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Chegamos ao século XXI, e muitos elementos criados 

pela ficção científica começam a se tornar realidade. Foi-

se o tempo em que computadores falantes eram 

exclusividade de filmes e senados de televisao. 

Com computadores cada vez mais velozes e potentes, 

finalmente está se tornando viável o desenvolvimento de 

softwares capazes de interagir verbalmente com seus 

usuários, o que torna o computador mais agradável e 

prático de ser utilizado, além de fazê-lo parecer mais 

esperto e mais "inteligente". 
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Resumo 

A proposta deste trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema leitor de 

e-maus com conversão de texto para voz, em português, tendo em seu resultado, uma 

voz próxima àquela falada por nós humanos e não uma voz simplesmente sintetizada. 

Para isso, foi criada uma tecnologia de Conversão TextoNoz, que utiliza Redes 

Neurais e opera com um banco de fonemas da língua portuguesa. A adaptação desta 

tecnologia, a um sistema leitor de e-malls, propõe um software específico à leitura de 

e-malls, com Conversão TextoNoz para a língua portuguesa. 

Esta tecnologia de conversão pode auxiliar os deficientes visuais, e também 

aqueles que não possuem tal deficiência, como um usuário comum, que tem como 

lucro a leitura automática de sua caixa postal, enquanto o mesmo realiza tarefas 

paralelas, sem que estas sejam interrompidas, conseguindo assim um ganho de tempo 

considerável, o que nos dias de hoje é fundamental. 

É válido ressaltar que o desenvolvimento deste trabalho proporciona um 

enriquecimento aos sistemas de correio eletrônico atuais, através do acréscimo de 

novas funções, tais como, leitura automática de e-malls, leitura de e-maus novos, entre 

outras que poderão vir a existir, seguindo a técnica proposta. 

Este trabalho também tem outras vantagens, devido ao fato de abrir as portas 

para outras interfaces, possibilitando efetuar a migração desta técnica de Conversão 

TextoNoz criada, para outras aplicações nos mais variados níveis de interação com o 

usuário; tornando possível, por exemplo, a leitura agradável em editores de textos 

como o Microsoft Word; o agendamento de tarefas com lembretes sonoros; a leitura de 

programas educacionais para jovens, crianças e adultos, facilitando o entendimento da 

língua; a utilização de sistemas de telefonia com integração de voz; e ainda outras 

atividades alternativas. 
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Abstract 

The aim of this work consist in the development of an e-mail reader system with 

text/voice conversion, in Portuguese, obtaining as a result, one voice closer than 

human voice and no one voice simply sintetized. 

For this, one technique of textivoice conversion that uses Neural Networks and 

phonemes of the Portuguese Language has been deveioped. The adaptation of this 

technique for an e-mail reader system proposes a software specific for the e-mail 

reading, with textivoice conversion in Portuguese. 

This technique can help visual deficients and other users, such as a common 

user that can turn on the automatic reading of his/her mail box while he/she 

accomplishes tasks in parallel, without having to interrupt them, getting one 

considerable gain of time, fundamental, in our days. 

lt's worth to mention that the development of this work provides to the current e-

mail system improvements by adding new functions, such as, e-mail automatic reading, 

new e-mail reading, among others, based on the proposed technique. 

This work has also other advantages, due to the fact to be easily adaptable to 

other interfaces, enabling the migration of the 	text/voice conversion to other 

applications in the different user interaction leveis. This makes possible, for example, a 

nice reading in text editor as Microsoft Word; scheduling of tasks with sound notes; the 

reading of educational programs for youngs, kids and adults, making easier the 

understanding of the language; the telephony system utilization with voice; and other 

alternative activities. 

- 13 - 
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Capítulo 1 

Introdução 

A Conversão de texto para voz é uma área em grande desenvolvimento 

atualmente. Com  o advento da multimídia e a necessidade de se facilitar a 

comunicação homem-máquina, a técnica de conversão de texto para voz começou a 

ser bastante difundida no âmbito da informática. 

Dados estatísticos de Chaponis, citados por YOUNG e FALLSIDE (1989), 

mostraram que a comunicação da informação através da voz, em situações de 

interação homem-máquina, é em média, duas vezes mais eficiente do que qualquer 

outra forma de comunicação. A maior eficiência da comunicação verbal, apoiada na 

crescente evolução das técnicas de processamento de sinais digitais, tem feito com 

que sistemas de compreensão da fala e síntese de voz difundam-se cada vez mais, 

como meios de entrada e saída de informações em computadores. 

Atualmente os sistemas de compreensão da fala estão restritos a algumas 

aplicações especiais, enquanto que os sistemas de síntese de voz vêm sendo 

largamente utilizados. 

Dentre esses sistemas, aqueles capazes de sintetizar voz a partir de texto 

apresentam particular importância, pois são capazes de produzir voz a partir de um 

texto de entrada, unindo a eficiência do armazenamento de dados na forma escrita 

com a comunicação através da fala. 

Essa possibilidade de armazenar informações na forma escrita, fornecendo 

saídas através de voz, amplia o uso de computadores para diversas aplicações, 

dispensando a necessidade de treinamento ou equipamentos especiais para os 

usuários. Tais sistemas permitem, por exemplo, acesso a bancos de dados através de 

telefone, como os sistemas de consulta de saldo bancário, atualmente bastante 

difundidos, e abrem perspectivas para transformar os atuais sistemas de correio 

eletrônico em correio por voz. 

- 14- 
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Merecem destaque ainda, as facilidades advindas do uso desses sistemas para 

pessoas portadoras de deficiências vocais e visuais, através de máquinas de auxílio à 

fala e máquinas de leitura para cegos (ALLEN, 1973). 

AlIen (ALLEN, 1976) divide o processo de conversão de texto para voz em duas 

etapas distintas. Primeiro o texto de entrada deve ser analisado, determinando-se sua 

estrutura lingüística, constituída basicamente por fonemas formadores das palavras 

que serão faladas. Os fonemas são as unidades mais simples da Língua, aos quais 

correspondem os sons elementares que entram na constituição das sílabas e dos 

vocábulos. Nesta etapa inicial, é importante a análise das pausas, da acentuação das 

palavras e sinais de pontuação para simular as características da prosódia da fala, 

que são o acento, o ritmo e a entonação. Finalmente, as informações obtidas na etapa 

anterior são combinadas para produzir voz. 

Percebe-se assim que a primeira etapa na conversão de texto para voz depende 

fundamentalmente de características lingüísticas de cada idioma, sendo a conversão 

de palavras para fonemas uma etapa básica para o desenvolvimento do processo. 

