - [ϕο∼:] 46,95% 13.262 4,12 

{ϕο, ϕυ, ϕο∼:, ϕΟ} - [ϕυ] 0,44% 124 2,09 

{ϕο, ϕυ, ϕο∼:, ϕΟ} - [ϕΟ] 0,01% 4 0,60 
  28.122  

 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ϕο] em 52,60% 

das vezes. Isso corresponde a 14.856 vezes das 28.122 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:, ϕΟ} - [ϕο] ocorreu 14.856 vezes (log10 = 4,17). Isso 
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significa que o FonEma [ϕο] soou 52,60% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, 
ϕυ, ϕο∼:, ϕΟ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ϕο∼:] em 
46,95% das vezes. Isso corresponde a 13.262 vezes das 28.122 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:, ϕΟ} - [ϕο∼:] ocorreu 13.262 vezes (log10 = 4,12). Isso 
significa que o FonEma [ϕο∼:] soou 46,95% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, 
ϕυ, ϕο∼:, ϕΟ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ϕυ] em 0,44% 
das vezes. Isso corresponde a 124 vezes das 28.122 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ϕο, ϕυ, 
ϕο∼:, ϕΟ} - [ϕυ] ocorreu 124 vezes (log10 = 2,09). Isso significa que o FonEma [ϕυ] soou 0,44% de todas 
as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:, ϕΟ} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ϕΟ] em 0,01% 
das vezes. Isso corresponde a 4 vezes das 28.122 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ϕο, ϕυ, 
ϕο∼:, ϕΟ} - [ϕΟ] ocorreu 4 vezes (log10 = 0,60). Isso significa que o FonEma [ϕΟ] soou 0,01% de todas 
as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ϕο, ϕυ, ϕο∼:, ϕΟ} foi emitido. 
 
 
Tabela 55. O HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} 
com os 3 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{λ, λ∋, Λ} - [λ] 79,65% 71.508 4,85 
{λ, λ∋, Λ} - [λ∋] 10,26% 9.209 3,96 
{λ, λ∋, Λ} - [Λ] 10,09% 9.056 3,96 

  89.773  
 

Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [λ] em 79,65% 

das vezes. Isso corresponde a 71.508 vezes das 89.773 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {λ, λ∋, Λ} - [λ] ocorreu 71.508 vezes (log10 = 4,85). Isso significa que o 
FonEma [λ] soou 79,65% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [λ∋] em 10,26% 
das vezes. Isso corresponde a 9.209 vezes das 89.773 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma 
é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {λ, λ∋, 
Λ} - [λ∋] ocorreu 9.209 vezes (log10 = 3,96). Isso significa que o FonEma [λ∋] soou 10,26% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Λ] em 10,09% 
das vezes. Isso corresponde a 9.056 vezes das 89.773 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma 
é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {λ, λ∋, 
Λ} - [Λ] ocorreu 9.056 vezes (log10 = 3,96). Isso significa que o FonEma [Λ] soou 10,09%  de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {λ, λ∋, Λ} foi emitido. 
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Tabela 56. O HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} abriga 4 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ο, 
Ο, ο∼, ο∼:} com os 4 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos 
percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 4 relações. 
 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{ο, Ο, ο∼, ο∼:} - [ο] 78,42% 190.458 5,28 

{ο, Ο, ο∼, ο∼:} - [Ο] 10,14% 24.639 4,39 

{ο, Ο, ο∼, ο∼:} - [ο∼] 6,67% 16.206 4,21 

{ο, Ο, ο∼, ο∼:} - [ο∼:] 4,76% 11.566 4,06 
  242.869  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ο] em 78,42% 

das vezes. Isso corresponde a 190.458 vezes das 242.869 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} - [ο] ocorreu 190.458 vezes (log10 = 5,28). Isso significa 
que o FonEma [ο] soou 78,42% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} foi 
emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Ο] em 10,14% 
das vezes. Isso corresponde a 24.639 vezes das 242.869 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} - [Ο] ocorreu 24.639 vezes (log10 = 4,39). Isso significa que 
o FonEma [Ο] soou 10,14% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} foi 
emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ο∼] em 6,67% 
das vezes. Isso corresponde a 16.206 vezes das 242.869 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} - [ο∼] ocorreu 16.206 vezes (log10 = 4,21). Isso significa 
que o FonEma [ο∼] soou 6,67% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} foi 
emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ο∼:] em 4,76% 
das vezes. Isso corresponde a 11.566 vezes das 242.869 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} - [ο∼:] ocorreu 11.566 vezes (log10 = 4,06). Isso significa 
que o FonEma [ο∼:] soou 4,76% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο, Ο, ο∼, ο∼:} 
foi emitido. 

 
 

Tabela 57. O HomoFaneroLaliEma {ο∼ϕ, οι, Οϕ} abriga 3 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ο∼ϕ, οι, 
Οϕ} com os 3 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 3 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid.  
FanLal-Fon 

Incid.  
FanLal-Fon 

Log10 Incid  
FanLal-Fon 

{ο∼ϕ, οϕ, Οϕ} - [ο∼ϕ] 65,56% 1.685 3,23 

{ο∼ϕ, οι, Οϕ} - [οϕ] 33,19% 853 2,93 

{ο∼ϕ, οι, Οϕ} - [Οϕ] 1,25% 32 1,51 
  2.570  

  
 
Nota: 
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ο∼ϕ] em 

65,56% das vezes. Isso corresponde a 1.685 vezes das 2.570 oportunidades em que esse 
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HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ο∼ϕ, οϕ, Οϕ} - [ο∼ϕ] ocorreu 1.685 vezes (log10 = 3,23). Isso significa 
que o FonEma [ο∼ϕ] soou 65,56% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο∼ϕ, οι, Οϕ} 
foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [οϕ] em 33,19% 
das vezes. Isso corresponde a 853 vezes das 2.570 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ο∼ϕ, 
οϕ, Οϕ} - [οϕ] ocorreu 853 vezes (log10 = 2,93). Isso significa que o FonEma [οϕ] soou 33,19% de todas 
as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο∼ϕ, οι, Οϕ} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Οϕ] em 1,25% 
das vezes. Isso corresponde a 32 vezes das 2.570 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ο∼ϕ, 
οϕ, Οϕ} - [Οϕ] ocorreu 32 vezes (log10 = 1,51). Isso significa que o FonEma [Οϕ] soou 1,25% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ο∼ϕ, οι, Οϕ} foi emitido. 

 
 

Tabela 58. O HomoFaneroLaliEma {οω, Οω} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {οω, Οω} 
com os 2 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 2 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{οω, Οω} - [οω] 93,26% 3.502 3,54 

{οω, Οω} - [Οω] 6,74% 253 2,40 
  3.755  

 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [οω] em 

93,26% das vezes. Isso corresponde a 3.502 vezes das 3.755 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {οω, Οω} - [οω] ocorreu 3.502 vezes (log10 = 3,54). Isso significa que o 
FonEma [οω] soou 93,26% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {οω, Οω} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Οω] em 6,74% 
das vezes. Isso corresponde a 253 vezes das 3.755 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {οω, Οω} 
- [Οω] ocorreu 253 vezes (log10 = 2,40). Isso significa que o FonEma [Οω] soou 6,74% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {οω, Οω} foi emitido. 
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Tabela 59. O HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} abriga 6 diferentes FonEmas, cujas formas 
de boca responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {υ, 
Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} com os 6 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em 
termos percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 6 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - 

[υ] 
67,94% 114.556 5,06 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - 
[Υ] 

25,29% 42.642 4,63 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - 
[υ∼] 

2,52% 4.241 3,63 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - 
[Υ∼] 

2,40% 4.049 3,61 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - 
[υ∼:] 

1,83% 3.084 3,49 

{υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - 
[ω] 

0,03% 50 1,70 

  168.622  
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [υ] em 67,94% 

das vezes. Isso corresponde a 114.556 vezes das 168.622 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - [υ] ocorreu 114.556 vezes (log10 = 5,06). Isso 
significa que o FonEma [υ] soou 67,94% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Υ] em 25,29% 
das vezes. Isso corresponde a 42.642 vezes das 168.622 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - [Υ] ocorreu 42.642 vezes (log10 = 4,63). Isso 
significa que o FonEma [Υ] soou 25,29% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [υ∼] em 2,52% 
das vezes. Isso corresponde a 4.241 vezes das 168.622 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - [υ∼] ocorreu 4.241 vezes (log10 = 3,63). Isso 
significa que o FonEma [υ∼] soou 2,52% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Υ∼] em 2,40% 
das vezes. Isso corresponde a 4.049 vezes das 168.622 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - [Υ∼] ocorreu 4.049 vezes (log10 = 3,61). Isso 
significa que o FonEma [Υ∼] soou 2,40% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 5 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [υ∼:] em 1,83% 
das vezes. Isso corresponde a 3.084 vezes das 168.622 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - [υ∼:] ocorreu 3.084 vezes (log10 = 3,49). Isso 
significa que o FonEma [υ∼:] soou 1,83% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

Na Linha 6 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ω] em 0,03% 
das vezes. Isso corresponde a 50 vezes das 168.622 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 



 99 

original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {υ, Υ, 
ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} - [ω] ocorreu 50 vezes (log10 = 1,70). Isso significa que o FonEma [ω] soou 0,03% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υ, Υ, ω, υ∼, Υ∼, υ∼:} foi emitido. 

 
Tabela 60. O HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} 
com os 2 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 2 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{υϕ, υ∼ϕ} - [υ∼ϕ] 89,17% 634 2,80 

{υϕ, υ∼ϕ} - [υϕ] 10,83% 77 1,89 
  711  

 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [υ∼ϕ] em 

89,17% das vezes. Isso corresponde a 634 vezes das 711 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {υϕ, υ∼ϕ} - [υ∼ϕ] ocorreu 634 vezes (log10 = 2,80). Isso significa que o 
FonEma [υ∼ϕ] soou 89,17% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [υϕ] em 
10,83% das vezes. Isso corresponde a 77 vezes das 711 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {υϕ, υ∼ϕ} - [υϕ] ocorreu 77 vezes (log10 = 1,89). Isso significa que o 
FonEma [υϕ] soou 10,83% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υϕ, υ∼ϕ} foi emitido. 
 
 
Tabela 61. O HomoFaneroLaliEma {υω, Υω} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {υω, Υω} 
com os 2 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 2 relações. 
 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{υω, Υω} - [υω] 98,65% 2.341 3,37 

{υω, Υω} - [Υω] 1,35% 32 1,51 
  2.373  

 
Nota:  
 
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [υω] em 

98,65% das vezes. Isso corresponde a 2.341 vezes das 2.373 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {υω, Υω} - [υω] ocorreu 2.341 vezes (log10 = 3,37). Isso significa que o 
FonEma [υω] soou 98,65% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υω, Υω} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [Υω] em 1,35% 
das vezes. Isso corresponde a 32 vezes das 2.373 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {υω, Υω} 
- [Υω] ocorreu 32 vezes (log10 = 1,51). Isso significa que o FonEma [Υω] soou 1,35% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {υω, Υω} foi emitido. 
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Tabela 62. O HomoFaneroLaliEma {ω6∼, ω6∼:, ωε, ωε∼:} abriga 4 diferentes FonEmas, cujas formas 
de boca responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma 
{ω6∼, ω6∼:, ωε, ωε∼:} com os 4 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em 
termos percentuais absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 4 relações. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{ω6∼, ω6∼:, ωε, ωε∼:} - [ω6∼] 55,11% 124 2,09 

{ω6∼, ω6∼:, ωε, ωε∼:} - 
[ω6∼:] 

22,22% 50 1,70 

{ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} - [ωε] 15,11% 34 1,53 

{ωα∼, ωα∼:, ωε, ωε∼:} - 
[ωε∼:] 

7,56% 17 1,23 

  225  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ω6∼] em 

55,11% das vezes. Isso corresponde a 124 vezes das 225 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ω6∼, ω6∼:, ωε, ωε∼:} - [ω6∼] ocorreu 124 vezes (log10 = 2,09). Isso 
significa que o FonEma [ω6∼] soou 55,11% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ω6∼, 
ω6∼:, ωε, ωε∼:} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ω6∼:] em 
22,22% das vezes. Isso corresponde a 50 vezes das 225 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ω6∼, ω6∼:, ωε, ωε∼:} - [ω6∼:] ocorreu 50 vezes (log10 = 1,70). Isso 
significa que o FonEma [ω6∼:] soou 22,22% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ω6∼, 
ω6∼:, ωε, ωε∼:} foi emitido. 

Na Linha 3 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ωε] em 15,11% 
das vezes. Isso corresponde a 34 vezes das 225 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ωα∼, 
ωα∼:, ωε, ωε∼:} - [ωε] ocorreu 34 vezes (log10 = 1,53). Isso significa que o FonEma [ωε] soou 15,11% de 
todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ω6∼, ω6∼:, ωε, ωε∼:} foi emitido. 

Na Linha 4 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ωε∼:] em 
7,56% das vezes. Isso corresponde a 17 vezes das 225 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma 
é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ωα∼, 
ωα∼:, ωε, ωε∼:} - [ωε∼:] ocorreu 17 vezes (log10 = 1,23). Isso significa que o FonEma [ωε∼:] soou 7,56% 
de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ω6∼, ω6∼:, ωε, ωε∼:} foi emitido. 
 
 
Tabela 63. O HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} abriga 2 diferentes FonEmas, cujas formas de boca 
responsáveis pela sua articulação são HomoScópicas. Relação desse HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} 
com os 2 FonEmas que o soam, juntamente com a incidência decrescente, em termos percentuais 
absolutos e logarítmicos de cada uma dessas 2 relações. 
 

FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log Incid FanLal-Fon 
{ωα, ωΕ} - [ωα] 98,80% 1.396 3,14 
{ωα, ωΕ} - [ωΕ] 1,20% 17 1,23 

  1.413  
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ωα] em 

98,80% das vezes. Isso corresponde a 1.396 vezes das 1.413 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
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HomoFaneroLaliEma-FonEma {ωα, ωΕ} - [ωα] ocorreu 1.396 vezes (log10 = 3,14). Isso significa que o 
FonEma [ωα] soou 98,80% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} foi emitido. 

Na Linha 2 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ωΕ] em 1,20% 
das vezes. Isso corresponde a 17 vezes das 1.413 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ωα, ωΕ} 
- [ωΕ] ocorreu 17 vezes (log10 = 1,23). Isso significa que o FonEma [ωΕ] soou 1,20% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ωα, ωΕ} foi emitido. 
 
 
Tabela 64. O FaneroLaliEma {ωαϕ} corresponde a 1 FonEma, com uma forma de boca responsável pela 
sua articulação. Relação desse FaneroLaliEma {ωαϕ} com o FonEma que o soa, juntamente com a 
incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e logarítmicos. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{ωαϕ} - [ωαϕ] 100,00% 9 0,95 

   9   
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ωαϕ] em 

100,00% das vezes. Isso corresponde a 9 vezes das 9 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ωαϕ} - 
[ωαϕ] ocorreu 9 vezes (log10 = 0,95). Isso significa que o FonEma [ωαϕ] soou 100,00% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ωαϕ} foi emitido. 
 
 
Tabela 65. O FaneroLaliEma {ωαω} corresponde a 1 FonEma, com uma forma de boca responsável pela 
sua articulação. Relação desse FaneroLaliEma {ωαω} com o FonEma que o soa, juntamente com a 
incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e logarítmicos. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{ωαω} - [ωαω] 100,00% 2 0,30 

   2  
 
 

Nota:  
Na Linha 1 da Tabela 20, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ωαω] em 

100,00% das vezes. Isso corresponde a 2 vezes das 2 oportunidades em que esse HomoFaneroLaliEma é 
emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco 
original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação HomoFaneroLaliEma-FonEma {ωαω} - 
[ωαω] ocorreu 2 vezes (log10 = 0,30). Isso significa que o FonEma [ωαω] soou 100,00% de todas as 
instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ωαω} foi emitido. 
 
 
Tabela 66. O FaneroLaliEma {ωι} corresponde a 1 FonEma, com uma forma de boca responsável pela 
sua articulação. Relação desse FaneroLaliEma {ωι} com o FonEma que o soa, juntamente com a 
incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e logarítmicos. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid.FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{ωι} - [ωι] 100,00% 65 1,81 

  65  
   
  Nota:  

Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [ωι] em 
100,00% das vezes. Isso corresponde a 65 vezes das 65 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {ωι} - [ωι] ocorreu 65 vezes (log10 = 1,81). Isso significa que o FonEma [ωι] 
soou 100,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {ωι} foi emitido. 
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Tabela 67. O FaneroLaliEma {ωο} corresponde a 1 FonEma, com uma forma de boca responsável pela 
sua articulação. Relação desse FaneroLaliEma {ωο} com o FonEma que o soa, juntamente com a 
incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e logarítmicos. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{ωο} - [ωο] 100,00% 352 2,55 

  352  
 

Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é grafado com o GrafEma [ωο] em 

100,00% das vezes. Isso corresponde a 352 vezes das 352 em que esse HomoFaneroLaliEma é emitido 
na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 palavras do banco original que 
gerou o presente banco de 971 entradas. A relação FonEma-FrafEma {ωο} - [ωο] ocorreu 352 vezes  
(log10 = 2,55). Isso significa que o GrafEma [ωο] grafou 100,00% de todas as instâncias em que o 
FonEma {ωο} foi emitido. 
 
Tabela 68. O FaneroLaliEma {≤} corresponde a um FonEma, com uma forma de boca responsável pela 
sua articulação. Relação desse FaneroLaliEma {≤} com o FonEma que o soa, juntamente com a 
incidência decrescente, em termos percentuais absolutos e logarítmicos. 
 

Relação FanLal-Fon % Incid. FanLal-Fon Incid. FanLal-Fon Log10 Incid FanLal-Fon 
{≤} - [≤] 100,00% 44.521 4,65 

  44.521  
 
 
Nota:  
Na Linha 1 da tabela, vê-se que esse HomoFaneroLaliEma é soado com o FonEma [≤] em 

100,00% das vezes. Isso corresponde a 44.521 vezes das 44.521 oportunidades em que esse 
HomoFaneroLaliEma é emitido na articulação das 353.242 palavras faladas correspondentes às 60.800 
palavras do banco original que gerou o presente banco de 971 entradas. A relação 
HomoFaneroLaliEma-FonEma {≤} - [≤] ocorreu 44.521 vezes (log10 = 4,65). Isso significa que o FonEma 
[≤] soou 100,00% de todas as instâncias em que o HomoFaneroLaliEma {≤} foi emitido. 
 
 

18. Familiaridade ortográfica das palavras 
 
Em cada entrada do banco proposto, a palavra escrita correspondente ao nome da figura tem 

seu grau de familiaridade ortográfica determinado. No banco, a familiaridade ortográfica das palavras 
escritas variou de 1 a 9 (em escala de 1 a 9), com média de 3,38, e desvio-padrão de 2,01. 

O grau de familiaridade ortográfica das palavras escritas (correspondentes às figuras) 
empregadas para avaliar vocabulário auditivo e vocabulário de leitura orofacial afeta fortemente a 
eficácia desses testes, sendo que o controle dessa familiaridade ortográfica como covariante em 
Análises de Covariância permite aumentar o poder estatístico das análises do efeito do grau de 
familiaridade ortográfica sobre o sucesso na leitura orofacial de surdos, como demonstrado por 
Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, Neves, Roberto, Damazio, e Sousa (2009). Esse controle é 
possibilitado pelo banco de figuras e palavras escritas aqui apresentado. Esse dado fortalece a tese de 
que a habilidade de fazer leitura alfabética precede a a habilidade de fazer leitura orofacial. 