Nesse sentido, procurando viabilizar futuros projetos de conversão de texto 

irrestrito para voz, este trabalho trata especificamente da conversão de palavras para 

fonemas na Língua Portuguesa. 

É notável que a tecnologia de Conversão Texto/Voz está em grande 

crescimento nos dias de hoje, e que este crescimento já pode ser considerado 

necessário para o mundo atual da informática, onde cada vez mais se trabalha com 

múltiplas plataformas, no intuito de diminuir o tempo gasto na realização das mais 

diversas tarefas. 

O fato de poder contar com uma ferramenta de Conversão Texto/Voz, é de 

grande utilidade para conferir entradas de dados, textos e planilhas. Poder-se-ia 

apertar um botão e o computador falaria todos os dados, enquanto o usuário apenas 

acompanharia a leitura, detectando muito mais facilmente qualquer erro nos dados 

digitados. Além disso, a clareza de um texto é muito melhor avaliada quando o mesmo 

é lido em voz alta. 

- 15 - 
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1.10 uso da tecnologia de Conversão Texto/Voz 

Existem inúmeras alternativas para se utilizar a tecnologia de Conversão 

TextoNoz, e entre elas, podem ser citadas várias vantagens em relação ao chamado 

modo tradicional de leitura e apresentação, conforme pode ser observado a seguir: 

• Em aplicações de bancos de dados, podem ser criadas opções de leitura de 

relatórios, onde o usuário economizaria e otimizaria seu tempo, dedicando-se a 

outras atividades enquanto escuta o relatório gerado pelo seu software. 

• Será possível oferecer ajuda on-line falada, no lugar de obrigar o usuário a ler 

textos para aprender a utilizar seu produto. 

• Usar voz no lugar de caixas de diálogo para alertar o usuário sobre eventos 

ocorridos, também é uma forma muito interessante de utilizar a tecnologia de 

Conversão TextoNoz. Por exemplo, ao contrário do sistema apresentar na tela uma 

mensagem "Impressão Concluída", o usuário ouviria a mensagem, o que é muito 

mais prático e agradável. (Isto já acontece com as impressoras da linha Lexmark) 

• Utilizar voz para criar apresentações e versões de demonstração de produtos 

rapidamente, facilmente e com muito pouco custo, o que além de tudo, 

impressionará possíveis interessados no produto. 

• Oferecer dicas de utilização de softwares, faladas e sensíveis ao contexto. Por 

exemplo, se uma opção de auto-explicação estiver ativada em seu software, ao 

ativar uma determinada janela o usuário poderia ouvir a explicação de como deve 

proceder paia utilizá-la. Este é um recurso fantástico para tornar um produto mais 

fácil de usar e de ser aprendido. 

• Criar aplicações educacionais, especialmente para crianças em fase de 

alfabetização. Neste caso, a criança aprenderá inclusive a dicção das palavras, que 

poderão ser associadas a figuras, para tornar o ambiente mais interessante ao tipo 

de usuário citado. 

- 16 - 
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Contudo, é necessário reconhecer que a tarefa de fazer com que o computador 

"fale" como nós humanos, não é uma tarefa simples, e por isto o desenvolvimento de 

pesquisa nesta área se justifica por si só. 

1.2 Justificativa 

O desenvolvimento de sistemas de síntese de voz para várias línguas tem 

contribuído poderosamente para aumentar a capacidade de comunicação de pessoas 

com deficiências da voz, com vantagens óbvias de um ponto de vista social sobre 

outros meios de apoio baseados na visualização de mensagens. 

Um problema essencial encontrado é o da velocidade de geração das 

mensagens. Esta é sempre consideravelmente mais lenta do que a falada pelo ser 

humano. 

Outro problema está associado com o desempenho dos sintetizadores e 

Conversores TextoNoz em geral. Na realidade, contrariando a idéia, durante algum 

tempo veiculada, de que a síntese de voz a partir de texto já não constituía um 

problema para ninguém, são ainda inúmeras as questões que se colocam tanto em 

termos gerais como do desenvolvimento de aplicações para fins específicos. 

Um exemplo disto está no relativo insucesso de muitos produtos desenvolvidos 

para outras línguas, pelo menos em parte, explicável pela falta de qualidade das vozes 

sintetizadas que ainda estão longe de poderem ser confundidas com vozes naturais, 

sendo necessário normalmente um período de adaptação às suas características, para 

que se torne inteligível, sobretudo se a informação fornecida for nova e inesperada. 

1.3 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um Leitor de E-malls, 

utilizando um sistema de Conversão TextoNoz, gerado por uma junção de fonemas, 

treinados por uma Rede Neural, fazendo com que o retorno de áudio seja o mais 

próximo possível ao linguajar humano. 

- 17- 
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Para isto, utilizou-se uma biblioteca de sons, contendo sílabas da língua 

portuguesa, e ainda os arquivos chamados de elementares:  onde cada um destes 

corresponde a um fonema, e são utilizados quando a sílaba desejada não está 

gravada em arquivo. A biblioteca conta ainda com 26 arquivos com os nomes das 

letras, para o sistema poder soletrar letras isoladas no texto. 

O projeto abre perspectivas extremamente interessantes e motivadoras, que 

poderão vir a ser exploradas em pesquisas futuras e aplicadas inclusive na área da 

lingüística, desenvolvendo aplicações adequadas às necessidades de pessoas com 

alguns tipos de deficiência, como a visual. 

1.4 Organização 

O presente trabalho, está organizado da seguinte forma. 

No capítulo 2. são apresentadas as principais tecnologias de Conversão 

Texto/Voz existentes no mercado atual: dando ênfase àquelas tecnologias de 

conversão em português como o Deita Taik e o Eian, e as tecnologias que usam 

Redes Neurais, que é o caso do NetTaik, sem deixar de citar várias outras tecnologias 

de Conversão Texto/Voz existentes em outros idiomas. Também é apresentada neste 

capítulo uma introdução sobre alguns conceitos de Conversão Voz/Texto, através do 

Reconhecimento de Voz. 

No capítulo 3, alguns conceitos de Fonética da Língua Portuguesa, que são 

usadas no processo de Conversão Texto/Voz, são introduzidos, para fornecer uma 

compreensão maior do projeto desenvolvido. 

No capítulo 4, as diversas tecnologias de Conversão Texto/Voz, via fonemas, 

existentes no mercado, são apresentadas, de maneira conceitual, para poder servir 

como parâmetro de comparação com a tecnologia utilizada no Leitor de e-ma/is 

proposto. 

No capítulo 5, em caráter introdutório, é apresentada a funcionalidade de uma 

Rede Neural, pois ela é a base deste trabalho. 
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No capítulo 6, apresenta-se a metodologia de criação do Conversor Texto/Voz, 

o projeto Máquina Falante" e a Rede Neural Artificial utilizada no projeto ressaltando-

se as alterações realizadas. 