 
Segundo Dodd e Campbell (1987) surdos congênitos alfabetizados têm competências de fala 

interna e consciência fonológica (A. Capovilla & Capovilla, 1997a, 1997b, 1998a, 1998b, 1998c, 2000, 
2001, 2004, 2007a, 2009; Morais, Alégria, & Content, 1987) proporcionais à sua proficiência de leitura 
e escrita. Tais competências são desenvolvidas como consequência do processo de alfabetização. 
Conforme Capovilla e Raphael (2005a, 2005b, 2005c) tanto em ouvintes quanto em surdos, as relações 
entre consciência fonológica, compreensão da fala (vocabulário receptivo) e produção de fala 
(vocabulário expressivo), fala interna, leitura, escrita, são de propiciação e fortalecimento recíprocos, 
num círculo virtuoso. Contudo, enquanto em ouvintes a aquisição de leitura e escrita alfabéticas são 
mais propiciados pela consciência fonológica e pelo vocabulário receptivo (compreensão da fala), em 
surdos ocorre que a consciência fonológica e o vocabulário receptivo (compreensão da fala) é que são 
mais propiciados pela aquisição de leitura e escrita alfabéticas. Ou seja, enquanto em ouvintes a 
consciência fonológica e o vocabulário receptivo (compreensão da fala) precedem a aquisição de leitura 
e escrita alfabéticas; em surdos é a aquisição de leitura e de escrita alfabéticas que precede a 
consciência fonológica e o vocabulário receptivo (compreensão da fala). Deste modo, espera-se que, em 
surdos, a compreensão da fala por leitura orofacial das palavras seja fortemente afetada pela 
aprendizagem de leitura dessas palavras.  
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Segundo F. Capovilla e Raphael (2005a, 2005b, 2005c), os surdos tendem a ler e a aprender a 
ler basicamente por meio da memorização direta da forma ortográfica das palavras, ou seja, por 
processamento ideovisual ou logográfico. Como demonstrado alhures (Capovilla, Capovilla, Mazza, 
Ameni, & Neves, 2006; Capovilla, Capovilla, Viggiano, Mauricio, & Bidá, 2005; Capovilla & Mazza, 
2008; Capovilla, Mazza, Ameni, Neves, & Capovilla, 2006; Capovilla, & Raphael, 2004a, 2004b, 2005a, 
2005b, 2005c), a consequência básica da prevalência de processamento de leitura logográfico é a 
grande incidência de paralexias e paragrafias ortográficas, ou seja, de troca de letras e da ordem 
dessas letras na leitura e escrita de palavras, respectivamente. Tais paralexias ortográficas revelam que 
o leitor tenta ler por meio do reconhecimento visual direto bruto (i.e., desacompanhado de processos de 
decodificação grafofonêmica) da forma ortográfica das palavras. Como o código alfabético mapeia a fala, 
ele não se presta ao reconhecimento visual direto bruto das formas ortográficas, já que essas palavras 
tendem a ser muito parecidas umas com as outras. Palavras que são muito semelhantes visualmente 
tendem a ser percebidas como diferentes apenas quando decodificadas. Do mesmo modo, palavras com 
certa complexidade ortográfica somente são escritas apropriadamente (i.e., sem troca de letras e da 
ordem dessas letras) quando se faz codificação fonografêmica. Pessoas ainda não alfabetizadas ou em 
processo de alfabetização muito incipiente ainda incapazes de fazer leitura por decodificação 
grafofonêmica e escrita por codificação fonografêmica. Em consequência, eles tentam ler por 
reconhecimento visual direto das formas ortográficas das palavras e acabam cometendo muitas trocas 
na leitura (paralexias) e na escrita (paragrafias). A prevalência desse tipo de processamento ideovisual 
ou logográfico é indicada pela grande prevalência de paragrafias ortográficas (F. Capovilla & Ameni, 
2008). 

Portanto, os surdos aprendem a ler por memorização e reconhecimento visual direto das formas 
ortográficas das palavras, mais do que por decodificação grafofonêmica dessas formas, já que ainda 
não possuem fala interna nem bancos de memórias das formas fonológicas das palavras com que 
comparar as formas fonológicas construídas por decodificação para, assim, obter reconhecimento. 
Como eles aprendem a ler por memorização visual direta da forma ortográfica das palavras, espera-se 
que a frequência de ocorrência das palavras na literatura tenda a afetar diretamente o seu grau de 
familiaridade com as formas ortográficas dessas palavras. Quanto mais frequentemente um surdo 
encontrar certas palavras escritas nos livros à sua volta, tanto mais familiarizado ele deverá estar com 
as formas ortográficas dessas palavras escritas. Como ele aprende a ler por memorização e 
reconhecimento visual direto das formas ortográficas das palavras, quanto maior a frequência de 
ocorrência (familiaridade) das palavras, maior a sua habilidade de fazer leitura dessas palavras por 
reconhecimento visual direto da forma ortográfica. Como no surdo a compreensão das palavras 
faladas, a fala interna contendo essas palavras, e a consciência fonológica dessas palavras dependem 
grandemente da habilidade de ler essas palavras, e como essa habilidade de leitura alfabética de 
palavras depende grandemente da familiaridade (frequência de ocorrência) dessas mesmas palavras, a 
habilidade de leitura orofacial de palavras em surdos deve depender do grau de familiaridade das 
formas ortográficas dessas palavras para esses surdos. Se este modelo teórico de Capovilla e 
colaboradores (Capovilla, Viggiano, Bidá, Capovilla, Raphael, Neves, Mauricio, 2005) estiver correto, 
então se espera que o grau de familiaridade das formas ortográficas das palavras afete a habilidade de 
leitura orofacial dessas mesmas palavras. Esta hipótese foi testada e corroborada numa série de 
estudos de Capovilla e colaboradores (Capovilla, 2011e, 2011f, 2012, 2013; Capovilla & Ameni, 2008; 
Capovilla, Capovilla, & Macedo, 2007; Capovilla, de Martino, Macedo, Sousa-Sousa, Graton-Santos, 
Maki, 2009; Capovilla & Graton-Santos, 2013; Capovilla, Graton-Santos, & Sousa-Sousa, 2009; 
Capovilla, Jacote, Sousa-Sousa, & Graton-Santos, 2011; Capovilla & Sousa-Sousa, em preparação a, 
b, c; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, & Neves, 2008; Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, 
Neves, Roberto, Damazio, & Sousa, 2009). 

Para poder testar essa hipótese, antes de tudo, é preciso obter alguma medida e familiaridade 
das formas ortográficas dessas palavras para leitores ao longo da aquisição de leitura e escrita. A 
contagem da frequência de ocorrência das palavras em livros destinados a crianças de diferentes faixas 
etárias é uma das estratégias que se tem usado para tanto. No presente estudo, para a obtenção do 
grau de familiaridade da forma ortográfica das palavras, foi feito tratamento gramatical e estatístico dos 
dados de frequência de ocorrência das palavras, a partir do desmembramento do banco de dados da 
Associação Brasileira de Dislexia, publicado em forma de CD-Rom. Esse CD contém o levantamento de 
frequência de ocorrência das palavras para crianças do Ensino Infantil e 1a. a 4a. séries. Contudo, nele 
as palavras são consideradas como itens lexicais estanques, sendo ignorada sua composição 
morfêmica e, portanto, o parentesco entre elas. Nos estudos de Capovilla, Negrão et al (2008), bem 
como de Capovilla e Roberto (2008), esse banco de dados foi desmembrado em planilhas de Excel, e a 
busca foi conduzida de maneira mais abrangente e refinada, centrada não tanto na forma específica de 
um dado item lexical (palavra), mas sim no lexema, ou morfema radical nuclear que a compõe. 
Privilegiando o radical em detrimento dos afixos, a realização sintática do lexema por meio de afixos foi 
desconsiderada, sendo combinadas as diversas realizações (afixos) para cada radical específico. Por 
exemplo, consideremos o lexema estud—. Trata-se de elemento de composição antepositivo de verbo 
latino que designa exame dedicado e zeloso de algo. Esse lexema está presente em palavras de 
diferentes categorias sintáticas, que diferem entre si apenas pelos afixos.  

A lista a seguir arrola algumas das categorias de palavras (substantivo, adjetivo, e 13 tipos de 
verbos) de que participa esse lexema, num total de 83 palavras (dos quais 70 verbos) que se distinguem 
entre si em termos de sua inserção gramatical e seu uso em sentenças. Eliminando palavras iguais em 
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forma (apesar de funções gramaticais diferentes), ainda assim o lexema estud— está presente em 61 
palavras (50 delas, verbos). Essas 61 palavras são compostas do radical e de pelo menos nove 
desinências para substantivos (antaço, antada, antado, antão, ante, antina, io, iosidade, o), duas para 
adjetivos (antil, ioso), e 49 para verbos (a, ado, ai, ais, am, amos, ando, ar, ara, ará, aram, áramos, 
arão, aras, arás, ardes, arei, areis, áreis, arem, aremos, ares, aria, ariam, aríamos, arias, aríeis, armos, 
as, asse, ásseis, assem, ássemos, asses, aste, astes, ava, avam, ávamos, avas, áveis, e, ei, eis, em, 
emos, es, o, ou), sem contar com outras categorias gramaticais como advérbios. A lista é a seguinte: 1.) 
substantivo (estud—: antaço, antada, antado, antão, ante, antina, io, iosidade, ioso, o); 2.) adjetivo 
(estud—: ante, antil, ioso); 3.) verbo nos modos: 3.1.) infinitivo (estud—: ar); 3.2.) indicativo nos 
tempos: 3.2.1.) presente (estud—: o, as, a, amos, ais, am); 3.2.2.) pretérito imperfeito (estud—: ava, 
avas, ava, ávamos, áveis, avam); 3.2.3.) futuro do presente (estud—: arei, arás, ará, aremos, areis, 
arão); 3.2.4.) futuro do pretérito (estud—: aria, arias, aria, aríamos, aríeis, ariam); 3.2.5.) pretérito 
perfeito (estud—: ei, aste, ou, amos, astes, aram); 3.2.6.) pretérito mais-que-perfeito (estud—: ara, aras, 
ara, áramos, áreis, aram); 3.3.) subjuntivo nos tempos: 3.3.1.) presente (estud—: e, es, e, emos, eis, 
em); 3.3.2.) pretérito imperfeito (estud—: asse, asses, asse, ássemos, ásseis, assem); 3.3.3.) futuro 
(estud—: ar, ares, ar, armos, ardes, arem); 3.3.4.) imperativo afirmativo (estud—: a, e, emos, ai, em); 
3.4.) formas nominais nos tempos: 3.4.1.) infinitivo flexionado: (estud—: ar, ares, ar, armos, ardes, 
arem); 3.4.2.) gerúndio: (estud—: ando); 3.4.3.) particípio: (estud—: ado). 

Nos estudos de Capovilla Negrão et al (2008) e de Capovilla e Roberto (2008), quase todas 
palavras presentes no CD e compostas de um dado lexema, que diferem entre si apenas pelos afixos, 
foram arroladas sob esse lexema. Em seguida, a frequência de ocorrência de cada uma dessas palavras 
foi somada, sendo a soma considerada como a frequência de ocorrência do lexema, independentemente 
de suas diversas realizações sob forma de substantivo, adjetivo ou verbo. O levantamento de frequência 
de palavras resultante diferiu substancialmente do levantamento original do banco de dados da 
Associação Brasileira de Dislexia, sendo consideravelmente mais abrangente. Além disso, as palavras 
foram colocadas numa mesma escala de nove pontos, que permite comparar entre si a frequência de 
ocorrência de diferentes palavras. Essa escala de pontuação se divide em nove graus ou notas. Da mais 
baixa a mais alta, essas notas são: 1) extremamente baixa, 2) muito baixa, 3) baixa, 4) média baixa, 5) 
média, 6) média alta, 7) alta, 8) muito alta, e 9) extremamente alta. 

A Tabela 69 sumaria, para cada série escolar (Ensino Infantil e 1a. a 4a. séries do Ensino 
Fundamental), e para cada uma de nove faixas de frequência de ocorrência de palavras (1: 
extremamente baixa, 2: muito baixa, 3: baixa, 4: média baixa, 5: média, 6: média alta, 7: alta, 8: muito 
alta, e 9: extremamente alta) os limites inferior e superior de frequência de ocorrência para 
reclassificação de cada uma das palavras do banco. 
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Tabela 69. Nove notas correspondentes às nove faixas de frequência de ocorrência das palavras para 
cada uma das cinco séries escolares, bem como limites inferior e superior das frequências de 
ocorrência. 
 

Nota Faixa de frequência Critério Ensino 
Infantil 

séries do Ensino Fundamental 
1a. 2a. 3a. 4a. 

9 extremam. alta 4EP<M 31+ 117+ 180+ 256+ 271+ 
8 muito alta 3EP<M≤4EP 27-30 103-116 158-179 224-255 237-270 
7 alta 2EP<M≤3EP 23-26 89-102 136-157 192-223 203-236 
6 média alta 1EP<M≤2EP 19-22 75-88 114-135 160-191 169-202 
5 média -1EP<M≤1EP 12-18 48-74 71-113 97-159 102-168 
4 média baixa -2EP<M≤-1EP 8-11 35-47 49-70 65-96 68-101 
3 baixa -3EP<M≤-2EP 4-7 22-34 27-48 33-64 34-67 
2 muito baixa -4EP<M≤-3EP 1-3 9-21 5-26 1-32 0-33 
1 extremam. baixa M≤-4EP 0 0-8 0-4 0 0 
 média: M  15 61 92 128 135 
 erro padrão: (EP)  (3) (13) (21) (31) (33) 

 
 
Nota:  
As notas representam nove níveis de frequência de ocorrência de palavras em livros e revistas 

encontrados por crianças de cada série escolar. Na tabela, a coluna 1 sumaria as notas decrescentes 
de 9 (extremamente alta) a 1 (extremamente baixa). A coluna 2 sumaria as respectivas frequências de 
ocorrência nominal para cada nota (i.e., nota 9: extremamente alta, nota 8: muito alta, nota 7: alta, 
nota 6: média alta, nota 5: média, nota 4: média baixa, nota 3: baixa, nota 2: muito baixa, nota 1: 
extremamente baixa). As colunas 3 a 7 sumariam as frequências médias de ocorrência brutas de uma 
dada palavra para as séries pré-escola (Ensino Infantil 3, aos 6 anos de idade), e as primeiras quatro 
séries do Ensino Fundamental (1a. série, 2a. série, 3a. série, e 4a. série). Assim, a Tabela 1 fornece, para 
cada série escolar, os limites inferior e superior de frequência de ocorrência que correspondem a cada 
uma das 9 notas, de 9 (extremamente alta) a 1 (extremamente baixa).  

Para a obtenção das frequências médias de ocorrência brutas para cada série escolar, foi 
adotado o seguinte procedimento: primeiramente foram tomadas todas as palavras presentes nos livros 
e revistas encontrados pelas crianças dessa série, segundo compilação do CD-Rom da Associação 
Brasileira de Dislexia, bem como suas respectivas frequências de ocorrência, tal como computada pelo 
procedimento original acima explicado. Isso resultou no cômputo da frequência média de ocorrência 
das palavras para cada série escolar, bem como do erro padrão dessa frequência média. A frequência 
média de ocorrência das palavras (e respectivo erro padrão, entre parênteses) obtidos foram de 15 (3) 
para o Ensino Infantil, 61 (13) para a 1a. série, 92 (21) para a 2a. série, 128 (31) para a 3a. série, e 135 
(33) para a 4a. série. Em seguida, para cada uma das séries, a partir da frequência média de ocorrência 
das palavras e de seu erro padrão, foram obtidas as faixas de frequência bruta de ocorrência de 
palavras para cada nota e respectiva frequência de ocorrência nominal, correspondendo cada faixa à 
diferença de um erro padrão em relação à média.  

Por exemplo, na 1a. série, a frequência média de ocorrência das palavras foi de 61 (e o erro 
padrão foi de 13). A nota 5 (i.e., frequência de ocorrência nominal média) corresponde à faixa entre 48 
(i.e., média de 61 menos 1 erro padrão de 13) e 74 (i.e., média de 61 mais 1 erro padrão de 13). A nota 
6 (i.e., frequência de ocorrência nominal média alta) corresponde à faixa entre 75 (i.e., média de 61 
mais 1 erro padrão de 13) e 88 (i.e., média de 61 mais 2 erros padrão de 13, ou seja, 26). A nota 7 (i.e., 
frequência de ocorrência nominal alta) corresponde à faixa entre 89 (i.e., média de 61 mais 2 erros 
padrão de 13) e 102 (i.e., média de 61 mais 3 erros padrão de 13, ou seja, 39). A nota 8 (i.e., frequência 
de ocorrência nominal muito alta) corresponde à faixa entre 103 (i.e., média de 61 mais 3 erros padrão 
de 13) e 116 (i.e., média de 61 mais 4 erros padrão de 13, ou seja, 52). A nota 9 (i.e., frequência de 
ocorrência nominal extremamente alta) corresponde à faixa a partir de 117 (i.e., média de 61 mais 4 
erros padrão de 13). Por outro lado, a nota 4 (i.e., frequência de ocorrência nominal média baixa) 
corresponde à faixa entre 35 (i.e., média de 61 menos 2 erros padrão de 13) e 47 (i.e., média de 61 
menos 1 erro padrão de 13). A nota 3 (i.e., frequência de ocorrência nominal baixa) corresponde à faixa 
entre 22 (i.e., média de 61 menos 3 erros padrão de 13) e 34 (i.e., média de 61 menos 2 erros padrão de 
13). A nota 2 (i.e., frequência de ocorrência nominal muito baixa) corresponde à faixa entre 9 (i.e., 
média de 61 menos 4 erros padrão de 13) e 21 (i.e., média de 61 menos 3 erros padrão de 13). 
Finalmente, a nota 1 (i.e., frequência de ocorrência nominal extremamente baixa) corresponde à faixa 
abaixo de 8 (i.e., média de 61 menos 4 erros padrão de 13).  
 Para o presente estudo, os bancos 1, 2 e 3 de Capovilla e Roberto (2008) foram consultados para obter 
o grau médio de familiaridade das formas ortográficas de cada uma das palavras a serem lidas 
orofacialmente para a escolha das figuras-alvo no Plof-D-orig. Esse grau de familiaridade da forma 
ortográfica das palavras, expresso numa escala de 1 a 9 pontos, foi usado como covariante nas 
análises de covariância do efeito da série escolar sobre a habilidade de leitura orofacial, bem como do 
efeito do grau de legibilidade orofacial das palavras (segundo os modelos Dória e Fonético-Articulatório, 
separadamente) sobre o acerto na leitura orofacial das palavras por parte dos alunos surdos.  



 106 

Em suma, como as figuras das Provas de Leitura Orofacial (Plof-FA-orig e Plof-D-orig) foram 
extraídas a partir do Dicionário de Libras (Capovilla, Raphael, & Mauricio, 2013a, 2013b), e como as 
figuras desse Dicionário deram origem a bancos de figuras com nomeação normatizada e controle da 
univocidade das figuras e da familiaridade de sua forma ortográfica ( Capovilla & Roberto, 2008) para a 
1a. até a 4a. série do Ensino Fundamental (de 7 a 10 anos de idade), nas Plofs são conhecidas tanto a 
univocidade das figuras-alvo a serem selecionadas pelos alunos surdos, quanto o grau de familiaridade 
das formas ortográficas das palavras-alvo a serem lidas orofacialmente por esses alunos surdos. Assim, 
para avaliar a habilidade de leitura orofacial por alunos surdos nas Plofs como função, tanto da série 
escolar quanto do grau médio de legibilidade orofacial dos FonEmas que compõem as palavras, o 
presente estudo controlou tanto a univocidade das figuras-alvo a serem escolhidas quanto a 
familiaridade das formas ortográficas das palavras a serem lidas orofacialmente nas Plofs. 

Para permitir compreender mais profundamente os processos subjacentes às competências de 
processar palavras na leitura alfabética e na leitura orofacial, é muito importante controlar as 
características psicolinguísticas dessas palavras, tais como a regularidade das correspondências entre 
GrafEmas e FonEmas, a extensão, a complexidade grafêmica, e a familiaridade de sua forma ortográfica 
para diferentes tipos de leitores. De fato, assim como já havia sido documentado com o Teste de 
Nomeação de Figuras por Escolha e palavras escritas (TNF-Escolha: Capovilla, Capovilla, Mazza, 
Ameni, & Neves, 2006; Capovilla, Giacomet, Mazza, Ameni, Neves, Capovilla, 2006), levantamentos 
preliminares com o Teste de Nomeação de Figuras por Escrita de palavras (F. Capovilla & Ameni, 2008) 
descobriram que a incidência de paragrafias ortográficas no conjunto de 72 palavras que compõem 
suas duas versões (TNF1.3-Escrita e TNF2.3-Escrita) é função inversa do grau de familiaridade com a 
forma ortográfica das palavras (incidência das palavras na literatura infantil, conforme levantamento 
de F. Capovilla, Negrão, Damazio, & Sousa-Sousa, 2008; F. Capovilla, & Roberto, 2008) bem como 
função direta do grau de univocidade das figuras que compõem esses testes (conforme levantamento de 
F. Capovilla, Negrão, Damazio, & Sousa-Sousa, 2008; F. Capovilla, & Roberto, 2008), precisamente do 
mesmo modo já documentado em testes de leitura orofacial (e.g., F. Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, 
Ameni, & Neves, 2008). 