No capítulo 7, detalha-se o Sistema Leitor de E-ma/Is, apresentando as duas 

interfaces geradas para a utilização do Conversor Texto/Voz, assim como as 

tecnologias utilizadas para sua criação, finalizando o capítulo com uma comparação 

entre o Sistema Leitor de E-ma/Is, criado especificamente para tal função, e o uso 

desta tecnologia adaptada a uma plataforma já existente. 

Finalmente, no capítulo 8 são apresentados as conclusões e os trabalhos 

futuros, que podem ser realizados seguindo a mesma linha de pesquisa. 

São encontradas em anexo a este projeto, as tabelas de Códigos utilizadas na 

Conversão Texto/Voz, assim como o algoritmo de Back-Propagation e as listas de 

Palavras e Sílabas utilizadas no Projeto. 
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Capítulo 2 

Tecnologias Existentes 

2.1 Introdução 

Neste capítulo, são citadas as tecnologias de Conversão TextoNoz existentes 

no mercado atual, dando ênfase àquelas tecnologias de conversão em português, 

como o Deita Taik e o Eian, e as tecnologias que usam Redes Neurais, que é o caso 

do NetTalk, sem deixar de citar várias outras tecnologias de Conversão TextoNoz 

existentes em outros idiomas. É citada também neste capítulo a tecnologia de 

Conversão Voz/Texto, através do Reconhecimento de Voz. 

Existe uma grande variedade de programas de Conversão TextoNoz em inglês, 

como as existentes no Universal Transiator 2000, no WiiIow Taik e no Winamp Taiking, 

e ainda é possível encontrar esta tecnologia em vários outros idiomas, como francês, 

japonês, alemão, italiano, etc..., conforme será apresentado ainda neste capítulo. 

2.2 A Evolução da Conversão Texto/Voz 

A partir da década de 60, principalmente após 1965, o estudo de sistemas de 

síntese de voz a partir de texto teve um grande impulso, caracterizado por intensas 

pesquisas na área (ENDRES, 1983). Tratava-se de uma época de pioneirismo, 

marcada por dúvidas sobre viabilidade dos sistemas, e na qual iniciou-se o 

desenvolvimento das primeiras regras de conversão de texto para fonemas. 

O início dos anos 70 marcou um novo período, com o aperfeiçoamento dos 

sintetizadores e dos algoritmos de conversão de texto para fonemas. Dois centros de 

pesquisas sobressaíram nessa área, o "Bel! Laboratories" pertencente à "American 

Telegraph & Telephony - AT&T', e o "Massachussets Institute of Technology -M!T' 

(UMEDA, 1976). 
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Já no final da década de 70 e início dos anos 80, foram apresentados os 

primeiros protótipos de sistemas de síntese de voz a partir de texto com vocabulário 

ilimitado, com destaque para o "MiTaik', desenvolvido no MIT durante a década de 70, 

sob a supervisão de Jonathan Alien (KAPLAN e LERNER, 1985). 

Ainda nessa época, surgiram os primeiros sistemas comerciais com vocabulário 

ilimitado, os quais vêm sendo continuamente aprimorados desde então. 

KLATT (1987) fez uma ampla descrição cronológica sobre a evolução de 

equipamentos vendidos comercialmente. O primeiro sistema comercial com 

vocabulário ilimitado foi uma máquina de leitura para deficientes visuais, lançado em 

1976, pela "Kurzweil", baseado no "chip Votrax SC-01 ", que era capaz de produzir voz 

a partir de material impresso. Dois anos depois, em 1978, surgiu o conversor de texto 

para voz "Type-in-Talk", da Votrax, baseado também no mesmo "chip". Entretanto, 

havia falta de inteligibilidade da voz gerada por esses dois sistemas. 

Em 1982, a "Speech Plus Inc." lançou o "Prose-2000", sistema de conversão de 

texto para voz baseado no "MiTaik'. No mesmo ano, a "Street Eletronics" lançou o 

"Echo", sistema de baixo custo baseado no "chip TMS-5220", da "Texas lnstruments". 

Em 1983, a "Digital Equipment Corporation - DEC" lançou o "DECtaik', que teve 

origem no conversor de texto para voz "Klattalk', também desenvolvido no MIT por 

Dennis Klatt. 

Ainda em 1983, a "lnfovox" colocou no mercado o sistema "SA 201/PC", capaz 

de sintetizar voz a partir de textos em inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, suéco 

e norueguês, desenvolvido a partir das pesquisas de Rolf Carlson no "Royal Institute of 

Technology of Stockholm". 

Na segunda metade da década de 80, a "Berkeley Speech Technologies" 

apresentou o sistema "Text-to-Speech - T-T-S", (O'MALLEY, 1990) na Universidade da 

Califórnia. Ainda nessa época, a AT&T lançou o sistema "Conversanf', capaz de 

sintetizar voz a partir de textos em inglês, francês e espanhol. 

Desde então, esses sistemas vêm sofrendo constantes atualizações com a 

finalidade de aumentar a inteligibilidade e a naturalidade da voz produzida, e também, 

suportar novos idiomas. Por exemplo, um ano após o lançamento do "Prose 2000", já 

havia uma implementação para aceitar textos em espanhol (OLABE et ai., 1983), e em 
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1989, o "MITaIk' produzia saída de voz a partir de textos em japonês e chinês (JAVKIN 

et ai., 1989). 

Diversas outras pesquisas vêm sendo realizadas em âmbito mundial, como o 

sistema de síntese de voz a partir de textos em Chinês (LEE et. AI., 1989) e o sistema 

para textos em Árabe (EL-IMAN, 1989). 

Além desses estudos, outros sistemas de síntese de voz de baixo custo têm 

surgido no mercado, como as placas para microcomputador padrão PC-AT "Sound 

Blaster PRO" da "Creative Labs" e a "Mwave L52000" da "IBM" , acompanhadas do 

programa "Monolog" da "Creative Labs", capaz de fazer a conversão de textos em 

inglês para voz, com qualidade bastante aceitável. 

No Brasil, estudos de síntese voz tiveram início na Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo - EPUSP, com o desenvolvimento de um sintetizador de 

voz para o Idioma Português, capaz de aceitar entradas na forma fonética do 

Português. (CAMPOS, 1980) 

Esquivei, em 1984. apresentou um sistema de síntese de voz em tempo real a 

partir de texto, no qual sinais adicionais eram acrescentados ao texto para a correta 

pronúncia de determinados sons. (ESQUIVEL, 1994) 

Na Universidade de Campinas - UNICAMP, estudos sobre síntese de voz a 

partir de texto irrestrito foram realizados posteriormente (EGASHIRA, 1992). Foram 

feitos trabalhos sobre pré-processamento de texto com a finalidade de permitir a 

correta elocução de números, abreviaturas e caracteres não alfabéticos. 