No presente estudo os verbetes de cada uma das 971 entradas correspondem aos nomes das 
figuras. Esses nomes têm diferentes graus de familiaridade ortográfica na escala de 1 a 9 pontos aqui 
descrita e explicada. As 971 palavras escritas terão especificado seu grau de familiaridade ortográfica 
para leitura e escrita como feito em nossos bancos normatizados e validados de figuras e palavras 
(Capovilla, Negrão, & Damazio, 2008; Capovilla, Negrão, Damazio, Roberto, Marins, Sousa-Sousa, 
Lima-Sousa, & Botelho, 2011; Capovilla, Negrão, Damazio, & Sousa-Sousa, 2008; Capovilla & Roberto, 
2008; Capovilla, Roberto, Marins, Damazio, Sousa-Sousa, Lima-Sousa, & Botelho, 2011). O grau de 
familiaridade ortográfica expressa o grau de dificuldade para leitura das palavras pela rota lexical-
ortográfica, de reconhecimento visual direto da forma ortográfica das palavras. Esse grau de 
familiaridade ortográfica é relevante à avaliação do grau de desenvolvimento ou de preservação dos 
léxicos ortográficos de entrada e de saída, que permitem ao leitor e escritor maduro ler e escrever com 
fluência e correção, pelo processo direto, que não envolve a mediação da fala (i.e., do léxico fonológico), 
nem para reconhecimento das palavras, nem para sua produção. Esse grau de familiaridade 
ortográfica é, portanto, relevante à avaliação do grau de desenvolvimento ou de preservação da rota 
lexical de leitura alfabética por reconhecimento visual direto da forma ortográfica das palavras escritas, 
que é típica do estágio ortográfico; e da rota lexical de escrita alfabética por produção direta, típica do 
estágio ortográfico. 

 
19. Breve apresentação do banco de 971 entradas 
 
O presente estudo propõe empregar o novo paradigma de linguagem oral, escrita e de sinais de 

Capovilla (2011, 2012, 2013), juntamente com as tabelas propostas nesse paradigma para desenvolver 
um banco de 971 figuras juntamente com as correspondentes 971 palavras escritas e faladas. O banco 
apresenta todas as figuras mapeadas precisamente numa série de características altamente relevantes 
à sua nomeação oral e escrita. Apresenta também as respectivas 971 palavras escritas mapeadas 
precisamente numa série de características altamente relevantes à sua leitura em voz alta. Apresenta 
também as respectivas 971 palavras faladas transcritas em IPA e analisadas em sua forma fonológica 
(audível), de modo preciso numa série de características altamente relevantes à sua compreensão 
auditiva e à sua cifrabilidade para escrita sob ditado auditivo. Apresenta ainda as respectivas 971 
palavras faladas analisadas em sua forma FaneroLaliÊmica (visível), de modo preciso numa série de 
características altamente relevantes ao seu grau de legibilidade orofacial visual (i.e., compreensão via 
leitura orofacial por visão), ao seu grau de audibilizabilidade (i.e., imaginabilidade auditiva da foema 
fonológica correspondente), e ao seu grau de cifrabilidade FaneroLaliGrafiÊmica (i.e., de escrevibilidade 
em escrita sob ditado da fala vista durante leitura orofacial visual).  

O objetivo do banco é servir de material básico para a geração de materiais de avaliação 
psicométrica e neuropsicológica cognitiva, bem como de intervenção educacional para promover o 
ensino-aprendizagem (em especial, de leitura e escrita durante a alfabetização) e de intervenção clínica 
para promover a prevenção e reabilitação de distúrbios e dificuldades de linguagem oral, escrita e de 
sinais, de etiologia neurossensorial, neuromotora ou neurolinguística. 
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Para tanto, o banco apresenta 971 figuras normatizadas e validadas em termos de seu grau de 
univocidade (ou de grau de concordância na nomeação por alunos da educação infantil ao ensino 
superior), juntamente com as correspondentes 971 palavras escritas e faladas. 

As 971 figuras têm especificado seu grau de univocidade para escolares de 2 a 10 anos de idade 
e universitários. Esse grau de univocidade é calculado conforme o modelo de univocidade criado por 
Capovilla (2008, 2009) e implementado por Capovilla & Roberto, 2008; Capovilla, Santos-Santos, 
Damazio (2013) e nos dois CDs-Rom intitulados Pictografia evocadora da fala (Capovilla, Negrão, 
Damazio, Roberto, Marins, Sousa-Sousa, Lima-Sousa, & Botelho, 2011; Capovilla, Negrão, Damazio, 
Sousa-Sousa, 2008; Capovilla, Roberto, Marins, Damazio, Sousa-Sousa, Lima-Sousa, & Botelho, 2011; 
Capovilla, Sousa-Sousa, Maki, Ameni, Neves, Roberto, Damazio, & Sousa, 2009). Essa univocidade 
varia numa escala de 0 a 100 e expressa a porcentagem de concordância na nomeação oral ou escrita 
por milhares de respondentes. Ela é de importância crítica para testes de nomeação oral ou escrita de 
figuras, de relevância para avaliação de anomias.  

As correspondentes 971 palavras escritas terão especificado seu grau de decifrabilidade 
GrafEma-FonEma para leitura alfabética (cf modelo de Capovilla, Marins, Jacote, Damazio, & Graton-
Santos, 2013), que expressa o grau de dificuldade para leitura das palavras pela rota perilexical ou de 
decifragem de GrafEmas em FonEmas. Esse grau de decifrabilidade GrafEma-FonEma é relevante à 
avaliação do grau de desenvolvimento ou de preservação da rota perilexical de leitura alfabética no 
estágio alfabético de aquisição e desenvolvimento de leitura; bem como à intervenção educacional para 
o processo de alfabetização nesse estágio, e à intervenção clínica para prevenção e reabilitação de 
dificuldades e distúrbios de leitura em quadros de dislexia do desenvolvimento (Seabra, Dias, Trevisan, 
Capovilla, Rezende, Andery, & Lopes, 2009).  

Essas correspondentes 971 palavras escritas terão especificado seu grau de familiaridade 
ortográfica para leitura e escrita (cf. Capovilla & Roberto, 2008), que expressa o grau de dificuldade 
para leitura das palavras pela rota lexical-ortográfica, de reconhecimento visual direto da forma 
ortográfica das palavras. Esse grau de familiaridade ortográfica é relevante à avaliação do grau de 
desenvolvimento ou de preservação dos léxicos ortográficos de entrada e de saída, que permitem ao 
leitor e escritor maduro ler e escrever com fluência e correção, pelo processo direto, que não envolve a 
mediação da fala (i.e., do léxico fonológico), nem para reconhecimento das palavras, nem para sua 
produção. Esse grau de familiaridade ortográfica é, portanto, relevante à avaliação do grau de 
desenvolvimento ou de preservação da rota lexical de leitura alfabética por reconhecimento visual 
direto da forma ortográfica das palavras escritas, que é típica do estágio ortográfico; e da rota lexical de 
escrita alfabética por produção direta, típica do estágio ortográfico. 

As correspondentes 971 palavras faladas terão especificado seu grau de cifrabilidade FonEma-
GrafEma, conforme as tabelas aqui apresentadas. Esse grau de cifrabilidade corresponde o grau de 
dificuldade para escrita, sob ditado auditivo, das palavras pela rota perilexical ou de cifragem de 
FonEmas em GrafEmas. Esse grau de cifrabilidade FonEma-GrafEma é calculado conforme o modelo de 
cifrabilidade FonEma-GrafEma criado por Capovilla (2011, 2012, 2013) e implementado por Capovilla, 
Marins, Jacote, Damazio, e Graton-Santos (2013). Esse grau de cifrabilidade FonEma-GrafEma é 
relevante à avaliação da integridade da rota perilexical de escrita alfabética, bem como à intervenção 
educacional para alfabetização e à intervanção clínica para prevenção e reabilitação em dificuldades e 
distúrbios de escrita em quadros de disortografia do desenvolvimento. 

Essas correspondentes 971 palavras terão, também, especificado seu grau de cifrabilidade 
FaneroLaliEma - GrafEma para escrita sob ditado em leitura orofacial visual, conforme as tabelas aqui 
apresentadas; bem como de audibilizabilidade FaneroLaliEma – FonEma conforme as tabelas aqui 
apresentadas. 
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A Figura 1 ilustra uma das 971 entradas desse banco. 

 

nome água 
transcr AFI [∀αγω6] 

categ sem alimentos e bebidas 
número conj. ordem 

1 A 1 
univoc fig 2a 3a 4a 5a 6a 7a10a adu 

 100 100 100 100 100 100 100 
famil ort 5º a 4º a 3º a 2º a 1º a tot 

 9 9 9 9 9 9 
 Br-IS Br-IVA Pond-IS Pond-IVA 

decifr graf-fon 0,67 0,56 0,87 0,65 
cifrab fon-graf 0,50 0,39 48,28 38,84 
corr fanlal-fon 0,39 0,28 0,61 0,39 
cifrab fanlal-

graf 0,37 0,26 0,27 0,19 

legib orof MD-IS MD-IVA MFA-IS MFA-IVA 
 66,67 44,33 66,67 44,33 

Figura 1. Uma das 971 entradas do banco. 
 
O Banco contém as seguintes informações, ordenadas por linhas sucessivas: 
 

1) nome: nome da figura, i.e., especificação da palavra escrita, em Português, correspondente à 
figura;  

 
2) transcr AFI: transcrição da palavra do Português no Alfabeto Fonético Internacional;  
 
3) categ. sem. 1: categoria semântica de primeira ordem (geral) a que pertence a palavra;  
 
4) número: indexação da figura por numeral crescente (de 1 a 1.000, ou, mais precisamente, 971); 

conjunto (A, B, C, D, E); ordem ocupada pela figura dentro do conjunto (de 1 a 200). Essa 
numeração cresce de acordo com a ordem alfabética, para cada patamar decrescente de 
univocidade e de familiaridade ortográfica.  

5 univ. fig.: grau de univocidade média para crianças de: 2a (2 anos de idade), 3a (3 anos), 4a (4 
anos), 5a (5 anos), 6a (6 anos), 7a-10a (7 a 10 anos), ou adu (adultos);  

 
6) fam. ort.: grau de familiaridade ortográfica (numa escala de 1 a 9 pontos: 1 = -4 EP, 2 = -3 EP, 3 

= -2 EP, 4 = -1 EP, 5 = Média, 6 = +1 EP, 7 = +2 EP, 8 = +3 EP, 9 = +4 EP), para cada ano escolar 
separadamente, decrescendo do 5º a (antiga 4ª série do Ensino Fundamental), até o 1º a (antiga 
Educação Infantil 3 ou Pré-Escola, aos 6a);  

 
7) decifr. graf-fon: grau de Decifrabilidade GrafEma-FonEma, calculado de modo Bruto (Br) e 

Ponderado (Pond), cada qual em Implementação Simples (IS) e em Implementação de Valor 
Acentual (IVA), gerando Br-IS, BR-IVA, Pond-IS, Pond-IVA; 

 
8) cifr. fon-graf.: Grau de Cifrabilidade FonEma-GrafEma, calculado de modo bruto (Br) e 

Ponderado (Pond), cada qual em Implementação Simples (IS) e em Implementação de Valor 
Acentual (IVA), gerando Br-IS, BR-IVA, Pond-IS, Pond-IVA. Esse grau de Cifrabilidade FonEma-
GrafEma equivale ao grau em que os sons da fala (i.e., as unidades mínicas da voz ou FonEmas) 
podem ser escritas sob ditado ouvido. Essa Cifrabilidade FonEma-GrafEma é relevante ao 
trabalho de alfabetização de ouvintes. 

 
9) corr. fanlal-fon.: Grau de correspondência FaneroLaliEma -FonEma, calculado de modo Bruto 

(Br) e Ponderado (Pond), cada qual em Implementação Simples (IS) e em Implementação de 
Valor Acentual (IVA), gerando Br-IS, BR-IVA, Pond-IS, Pond-IVA. Esse grau de correspondência 
FaneroLaliEma - FonEma equivale ao grau de audibilizabilidade dos FaneroLaliEmas, ou seja, de 
sua propensão a serem audibilizados. Essa audibilização equivale à evocação mental das formas 
fonológicas na ausência da estimulação auditiva propriamente dita (assim como a visualização 
equivale à evocação mental das formas visuais da boca na ausência da estimulação visual 
propriamente dita). Essa correspondência FaneroLaliEma - FonEma é relevante ao trabalho de 
reabilitação auditiva de deficientes auditivos com implante coclear. 

 
10) cifrab. fanlal-graf.: Grau de cifrabilidade FaneroLaliEma -GrafEma, calculado de modo Bruto 

(Br) e Ponderado (Pond), cada qual em Implementação Simples (IS) e em Implementação de 
Valor Acentual (IVA), gerando Br-IS, BR-IVA, Pond-IS, Pond-IVA. Esse grau de correspondência 
FaneroLaliEma -GrafEma equivale ao grau de Cifrabilidade dos FaneroLaliEmas, ou seja, do grau 
em que as formas visíveis de boca podem ser escritas sob ditado de leitura orofacial visual. Essa 
cifrabilidade FaneroLaliEma -GrafEma é relevante ao trabalho de alfabetização de surdocegos e 
de deficientes auditivos com implante coclear. 
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11) legib. orof.: grau de legibilidade orofacial, calculado por meio do Modelo Dória (MD) ou do 
Modelo Fonético-Articulatório (MFA), quer em Implementação Simples (IS) ou em 
Implementação de Valor Acentual (IVA) (gerando MD-IS, MD-IVA, MFA-IS, MFA-IVA). 
 
 
O banco contém 971 figuras, avaliadas em termos de sua univocidade (i.e., concordância na 

nomeação). O banco também contém as correspondentes 971 palavras, com características analisadas 
em termos de uma série de características, como: 

• grau de familiaridade ortográfica,  
• legibilidade orofacial (segundo modelos Dória e Fonético-Articulatório),  
• grau de cifrabilidade FonEma-GrafEma (para escrita sob ditado de palavras ouvidas),  
• grau de decifrabilidade GrafEma-FonEma (para leitura em voz alta ou silenciosa em que o 

acesso ao significado é mediado pela fala interna),  
• grau de cifrabilidade FaneroLaliEma- GrafEma (para escrita sob ditado de palavras lidas 

orofacialmente por visão),  
• grau de audibilizabilidade FaneroLaliEma - FonEma (para audibilização da fala lida 

orofacialmente).  
 
A Tabela 70 sumaria os resultados das estatísticas descritivas (tendência central e dispersão) 

das distribuições do grau de univocidade das 971 figuras e do grau de familiaridade ortográfica das 
1000 palavras escritas correspondentes, e do grau de legibilidade orofacial das 971 palavras fadadas 
correspondentes de acordo com os modelos Fonético-Articulatório (LOF-FA) e Dória (LOF-Doria). Os 
dados estatísticos sumariados na tabela se referem às 1000 figuras e palavras originais, antes da 
eliminação de 29 figuras e palavras listadas no Anexo 1. 
 
Tabela 70. Resultados das estatísticas descritivas (tendência central e dispersão) das distribuições do 
grau de univocidade das 971 figuras e do grau de familiaridade ortográfica das 971 palavras escritas 
correspondentes, e do grau de legibilidade orofacial das 971 palavras fadadas correspondentes de 
acordo com os modelos Fonético-Articulatório (LOF-FA) e Dória (LOF-Doria). (Tais dados se referem às 
1000 figuras e palavras originais, antes da eliminação de 29 figuras e palavras listadas no Anexo 2). 

 
 univocid famil ortograf LOF_FA LOF_MD 

média 79,560 3,380 63,856 61,083 
desvio padrão 21,819 2,012 11,707 11,546 

n de casos 1,000 1,000 592 1,000 
mínimo 30,000 1,000 25,000 25,000 
máximo 100,000 9,000 100,000 100,000 

amplitude 70,000 8,000 75,000 75,000 
variância 476,082 4,050 137,065 133,309 

erro padrão 0,690 0,064 0,481 0,365 
desvio (g1) -0,751 1,420 0,048 0,464 
curtose (g2) -0,691 1,270 0,442 0,534 

soma 79.560,000 3.380,000 37.802,670 61.083,320 
c.v. 0,274 0,595 0,183 0,189 

mediana 90,000 3,000 63,835 59,800 
 
Como sumariado na Tabela 1, em termos de grau de univocidade das figuras, análises de 

estatística descritiva revelaram que a univocidade média das 971 figuras do banco foi relativamente 
elevada M = 79,56, com dispersão em desvios-padrão de DP = 21,82, em erro-padrão de EP = 0,69, e 
variância de Var = 476,08. A mediana foi Md = 90,0. A univocidade variou de 30 a 100 (amplitude = 
70), numa escala de 0 a 100. A distribuição teve desvio (skewness) -0,75, e curtose (kurtosis) de -0,69. 

Em termos de grau de familiaridade ortográfica dos nomes escritos, análises de estatística 
descritiva revelaram que a familiaridade ortográfica média das 971 palavras escritas (correspondentes 
às 971 figuras) do banco foi relativamente baixa M = 3,38, com dispersão em desvios-padrão de DP = 
2,01, em erro-padrão de EP = 0,06, e variância de Var = 4,05. A mediana foi Md = 3,0. A familiaridade 
ortográfica variou de 1 a 9 (amplitude = 8), numa escala de 1 a 9. A distribuição teve desvio (skewness) 
-0,75, e curtose (kurtosis) de 1,27. 

 
Em termos de grau de legibilidade orofacial dos nomes falados (avaliada conforme o modelo 

Fonético-Articulatório: LOF-FA), análises de estatística descritiva revelaram que a legibilidade orofacial 
média das 971 palavras faladas (correspondentes às 971 figuras) do banco foi de M = 63,86, com 
dispersão em desvios-padrão de DP = 11,71, em erro-padrão de EP = 0,48, e variância de Var = 137,06. 
A mediana foi Md = 63,84. A legibilidade orofacial no modelo Fonético-Articulatório (LOF-FA) variou de 
25 a 100 (amplitude = 75), numa escala de 0 a 100. A distribuição teve desvio (skewness) -0,75, e 
curtose (kurtosis) de 0,44. 
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Em termos de grau de legibilidade orofacial dos nomes falados (avaliada conforme o modelo 

Dória: LOF-D), análises de estatística descritiva revelaram que a legibilidade orofacial média das 971 
palavras faladas (correspondentes às 971 figuras) do banco foi de M = 61,08, com dispersão em 
desvios-padrão de DP = 11,54, em erro-padrão de EP = 0,36, e variância de Var = 133,31. A mediana foi 
Md = 59,80. A legibilidade orofacial no modelo Dória (LOF-D) variou de 25 a 100 (amplitude = 75), 
numa escala de 0 a 100. A distribuição teve desvio (skewness) -0,75, e curtose (kurtosis) de 0,53. 

 
A Tabela 71 sumaria os resultados das estatísticas descritivas (tendência central e dispersão) 

das distribuições do grau de cifrabilidade FonEma-GrafEma em Implementação Simples (Fon-Graf-IS) e 
de Valor Acentual (Fon-Graf-IVA); e das distribuições do grau de decifrabilidade GrafEma-FonEma em 
Implementação Simples (Graf-Fon-IS) e de Valor Acentual (Graf-Fon-IVA). 
 
Tabela 71. Resultados das estatísticas descritivas (tendência central e dispersão) das distribuições do 
grau de cifrabilidade FonEma-GrafEma em Implementação Simples (Fon-Graf-IS) e de Valor Acentual 
(Fon-Graf-IVA); e das distribuições do grau de decifrabilidade GrafEma-FonEma em Implementação 
Simples (Graf-Fon-IS) e de Valor Acentual (Graf-Fon-IVA). (Tais dados se referem às 1000 figuras e 
palavras originais, antes da eliminação de 29 figuras e palavras listadas no Anexo 2). 
 