Em 1994, passou a ser comercializado um produto de baixo custo para auxílio à 

deficientes visuais, o "Dosvox", desenvolvido na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Esse produto é formado por um conjunto de programas, tais como editor de 

texto e calculadora, e é capaz de sintetizar voz a partir de texto utilizando um conjunto 

de regras simples de conversão de texto para fonemas. No entanto, esta técnica não 

faz uso de Redes Neurais. 

Já em 1999, foram criados dois softwares de conversão Texto/Voz em 

português: Elan Informatique e Micropower Deita Taik, que serão apresentados na 

seção 2.4. 

- 22 - 



"Um Sistema paro Leitura de e-mail, com Conversão Texto/Voz, utilizando Redes Neurais"  

É interessante observar, que mesmo com a grande variedade existente deste 

tipo de tecnologia, ainda é pequeno o número de adaptações da Conversão TextoNoz 

a sistemas leitores de e-mail. A única empresa que já opera com esse sistema em 

língua portuguesa do Brasil é a IBM, com o recente lançamento "IBM Via Voice Pro", 

cujas especificações da metodologia utilizada, ainda não foram liberadas ao público 

pela empresa. 

2.3 Na Internet 

A seguir, na Tabela 1, são apresentados alguns sites encontrados na Internet 

que trabalham com a tecnologia de Conversão TextoNoz. Assim é possível fazer uma 

comparação dos sistemas em diversos idiomas e não só os que utilizam a língua 

portuguesa como o Elan Informatique e o MicroPower Deita Taik, que são citados e 

especificados na próxima seção. 

Nome 
	

Língua URL 	 E-mail 

Al'&'F Labs 
	

Inglês 	http:.www.research.au.corn. projecis. tis 	 mcb(@research.au.com  

Babel Technologies 	Inglês 	hup:/tcts3.fprns.ac.bebabftus 	 paebahe 

Babel Technologies 
	

Francês 	littp:/'tcts3.fpnis.ac.be.-*babil ~ fretici1 	 pael(eihabeltech.com  

Babel Teclinologies 	Alemão 	httrx.:tcts3.fpms.ac.be!babi}íGerrnan 	 pateI lei babe ltech.com  

Beil Labs 
	

Chinês 	http:'/www.bell-labs.com/projeci.tts  mandarin.htrnl 	 oni me servicefldc 

BelI Labs 
	

Inglês 	littp:;www.belI-Iabs.com;project tts voices.html 	 online servicealdc 

Beli Labs 
	

Alei-não 	http:. www.bell-labs.corn.project.its. erman.htmI 	 online service'à.ildc 

Reli Labs 
	

Espanhol http: :www.bell_labs.corn/project, us spanish.html 	 online service!ildc 

BT labs 
	

Inglês 	hup:»www.labs.bt.comiinnovate!speech. Iaiireate/index.htm 	online service!'ldc 

Centigram 
	

Inglês 	http:. 198.137.181 .20'centiram.TruVoice index.html 	online service(i1dc 

Edinburgh Festival 	Inglês 	hup: 'www.cstr.ed.ac.ukprojectsf lestival userin.htrnl 	awbcstr.ed.ac.uk  

Elan Inlormatique 
	

Português hup: .')94.98.105.37 ttsdemo 'deleult br.asp 	 nsounieta'eIan.fr 

Elan Inlorniatique 
	

Alemão 	hup::I 94.98. 105.37 ttsdernodefiult de.asp 	 nsoumeti)eIan.fr 

Elan Infbrmatique 	Inglês 	http:; 194.98,105.37 usdemodefauli uk.asp 	 nsouineuà)elan.fr  

Elan Informatique 	Inglês 	http:» 194.98. 1 05.37ttsdernodefiult_us.asp nsounietãeIan. ír 
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Elan Informatique 
	

Francês 	http:J/ 194.98.105 .37ittsdemo/default fr.asp 	 nsoumet@elan.fr  

Elan Informatique 
	

Russo 	http:;' 194.98.1 05.37/ttsdemo/default ru.aso 	 nsoumet@elan.fr  

Elan Informatique 	Espanhol littp:.i!194.98.105.37/ttsdemo/default_sp.asp nsoumet(ãeIan. fr 

 

Epos 
	

Tcheco http:/!epos.ure.cas.czi 	 geoãcuni.cz  

German Festival 
	

Alemão 	http:/!www.irns.uni-stuttgart.de/phonetik/svnthesisi 	 niocli leni iiiis.uni-stungarl.de  

GTH-DIE-UPM Espanhol ht://wvw-ah.dic.qprnes/research/svnthesis/svnth.tbrm.eoncat.htmI online service(Idc 

 

HADIFIX 
	

Alemão 	http://asl  1. ik.uni-bonn.de/--tpo/Hadiq.en.html 	 online service@ldc 

M icroPower Deita TaIk Português httn:/fwww.micropower.corn.br/ 	 dtaIk('ãmp.com.br 

NTT labs. FLUET 
	

Japonês 	http:!!www.hi l-unet.ocn.ne.jpífluet/f  04.htrn1 	 online service(ãldc 

OGI-Festival 
	

Inglês 	hup:!lesiu.cse.o,,i.edu/tts/demos/ 	 online service@ldc 

OG 1-Festival 
	

Espanhol http://csIu.cse.oai.edu/tts/dernos/ 	 online service@ldc 

Panasonic/STL 
	

Inglês 	Intp:!/vvw .rcsearch.panasonic.corn/ptiístl/stl web derno/demo.htmi  ,içk.IIrescarchpan.sonic.con1 

Samsung AlT - MagicVoice Koreano http:f/hçi.sait.samsunu.co.kr/rnvoice/ 	 kirnsI'sait.samsufl2.Cfl.kr 

Say 
	

Inglês 	http:'wwwtios.cs.utwente.ni/say/form/ 	 on 1 me serviceIdc 

Alemão 	http:/Iwww.tik.ee.ethz.ch/c ,i-bin/w3svox 	 online serviceIdc 

University Duisburg 	Inglês 	http:,'/www.1b9-ti.uni-duisburg.de/demos/speech.htm1 	online_scrvicec'à1dc 

Iiniversity Duisburg 
	

Alemão 	http:!!www.1b9-tm.uni-duishurg.dc/demos/speech.hlrnI 	online servicei'ãIdc 

University Duisburg 
	

Japonês 	hnp:!/www.tb9-ti.uni-duisburg.de/demos/speech.htm1 	ciii inc serviceíiIdc 

Tabela 1. Tecnologias de Conversão TextoNoz 

2.4 Tecnologias de Conversão Texto/Voz em Português 

Nesta seção, são apresentadas as principais características das tecnologias: 

Micropower Deita Taik e Elan "Text to Speech Engine V 3.0" que realizam conversão 

TextoNoz para a língua portuguesa. 