 Fon-Graf-IS Fon-Graf-IVA Graf-Fon-IS Graf-Fon-IVA 
média 0,845 0,714 0,724 0,631 

desvio padrão 0,124 0,122 0,123 0,134 
n de casos 1,000 1,000 1,000 1,000 

mínimo 0,150 0,150 0,060 0,060 
máximo 1,000 1,000 1,000 1,000 

amplitude 0,850 0,850 0,940 0,940 
variância 0,015 0,015 0,015 0,018 

erro padrão 0,004 0,004 0,004 0,004 
desvio (g1) -1,355 -0,808 -0,677 -0,492 
curtose (g2) 2,891 1,491 1,816 0,783 

soma 844,790 714,010 724,160 630,860 
c.v. 0,147 0,170 0,169 0,212 

mediana 0,870 0,730 0,740 0,650 
 

Como sumariado na Tabela 2, em termos de grau de cifrabilidade média FonEma-GrafEma (na 
Implementação Simples) das 971 palavras faladas e ouvidas, análises de estatística descritiva 
revelaram que a cifrabilidade média das 971 palavras faladas do banco foi relativamente elevada M= 
0,845 com dispersão em desvios-padrão de DP = 0,124, em erro-padrão de EP = 0,004, e variância de 
Var = 0,015. A mediana foi Md = 0,870. A cifrabilidade média FonEma-GrafEma (na Implementação 
Simples) variou de 0,15 a 1,0 (amplitude = 0,85), numa escala de 0,150 a 1,000. A distribuição teve 
desvio (skewness) -1,355, e curtose (kurtosis) de 2,891. 

 
Como sumariado na Tabela 2, em termos de grau de cifrabilidade média FonEma-GrafEma (na 

Implementação de Valor Acentual) das 971 palavras faladas e ouvidas, análises de estatística descritiva 
revelaram que a cifrabilidade média das 971 palavras faladas do banco foi relativamente alta M = 0,71, 
com dispersão em desvios-padrão de DP = 0,122, em erro-padrão de EP = 0,004, e variância de Var = 
0,015. A mediana foi Md = 0,73. A cifrabilidade média FonEma-GrafEma (na Implementação de Valor 
Acentual) variou de 0,15 a 1,0 (amplitude = 0,85), numa escala de 0 a 1,0. A distribuição teve desvio 
(skewness) -0,808 e curtose (kurtosis) de 1,491. 

 
Como sumariado na Tabela 2, em termos de grau de decifrabilidade média GrafEma-FonEma (na 

Implementação Simples) das 971 palavras escritas, análises de estatística descritiva revelaram que a 
decifrabilidade média GrafEma-FonEma das 971 palavras escritas do banco foi relativamente alta M= 
0,724 com dispersão em desvios-padrão de DP = 0,123, em erro-padrão de EP = 0,004, e variância de 
Var = 0,015. A mediana foi Md = 0,740. A decifrabilidade média GrafEma-FonEma (na Implementação 
Simples) variou de 0,060 a 1,000 (amplitude = 0,940), numa escala de 0 a 1,0. A distribuição teve 
desvio (skewness) -0,677, e curtose (kurtosis) de 1,816. 

 
Como sumariado na Tabela 2, em termos de grau de decifrabilidade média GrafEma-FonEma (na 

Implementação de Valor Acentual) das 971 palavras escritas, análises de estatística descritiva 
revelaram que a decifrabilidade média GrafEma-FonEma das 971 palavras escritas do banco foi de M = 
0,631, com dispersão em desvios-padrão de DP = 0,134, em erro-padrão de EP = 0,004, e variância de 
Var = 0,018. A mediana foi Md = 0,650. A decifrabilidade média GrafEma-FonEma (na Implementação 
de Valor Acentual) variou de 0,060 a 1,000 (amplitude = 0,940), numa escala de 0 a 1,0. A distribuição 
teve desvio (skewness) -0,492 e curtose (kurtosis) de 0,783. 

A Tabela 72 sumaria os resultados das estatísticas descritivas (tendência central e dispersão) 
das distribuições do grau de cifrabilidade FonEma-GrafEma em Implementação Simples (Fon-Graf-IS) e 
de Valor Acentual (Fon-Graf-IVA); e das distribuições do grau de decifrabilidade GrafEma-FonEma em 
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Implementação Simples (Graf-Fon-IS) e de Valor Acentual (Graf-Fon-IVA). Os dados estatísticos 
sumariados na tabela se referem às 1.000 figuras e palavras originais, antes da eliminação de 29 
figuras e palavras listadas no Anexo 2. 
 
 
Tabela 72. Resultados das estatísticas descritivas (tendência central e dispersão) das distribuições do 
grau de audibilizabilidade FaneroLaliEma-FonEma, em Implementação Simples (FanLal-Fon-IS) e de 
Valor Acentual (FanLal-Fon-IVA); e das distribuições do grau de cifrabilidade FaneroLaliEma-GrafEma 
em Implementação Simples (FanLal-Graf-IS) e de Valor Acentual (FanLal-Graf-IVA). (Os dados 
estatísticos sumariados se referem às 1.000 figuras e palavras originais, antes da eliminação de 29 
figuras e palavras listadas no Anexo 2.) 

 
 FanLal-Fon-IS FanLal-Fon-IVA FanLal-Graf-IS FanLal-Graf-IVA 

média 0,525 0,461 0,372 0,324 
desvio padrão 0,110 0,109 0,093 0,096 

n de casos 1,000 1,000 1,000 1,000 
mínimo 0,300 0,220 0,160 0,130 
máximo 1,000 1,000 0,830 0,830 

amplitude 0,700 0,780 0,670 0,700 
variância 0,012 0,012 0,009 0,009 

erro padrão 0,003 0,003 0,003 0,003 
desvio (g1) 0,532 0,576 0,500 0,626 
curtose (g2) 0,836 1,293 0,258 0,605 

soma 524,970 461,370 371,920 323,960 
c.v. 0,210 0,237 0,250 0,295 

mediana 0,520 0,450 0,370 0,320 
 

Como sumariado na tabela, em termos de grau de audibilizabilidade média de FaneroLaliEmas 
(i.e., conversão mental de FaneroLaliEmas em FonEmas) (na Implementação Simples) das 971 palavras 
faladas lidas orofacialmente, análises de estatística descritiva revelaram que a audibilizabilidade média 
das 971 faladas lidas orofacialmente do banco foi de M= 0,525com dispersão em desvios-padrão de DP 
= 0,110, em erro-padrão de EP = 0,003, e variância de Var = 0,012. A mediana foi Md = 0,520. A 
audibilizabilidade média de FaneroLaliEmas (na Implementação Simples) variou de 0,300 a 1,000 
(amplitude = 0,700), numa escala de 0 a 1,0. A distribuição teve desvio (skewness) -0,532, e curtose 
(kurtosis) de 0,836. 

 
Como sumariado na tabela, em termos de grau de audibilizabilidade média de FaneroLaliEmas 

(i.e., conversão mental de FaneroLaliEmas em FonEmas) (na Implementação de Valor Acentual) das 971 
palavras faladas lidas orofacialmente, análises de estatística descritiva revelaram que a 
audibilizabilidade média das 971 palavras faladas do banco foi de M = 0,461, com dispersão em 
desvios-padrão de DP = 0,109, em erro-padrão de EP = 0,003, e variância de Var = 0,012. A mediana foi 
Md = 0,450. A audibilizabilidade média de FaneroLaliEmas (na Implementação de Valor Acentual) 
variou de 0,220a 1,000(amplitude = 0,780), numa escala de 0 a 1,0. A distribuição teve desvio 
(skewness) 0,576 e curtose (kurtosis) de 1,293. 

Como sumariado na tabela, em termos de grau de cifrabilidade média de FaneroLaliEmas (i.e., 
conversão de FaneroLaliEmas em GrafEmas) (na Implementação Simples) das 971 palavras faladas, 
análises de estatística descritiva revelaram que a cifrabilidade média de FaneroLaliEmas (i.e., 
conversão de FaneroLaliEmas em GrafEmas) das 971 palavras faladasdo banco foi relativamente alta 
M= 0,372com dispersão em desvios-padrão de DP = 0,093, em erro-padrão de EP = 0,003, e variância 
de Var = 0,009. A mediana foi Md = 0,370. A cifrabilidade média de FaneroLaliEmas (i.e., conversão de 
FaneroLaliEmas em GrafEmas) (na Implementação Simples) variou de 0,160a 0,830 (amplitude = 
0,670), numa escala de 0 a 1,0. A distribuição teve desvio (skewness) 0,500, e curtose (kurtosis) de 
0,258. 

 
Como sumariado na tabela, em termos de grau de cifrabilidade média de FaneroLaliEmas (i.e., 

conversão de FaneroLaliEmas em GrafEmas) (na Implementação de Valor Acentual) das 971 palavras 
faladas, análises de estatística descritiva revelaram que a cifrabilidade média de FaneroLaliEmas (i.e., 
conversão de FaneroLaliEmas em GrafEmas) das 971 palavras faladas do banco foi de M = 0,324, com 
dispersão em desvios-padrão de DP = 0,096, em erro-padrão de EP = 0,003, e variância de Var = 0,009. 
A mediana foi Md = 0,320. A cifrabilidade média de FaneroLaliEmas (i.e., conversão de FaneroLaliEmas 
em GrafEmas) (na Implementação de Valor Acentual) variou de 0,130a 0,830(amplitude = 0,700), numa 
escala de 0 a 1,0. A distribuição teve desvio (skewness) 0,626 e curtose (kurtosis) de 0,605. 
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20. Descrição do banco de figuras: 
Há 20 categorias. 
São elas: 
 
1: Numerais, aritmética, geometria e gramática, com 51 sinais. São eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, menos (subtração), 
subtração, mais (adição), divisão, ângulo, soma, triângulo, quadrado, cubo, quilo, diferente, 
grande, vírgula, interrogação; 

 
 2: Alimentos e bebidas, com 88 sinais. São eles: ovo, bolo, pão, cenoura, feijão, maçã, cebola, 

chocolate, milho, sorvete, uva, abacaxi, batata, caju, banana, coco, mamão, morango, pastel, 
pera, pirulito, queijo, abóbora, cogumelo, churrasco, macarronada, mamadeira, manteiga, 
melancia, palmito, pimentão, pizza, bala, laranja, alho, gelatina, limão, sal, salada, tomate, 
churrasco, frango, hambúrguer, pimenta, torta, mel, abacate, amendoim, azeite, cereja, 
lanche, cachorro quente, doce, ervilha, melão, mexerica, pepino, comida, chuchu, pudim, sopa, 
amora, sanduiche, alface, bolacha, pêssego, azeite, azeitona, maionese, panqueca, jaca, 
bombom, linguiça, torrada, carambola, farinha, vagem, frutas, água, leite, café, refrigerante, 
chá, vinho, cerveja, champanhe, veneno (substância);  

 
3: Animais e suas partes, com 97 sinais. São eles: animais, cachorro, gato, peixe, coelho, pato, 

rato, cão, galinha, macaco, sapo, borboleta, cavalo, galo, vaca, abelha, leão, lobo, tartaruga, 
tatu, urso, caracol, coruja, elefante, cavalo marinho, formiga, foca, tucano, canguru, 
dinossauro, porco, baleia, barata, camelo, cobra, esquilo, girafa, hipopótamo, pavão, gambá, 
golfinho, lagartixa, morcego, pinguim, pinto, polvo, rinoceronte, zebra, onça, jacaré, joaninha, 
beija-flor, ovelha, avestruz, caranguejo, lesma, tigre, papagaio, pássaro, minhoca, urso panda, 
porca, aranha, pulga, berinjela, camarão, escorpião, pernilongo, tamanduá, touro, bode, 
capivara, hiena, alce, burro, raposa, boi, tubarão, lagosta, pomba, búfalo, urubu, veado, cigarra, 
pombo, pônei; rabo, chifre, pena, bico, asa, juba, rédeas, picada, mordida;  

 
4: Natureza, com 61 sinais. São eles: árvore, folha, chuva, estrela, pedra, fumaça, arco-íris, cipó, 

fogueira, gelo, cachoeira, furacão, vulcão, flor, sol, brilho, ninho, gota, montanha, ilha, nuvem, 
coqueiro, grama, raio, cacto, ímã, dia, planta, rosa, sombra, tronco, diamante, pérola, rio, lua, 
mato, girassol, oceano, praia, mar, jardim, bananeira, colmeia, concha, pegada, noite, tempo 
(clima), galho, caule, eclipse, tempestade, terremoto, trevo, raiz, onda, calor, madeira, silêncio, 
barulho, pensamento, ideia;  

 
5: Veículos, transporte e suas partes, com 26 sinais. São eles: barco, carro, automóvel, bicicleta, 

balão, avião, navio, ônibus, caminhão, foguete, ambulância, moto, helicóptero, carroça, metrô, 
táxi, caravela, trator, balsa; âncora, roda, volante, gasolina, pneu, carona, elevador; 

 
6: Lugares e paisagem urbana, com 55 sinais. São eles: Terra (planeta), Brasil, Argentina, Europa, 

França, Itália, Canadá, Austrália, Pará, Paraná, cidade, CEP, mundo, casa, escola, circo, igreja, 
cemitério, hospital, zoológico, teatro, cinema, fazenda, supermercado, açougue, aeroporto, 
estrada, caminho, buraco, fila, altar, tribunal, praça, barraco, prisão, restaurante, laboratório, 
iglu, castelo, bar, pirâmide; placa, trânsito, rua, esquina, ponte, prédio, edifício, 
estacionamento, farol, catraca, fábrica, avenida, poluição, barreira; 

 
7: Instrumentos musicais, com 11 sinais. São eles: flauta, piano, chocalho, tambor, violão, 

pandeiro, sanfona, triângulo (instrumento musical), bateria (instrumento musical), violino, 
harpa; 

 
 8: Esporte, jogos, brincadeiras e cultura, com 34 sinais. São eles: basquete, capoeira, dominó, 

bingo, boliche, ginástica, golfe, desenho, xadrez, boxe, judô, corrida (competição), dança, luta, 
paraquedas, handebol, arco, tênis, tricô, futebol, sinuca, caratê, esgrima, estória, chute, esqui, 
surfe, bilhar, banda, música, circo, teatro, cinema, novela (de TV);  

 
9: Brinquedos, com 30 sinais. São eles: bola, dado, dados, boneca, presente, pipa, balanço, peteca, 

pião, espada, estilingue, apito, escorregador, binóculo, iôiô, patins, raquete, skate, videogame, 
chicote, bóia, brinquedo, bambolê, catavento, damas (jogo), escudo, dardo, pebolim, alvo, 
marionete; 

 
10: Material escolar, de escritório e de comunicação, com 29 sinais. São eles: lápis, borracha, 

caderno, caneta, cola, livro, carimbo, compasso, durex, régua, grampeador, apagador, envelope, 
giz, papel, calculadora, retroprojetor, telescópio, planta (arquitetura), fax, impressora, 
calendário, arquivo, selo, jornal, carta, megafone, propaganda, braile; 

 
11: Pessoas, profissões, personagens, com 132 sinais. São eles: família, homem, bebê, menina, 

criança, mãe, menino, mulher, gêmeos, aluna, pai, vovó, dentista, médico, enfermeira, garçom, 
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veterinário, professor, bombeiro, juiz, marinheiro, padre, astronauta, bailarina, freira, mecânico, 
pedreiro, manicure, padeiro, pintor, cabeleireiro, sapateiro, professora, soldado, cantora, 
cientista, costureira, porteiro, psicólogo, guarda, costureiro, faxineiro, encanador, agricultor, 
arquiteto, faxineira, alfaiate, locutor, trigêmeos, aluno, amigo, vovô, moça, vizinho, formando, 
índio, Papai Noel, rei, fada, mágico, palhaço, bruxa, anjo, capitão, fantasma, ladrão, robô, saci, 
sereia, pirata, caubói, ladra, bêbado, caveira, espantalho, Zorro, Deus, Papa, rainha, gigante, 
princesa, escoteiro, gênio, noiva, caçador, diabo, xerife, Buda, escravo, Tiradentes, espião, 
esquimó, mendigo, índios, louco, pobre, Faraó, jogador, detetive, fazendeiro, careca, cego, 
doente, banguela, grávida, último, ajoelhada, gordo, alto, deficiente, masculino, feminino, negro, 
envergonhado, atrasado, perdedor, burro (ofensa), assinatura, mancha, quebrado, molhado, 
velho (coisa material);  

 
12: Partes da casa e materiais de construção, com 41 sinais. São eles: sala, quarto, cozinha, 

banheiro, garagem, porta, janela, piso (chão), parede, telhado, teto, chão, portão, muro, escada, 
luz, campainha, pia, tomada, interruptor, lâmpada, torneira, chuveiro, descarga, fechadura, 
maçaneta, varal, rampa, piscina, fonte, lareira, sauna, cerca, chaminé, torre, tobogã, cimento, 
tinta (de lata), vidro, tijolo, telha;  

 
13: Utensílios da casa, ferramentas e materiais de limpeza, com 53 sinais. São eles: garfo, 

colher, faca, talheres, copo, prato, xícara, panela, filtro, lixeira, vassoura, rodo, balde, cesta, 
caixa, gaveta, sacola, bule, jarra, tesoura, alicate, cabide, peneira, mangueira, desentupidor, 
saco, fósforo, funil, vela, pincel, bandeja, taça, corda, balança, despertador, sino, cofre, regador, 
espanador, corrente, cadeado, corda, mola, parafuso, porca (de parafuso), prego, martelo, 
enxada, serrote, detergente, escova, sabão, anzol; 

 
14: Eletrodomésticos, com 26 sinais. São eles: fogão, geladeira, liquidificador, batedeira, rádio, 

televisão, telefone, antena de TV, computador, mouse, microfone, lanterna, ventilador, furadeira, 
forno, xerox, teclado, celular, filmadora, microondas, torradeira, aquecedor, bebedouro, 
walkman, barbeador (elétrico), flash;  

 
15: Móveis e decoração, com 28 sinais. São eles: quadro, vaso, almofada, mesa, gaiola, relógio de 

parede, baú, cadeira, cama, berço, colchão, sino, espelho, cortina, sofá, tapete, beliche, armário, 
barril, travesseiro, cobertor, tocha, bandeira, incenso, poltrona, estante, aquário, cruz;  

 
16: Partes do corpo, fisiologia, sensações e sentimentos, com 57 sinais. São eles: mão, pulso, 

braço, dedo, unha, perna, joelho, pé, olho, sobrancelha, boca, nariz, orelha, dente, língua, 
cabelo, barba, bigode, costeletas, rosto, sardas, pescoço, ombro, estômago, barriga, costas, 
pulmão, coração, esqueleto, cérebro, músculo, osso, costela, ovário, bochecha, útero, trança, 
lágrimas, menstruação, vômito, sangue, espirro, espinha (acne), sono, cárie, machucado (ferida), 
sede, dor, medo, susto, choro, nojo, coceira, desmaio, saudade, felicidade, afogamento;  

 
17: Vestuário e acessórios, com 44 sinais. São eles: luva, saia, laço, meia, sapato, anel, bota, 

chapéu, vestido, avental, bolsa, capacete, cueca, coroa, chinelo, batom, boné, calça, capa, 
óculos, sandália, brinco, fralda, mochila, tênis, camisa, colar, gravata, bengala, leque, maiô, 
sutiã, cachecol, camiseta, macacão, pulseira, terno, maquiagem, tiara, pantufa, chuteira, 
biquíni, blusa, bermuda;  

 
18: Objetos pessoais, higiene pessoal, e medicamentos e tratamentos, com 56 sinais. São eles: 

pente, cotonete, pinça, talco, banho, xampu, creme, perfume, sabonete, esponja (de banho), 
gilete, chave, dinheiro, mala, moeda, esmalte, capacete, coroa, dedal, cheque, chupeta, chaveiro, 
guarda-chuva, óculos, medalha, mochila, troféu, zíper, agulha, bíblia, cachimbo, dentadura, 
elástico (de dinheiro), isqueiro, crachá, álbum, disco, alfinete, bússola, diploma, foto, dólar, 
linha (para costurar), nó, bóbi, cofrinho, bomba, pomada, remédio, colírio, massagem, injeção, 
hipnose, xarope, meditação, vacina; 

 
19: Ações (Ações), com 33 sinais. São eles: pensar, escalar, correr (andar mais rápido), escorregar, 

balançar, contar (números), dormir, espiar, comer, beber, dirigir, gritar, encaixar, subir, nadar, 
prender, pintar, consertar (pequenos reparos), acordar, ler, olhar, descascar, escrever (à mão), 
dividir, chamar (alguém presente), atender (ao telefone), esconder, abotoar, assistir, depenar, 
desabar, enrrolar, subornar; 

 
20: Eventos e datas e relações interpessoais (EventDatRelPes), com 47 sinais. São eles: 

aniversário, casamento, explosão, carnaval, assalto, batida, aula, enterro, sábado, domingo, 
prova (de escola), gol, missa, natal, palestra, inauguração, chamada, viagem, Páscoa, brinde, 
noivado, reforma (remodelação), passeio; discussão, cumprimento, palmas, abraço, beijo, troca, 
dúvida, bagunça, briga, tapa, tchau, castigo, guerra, não, conversa, oração, fofoca, tombo, 
carinho, bronca, mentira, multa, fiança, compra, perigo.  
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