- 24 - 



"Um Sistema para Leitura de e-mail, com Conversão Texto/Voz, utilizando Redes Neurais"  

2.4.1 Micropower Deita Taik 

O Deita Taik (www. micropower. com. br)  opera com um sintetizador de voz e possui 

as seguintes características: 

• Funciona com qualquer linguagem compatível com o Microsoft Windows. 

Versões em 16 e 32 bits estão disponíveis. 

• Capacidade de cantar músicas (editor de melodias incluído). 

• Multitarefa (fala enquanto outros programas continuam executando). 

• Boa base de dados para a língua portuguesa, que garante a pronúncia 

correta da maioria das palavras, inclusive palavras homógrafas não 

homófonas (como por exemplo a palavra "olho" que é pronunciada com som 

fechado quando for substantivo: "o olho" e com som aberto quando for verbo: 

"eu olho") têm suas pronúncias determinadas com alto grau de acerto por 

análises lingüísticas do contexto onde elas estão. 

• Módulo de processamento de linguagem natural (PLN), capaz de produzir 

automaticamente uma entonação e ritmos adequados ao texto dado. 

• Módulo de processamento digital de sinal (PDS) de última geração, baseado 

na tecnologia Multiband-Resynthesis, garantindo alta inteligibilidade, fluidez e 

naturalidade à voz produzida. 

• Permite total controle de velocidade, tonalidade e volume do áudio 

produzido. Vários modelos de voz podem ser utilizados para pronunciar 

diferentes trechos de um mesmo texto. 

• Capacidade de uso de dicionário personalizado para converter texto em 

fonemas (para pronunciar corretamente palavras estrangeiras, por exemplo). 

• Totalmente baseado em software, não há necessidade de qualquer outro 

hardware a não ser uma placa de som comum compatível com o Microsoft 

Windows. 
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• Funciona em qualquer programa para Windows 95 e/ou 98, seus aplicativos 

Office 95 e/ou 97, 

• Pronuncia as palavras digitadas letra por letra, palavra por palavra, linha por 

linha, parágrafo por parágrafo, ou todo o texto continuamente; 

• Opera com tecnologia de síntese de voz em português (qualidade de áudio 

semelhante ao Juno e ao DOSVOX); 

• Pronuncia as mensagens emitidas por vários aplicativos; 

O Deita Taik é um software eficiente, porém não pode ser considerado eficaz, 

pois seu resultado não é aquele esperado ficando longe de uma voz semelhante a do 

ser humano, devido ao seu sistema único de síntese de voz. 

2.4.2 Elan "Text to Speech Engine V 3.0" 

O Elan "Text to Speech Engine V 3.0" (www.elan.fr),  possui uma qualidade de 

áudio superior a do Micropower Deita Taik, pois o Elan não opera com um sistema de 

síntese de voz simplesmente e sim com um servidor de Sínteses, onde este processo 

é aperfeiçoado, porém ainda não pode ser considerado ideal. 

O Elan possui as seguintes características básicas em seu funcionamento: 

• Permite alteração das características da voz quanto ao gênero, a velocidade, 

a tonalidade e ao idioma. 

• Funciona em plataformas pré-determinadas como Outlook, ou Microsoft 

Word. 

• Opera com sistema de som Sound Blaster ou compatível, suportando 

freqüências de 8. 11 e 16KHz 
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A arquitetura do Elan "Text to Speech Engine V 3.0" pode ser demonstrada 

através da seguinte figura: 

Figura 1. Arquitetura do E/au (,vww.elan.fr) 

2.5 Tecnologia de Conversão com Redes Neurais 

r Sistema NetTalk 

O sistema NetTalk (SEJNOWSKI & ROSENBERG, 1987) tem um desempenho 

similar ao observado em um ser humano. O desempenho de um especialista em uma 

tarefa caracteriza-se pela rapidez e pelo pouco esforço para realizá-la. Porém, isto 

requer muito esforço para aprendê-la. Os autores salientam que a Rede Neural 

utilizada pode demorar a aprender, mas executa a transformação de texto em fonemas 

com rapidez e eficiência, inclusive de palavras que não apareciam na fase de 

aprendizado. Isto é possível devido à capacidade de generalização do Perceptron 

Multi-Camadas (Multi-Layer Perceptron - MLP). Os seres humanos muitas vezes não 

percebem o tempo que demoraram a aprender uma determinada tarefa como a fala, e 

que toda vez que utilizam esse conhecimento, estão realizando um novo treinamento. 

O processo de pronunciar uma palavra na língua inglesa representa bem estas 

características de conhecimento especializado. As regras de pronúncia não são 
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facilmente modeladas devido às constantes exceções e inúmeras condições. A língua 

inglesa possui a pronúncia irregular, como por exemplo: a vogal "a" na maioria das 

palavras terminadas por "ave" é uma vogal longa na sua duração, mas isto não 

acontece na palavra "have". Outro exemplo é a palavra "read" que depende do tempo 

verbal para ser pronunciada corretamente. 

O modelo de Rede Neural utilizado no NetTa/k é o MLP (RUMELHART, 1986). 

Como algoritmo de aprendizagem são utilizados: o algoritmo de Boltzmann e o 

algoritmo Back-Propagation, apresentado no capítulo 5. 

A topologia da rede MLP do NetTalk (Figura 2) é formada por três camadas, 

sendo uma de entrada, uma de saída e uma intermediária. A camada de entrada é 

composta por 203 neurônios, representando uma janela do texto a ser convertido em 

fonemas. A camada intermediária é composta por 80 neurônios, número escolhido 

após alguns testes. A camada de saída é composta por 26 neurônios, que 

representam as articulações que formam os fonemas. As ligações sinápticas seguem o 

modelo padrão do MLP, todos os neurônios de uma camada conectam-se a todos os 

neurônios da camada anterior. Ao todo, a rede MLP do NetTalk possui 18.629 pesos. 

IkI 
Camada de 	 000000 
Saída 	

/11 

	

"'\'\ 
Camada 	 0000000000000000000000 
Intermediária 	

/ // 	"'\\ ",\\ 9\ 
Camada de 
	

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
Entrada 	 - 	a 	- 	c 	a 	t 	- 

Figura 2. Esquema (1(1 arquitetura do NetTalk 
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Esta rede recebe sete letras de um texto na língua inglesa e responde com o 

fonema correspondente à quarta letra desta janela. A janela percorre todo o texto, a 

cada passo avança um caractere no texto. Uma letra é mapeada para fonema e as 

outras seis contribuem para que este mapeamento seja correto. As letras adjacentes 

de uma determinada letra exercem uma influência na mesma. Quanto mais próxima 

esta letra adjacente está, maior é a sua influência. O conjunto contendo sete letras, 

composto de três letras anteriores, a letra a ser mapeada e três posteriores, foi 

escolhido devido a duas razões: 

1) um número razoável de letras adjacentes que contribuem significativamente; 

2) limitações computacionais que não permitem grandes números. Este número 

interfere significativamente na quantidade de pesos da rede. 

Além disso, Sejnowski e Rosenberg basearam-se em um gráfico que demonstra 

a influência que uma letra recebe de suas vizinhas. Um gráfico análogo a este não 

está disponível para a língua portuguesa, desta forma, as análises e deduções foram 

realizadas a partir da estrutura silábica. (SEJNOWSKI & ROSENBERG, 1987) 

Cada letra da janela é representada por um vetor de 29 entradas, sendo 26 

referentes ao alfabeto e três à pontuação e limites de palavra. Apenas uma entrada 

deste grupo de 29 entradas é ativada. O fonema, por sua vez, é representado por um 

conjunto de 26 neurônios de saída. Na saída temos uma combinação, onde cada saída 

representa uma característica articulatória, ou melhor, um item na descrição de cada 

fonema. 

O formato proposto no NetTalk é sensível aos problemas de combinações entre 

os neurônios da camada de saída. Representar as articulações beneficia a 

portabilidade com a interface de síntese da voz, que pode ser um módulo 

independente. O uso de representação das articulações, utilizado na saída da rede, 

seria fortemente justificado se, para casos de variações de fonemas para uma mesma 

letra, elas tivessem combinações de saídas semelhantes, ou seja, fossem distintas por 

apenas uma única característica na classificação fonética. 

No sistema de Conversão TextoNoz utilizado neste trabalho, os neurônios 

representam os próprios fonemas da língua portuguesa. As articulações são 
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representadas através dos fonemas, pois cada fonema é correspondente a um único 

som. 

O aprendizado da Rede Neural é feito com dois conjuntos distintos de dados: 

um referente a palavras e sua transcrição fonética correspondente, contida em "Minam 

Webster's Pocket Dictionary", e outro referente a uma transcrição informal da fala 

contínua de uma criança. Sejnowski e Rosenberg comentam que é difícil trabalhar com 

o aprendizado da fala contínua. 

No aprendizado da rede MLP do NetTalk foram utilizadas apenas mil das 

20.012 palavras contidas no dicionário citado. A rede absorveu boa capacidade de 

exceções, pois estas mil palavras são, na sua maioria, as mais irregulares. A melhor 

topologia testada para este aprendizado foi a que continha 120 neurônios na camada 

intermediária, com 98% de acerto para este conjunto de mil palavras. 

A capacidade de generalização da rede foi testada utilizando todo o dicionário, e 

a configuração com 120 neurônios na camada intermediária obteve 77% de acerto. 

2.6 Reconhecimento de Voz 

É válido ressaltar que o processo inverso, isto é, a Conversão Voz/Texto, 

entendida como Reconhecimento de Voz, é uma área que atualmente tem crescido 

muito no Brasil. 

Os programas de Reconhecimento de Voz permitem que um usuário possa 

comandar o computador através de comandos de voz. Alguns produtos que usam esta 

tecnologia, permitem também o sentido inverso, que é a Conversão do Texto para a 

Voz, trabalhada neste projeto. 

Existe uma grande variedade de softwares de Reconhecimento de Voz no 

mercado e eles são diferenciados devido às características das tecnologias utilizadas. 

Estas tecnologias podem necessitar de pausas entre palavras ou permitir uma fala 

contínua, dependendo do aplicativo. 

A seguir são listados alguns aplicativos que trabalham com Reconhecimento de 

Voz: 
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Cre ative Voice Assist 

Empresa: 	Creative Labs 

Internet: 	http://www.creaf.com  

Sistema: 	Windows 95, Windows 3. lx 

Demo: 	http:iiwww. creaf. comi 

Notas: 	Comandos por Voz 

DragonDictate® for Windows 

Empresa: 	Dragon Systems®, Inc., 320 Nevada St., Newton, MA 260 

Internet: 	http://www.dragonsys.com  

Sistema.' 	Windows 95 

Demo: 	http://www.dragonsys.com  

Notas: 	Compatível com as placas de som mais comuns. O Utilizador 

pode controlar o ponteiro do mouse, ditar texto e navegar no 

windows através de comandos de voz. 

Kurzweil VoicePad, ver 1.0 

Empresa: 	Kurzweil Applied lntelligence, Inc., 411 Waverly Oaks Rd., 

Waltham, MA 02154 

Internet: 	http:iiwww. kurzweil. com  

Sistema.' 	Windows 95 

Demo: 	http://www.kurzweil.com  

Notas: 	Reconhecimento independente do utilizador. Permite comandar o 

windows e ditar texto. 

Voice Type Simply Speaking Gold 

Empresa.' IBM 

Internet: 	http:i/www. software. ibm. comiis/voicetype/uk_menu. html 

Sistema: 	Windows 95 

Info: 	http://www. software. ibm. comiisivoicetypeiuk_menu. html 

Notas: 	Comandos por Voz 
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Microsoft Voice Comand Speech SDK, ver 3.0 

Empresa: 	Microsoft 

Internet: 	http.//www. microsoft. com  

Sistema: 	Windows 95 

Demo: 	http.//www. microsoft. com  

Notas: 	Permite comandar o computador por voz e ditar texto. 

Recentemente, a empresa belga Lernout and Hauspie lançou dois novos 

produtos de reconhecimento de voz para o Microsoft Word: Voice Xpress e Voice 

Xpress Plus. 

Estes produtos permitem ao usuário do sistema criar e editar textos no 

processador de texto Microsoft Word, em inglês, falando de uma forma natural até 140 

palavras por minuto. 

Outro software que vai adotar essa tecnologia é o Windows NT5, pois já vai 

trazer o uso de reconhecimento de voz incluído no sistema. A versão do Windows 

posterior ao NT5, prevista ainda para 2001, usará reconhecimento de voz como 

principal forma de interagir com o usuário. 

Outra empresa que também adota essa tecnologia é a Intel, que está integrando 

reconhecimento de voz na CPU. 

2.7 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentadas as tecnologias de Conversão TextoNoz 

existentes no mercado, para vários idiomas, destacando-se aquelas existentes para a 

Língua Portuguesa, tais como o Elian e o DeltaTaik. Foram apresentadas também 

algumas técnicas para conversão voz/texto. 
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Capítulo 3 

Fonética 

31 Introdução 

Neste capítulo, é apresentada, em caráter introdutório, a Fonética da Língua 

Portuguesa, que é usada no processo de Conversão TextoNoz. 

Antes de entrarmos diretamente em Conversão TextoNoz, é necessário ter a 

idéia da constituição básica da linguagem portuguesa, que é a plataforma para este 

projeto. 

A Linguagem é formada por segmentos chamados de Palavras, as quais são 

subdivididas em Sílabas e Fonemas. Sílabas são sons pronunciados em uma única 

expiração e Fonemas são sons capazes de estabelecer distinção entre duas sílabas. 

O objetivo é utilizar uma seqüência de texto que se aproxime de uma fala 

humana compreensível e para isso o nível hierárquico ideal é o que tem como base o 

fonema, por possuir menor utilização de memória e maior nível de universalização em 

relação à língua. 

3.2 O Fonema e a sua relação com a Letra 

A Fonética é a área da ciência que estuda minuciosamente os sons da fala em 

suas múltiplas realizações, não apresentando portanto, preocupação com nenhuma 

das línguas em especial. Através dos fonemas, podemos diferenciar palavras 

compostas pela mesma seqüência de letras, porém com significado diferenciado, 

como por exemplo em Réis e Reis ou em Pós e Pôs. Todo som capaz de estabelecer 

distinção significativa entre duas palavras de uma língua, sem apresentar significado 

próprio, recebe o nome de fonema. 

Os fonemas são as unidades básicas de uma Língua, e têm a propriedade de 

mudar o sentido de uma palavra quando uma unidade é substituída por outra. Por 
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exemplo, na série de palavras dia, fia, mia, pia, tia e via, a distinção entre as palavras 

ocorre apenas pelo elemento consonântico inicial, que caracterizam unidades sonoras 

distintas, correspondendo cada uma delas a um fonema diferente. 

Entendidos como uma unidade de som no início do século XIX, os fonemas são 

hoje considerados como unidades mentais, abstratas, das quais o som é a sua 

realização física. O fonema é uma unidade da Língua e os sons ou fones são unidades 

da fala (CALLOU & LEITE, 1990). 

Os fonemas são comuns a todos os indivíduos que falam a mesma Língua, 

enquanto que os sons que os representam variam não apenas de um indivíduo para 

outro, como também, para um mesmo indivíduo de uma ação para outra. 

Aos vários sons que correspondem ao mesmo fonema dá-se a denominação de 

variantes ou alofones. Por exemplo, os fonemas /d/ e 1ff apresentam em determinados 

dialetos do Português uma realização palatal diante do !i/, como nas palavras tia e dia 

e uma realização alveolar ou dental diante das outras vogais como nas palavras dado, 

docas, tela, tua (CALLOU & LEITE, 1990). 

Para distinguí-los dos sons realmente produzidos, os fonemas são normalmente 

representados entre barras oblíquas (1 1), enquanto que os sons são representados 

entre colchetes (E 1). No caso da representação entre barras, a transcrição é dita 

fonológica e no caso da representação entre colchetes, a transcrição é fonética. A 

palavra dia por exemplo, é representada pelos fonemas !dia/ e pode ser pronunciada 

como [dua] (EGASHIRA & VIOLARO, 1992). 

Cada idioma tem seus próprios fonemas, que são elementos fônicos dotados de 

função representativa no sistema. De acordo com Caliou e Leite, a Língua Portuguesa 

tem 26 fonemas segmentais (19 consoantes e 7 vogais) e um fonema supra-

segmental, o acento, que não é um segmento e sim uma qualidade que se superpõe a 

certos segmentos. Formas como dívida e divida; sábia, sabia e sabiá, opõem-se entre 

si apenas pela posição do acento tônico. 

Para que as seqüências fônicas de uma Língua sejam reproduzidas na escrita, 

utilizam-se sinais gráficos representativos desses sons, que são as letras ou grafemas. 

No entanto, não há uma correspondência exata entre número de letras e o número de 
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fonemas nos idiomas. Alguns exemplos podem ser encontrados em CEGALLA (1977) 

tais como: 

- na Língua Portuguesa pode-se observar que uma mesma letra pode 

representar mais de um fonema, como por exemplo na seqüência de palavras exame, 

xale e próximo; 

- um mesmo fonema pode ser figurado por mais de uma letra, como nas 

palavras casa, exílio, cozinha ou representado por um grupo de duas letras, os 

dígrafos, como nas palavras machado, mulher, unha, missa e carro; 

- há ainda letras que por vezes não representam fonemas, funcionando somente 

como notações léxicas, como nas palavras campo [cãpoj e regue, na qual o u é 

insonoro, para não seja proferido reje; 

- e também são utilizadas letras simplesmente decorativas, na medida em que 

não representam fonemas e não funcionam como notações léxicas, como em discípulo 

[dicipulo], hotel [otél] e exceção [esesão]; além de fonemas que, em certos casos, não 

são representados graficamente como em eram [órãu], falam [fálãu]. 

Há um sistema ortográfico que rege essa representação na linguagem escrita, 

sendo a ortografia vigente até hoje no Brasil, a oficialmente adotada nas normas do 

Vocabulário Ortográfico de 1943, com as alterações determinadas pela Lei n o. 5.765 

de 18 de dezembro de 1971 (FERREIRA, 1986). 

Em (CALLOU & LEITE, 1990), foi discutida a possibilidade de uma reforma 

ortográfica, que levasse em consideração a relação entre a pronúncia e a ortografia 

portuguesa do Brasil e de Portugal e que também procurasse aproximar o sistema de 

fonemas ao sistema de letras, como a substituição da letra "S" por "z" em palavras nas 

quais a letra "s" representa o som [z] (casa, mesa) e de "ss", "c", "ç" e "X" por "s" para 

representarem o som [s] (posso, cedo, laço, próximo). 

No entanto, ainda segundo esses autores, esse sistema integrado letra-fonema 

parece ser inviável, pois em um país com a dimensão do Brasil qualquer tentativa de 

aproximação seria precária e deixaria a desejar, já que deveriam ser levadas em 

consideração todas as diferenças regionais, sócio-culturais e até mesmo individuais. 
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Os autores citam ainda que, quanto mais um idioma desenvolve-se, mais o 

sistema ortográfico afasta-se do sistema fonológico, como ocorre com os idiomas 

inglês e francês. Ainda com relação à simplificação abordada anteriormente, a 

representação do som [s] sempre pela letra "S" e do som [z] sempre pela letra "z" 

esbarra na questão das palavras homófonas como coser/cozer, expiar/espiar, 

cessão/sessão/seção, além de palavras como aterrisar e subsídios, para as quais 

existem normalmente duas pronúncias, aterri[sJare aterri[zJar, sub[sJídíos e sub[z]ídios. 

Assim, considerando-se todos esses argumentos, a convivência com o sistema 

ortográfico atual parece inevitável, pelo menos a curto e médio prazo. 

3.3 O Alfabeto Fonético 

Para simbolizar na escrita a pronúncia real de um som utiliza-se um alfabeto 

especial, conhecido como alfabeto fonético. A finalidade da transcrição fonética e 

portanto do alfabeto fonético é justamente a transcrição e a leitura de um som em 

qualquer idioma por uma pessoa treinada. Assim, esse alfabeto deve apresentar 

convenções inequívocas e de maneira explícita. Algumas dessas convenções 

tornaram-se bastante difundidas, como por exemplo, as propostas no "International 

Phonetic Alphabet - IPA" pela Sociedade Internacional de Fonética. Esse alfabeto, no 

entanto, emprega caracteres pouco comuns em máquinas de escrever e 

computadores, o que dificulta sua utilização (CALLOU & LEITE, 1990). 

A Tabela 2, a seguir, apresenta o alfabeto fonético baseado nos símbolos IPA, e 

outros dois possíveis alfabetos para a Língua Portuguesa, sendo um deles baseado 

em letras maiúsculas, utilizando até dois caracteres e outro, que será adotado neste 

trabalho, utilizando apenas um único caractere. 
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Símbolos 
IPA 

Símbolos 
com 1 ou 2 
caractéres 

Símbolos 
com 1 

caracter 

- 	Exemplos 

a A a p,gato 
e E e vê, medo 

EH é pé, ferro 
1 i vir, bico 

o O o avô, morro 

OH ó avó, cola 
u U u tu, bambu 
à AN à lã, cama 
iii M m mar, amigo 
11 N n nada, cano 

NH à vinha, caminho 
b B b bravo, ambos 

P P p pai, caprino 
cl D d dar, andar 

t T t tu, canto 
gG g frango, agrado 
k C k casa. que 
f F f filho, afiar 
v V v vinho, uva 
S S s saber, posso 

z Z z bazar, casa 

1 X x chover, xarope 

5 J j já. jarra 

L 1 lado. veludo 

1 L alto, fuzil 
LH L filho, pilha 
R r caro. cores 

r R h mar. carta 

R RR R carro. roda 

Tabela 2. Alfabetos fonéticos para a Língua Portuguesa. 
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Na Língua Portuguesa os fonemas li/ e lu/, quando formam sílaba com outra 

vogal, são chamados semi-vogais e normalmente transcritos como [jJ e [w], como em 

[rei] e [mew] (CUNHA & CINTRA, 1985). 

No entanto, um ditongo pode ser considerado como junção de duas vogais de 

menor duração com transições suaves entre as suas freqüências que formam 

(CAMPOS, 1980). 

Em posição final de sílaba ou palavra, a consoante 1" pode ser pronunciada 

como [u] ou [wj, como em alto e Brasil (CUNHA e CINTRA, 1985). Por essa razão, 

quando encontrado nessas posições o 1" é associado ao símbolo [J]. E nessa mesma 

situação a letra "r" é associada ao símbolo [h], conforme indicado anteriormente na 

Tabela 2.1. 

É comum utilizar uma apóstrofe (') para indicar a sílaba ou vogal tônica na 

transcrição, como em ['bo-Ia] ou [b'o/a]. 

3.4 Classificação dos Sons Lingüísticos 

Para entender os parâmetros envolvidos na produção da voz, é importante ser 

compreendido também o funcionamento do aparelho fonador (KLATT, 1987). Por 

esse motivo ainda hoje o aparelho fonador é um tópico de ativas pesquisas na área de 

fonética acústica e articulatória e pode ser visualizado na Figura 3. 

A classificação dos sons da Língua Portuguesa foi discutida em detalhes por 

diversos autores, como em CUNHA & CINTRA (1985) e CALLOU & LEITE (1990). 

Apesar de algumas divergências, é de consenso entre os autores a existência de duas 

classes de sons, as vogais e as consoantes, as quais serão destacadas a seguir. 

3.4.1 Classificação das Vogais 

As vogais são normalmente classificadas seguindo quatro critérios: 

1- quanto à região de articulação 

2- quanto ao timbre 
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Fossa Nasal 
Narina 
Língua 
Lábio 
Epiglote 
Laringe 
Traquéia 
Pulmão 

Palato Duro 
Palato Mole 

Cavidade Bucal 
Faringe 
Esôfago 
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3- quanto ao papel das cavidades bucal e nasal 

4- quanto à intensidade 

Os três primeiros critérios são fundamentalmente de base articulatória e o último 

de base acústica. 

Figura 3. Diagrama esquemático do aparelho foi,ador humano 

Classificação quanto à Região de Articulação: diz respeito ao ponto ou parte 

em que se dá o contato ou aproximação dos órgãos que cooperam para a produção 

dos fonemas, no caso das vogais, a língua e o palato. Produz-se a vogal média [a] 

mantendo-se a língua baixa, quase em posição de descanso, e a boca entreaberta. 

A passagem da vogal a para as vogais anteriores ([e], [é], [i]) levanta-se 

gradualmente a parte anterior da língua em direção ao palato duro, ao mesmo tempo 
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em que se diminui a abertura da boca. Para emitir as vogais posteriores ([o], [á], [u]), 

eleva-se a parte posterior da língua em direção ao véu palatino, arredondando 

progressivamente os lábios. 

Classificação quanto ao Timbre: refere-se ao maior ou menor grau de 

abertura dos lábios. Essa abertura é máxima para a vogal [a] e mínima para as vogais 

[i]e[u]. 

Classificação quanto ao Papel das Cavidades Bucal e Nasal: depende da 

posição da úvula durante a passagem de ar pelo trato vocálico. 

Quando a corrente sonora é impedida de ressoar na cavidade nasal devido à 

posição levantada da úvula, tem-se a produção das vogais orais ([a], [e], [é], [i], [o], [6], 

[u]) 

Quando as fossas nasais são acopladas à cavidade bucal através do 

abaixamento da úvula, parte da corrente sonora ressoa na cavidade nasal, produzindo 

as vogais nasais ([ã], [ë], [ï], [õ], [u]). 

Classificação quanto à Intensidade: é uma qualidade física da vogal que 

depende da força expiratória e da amplitude da vibração das cordas vocais. As vogais 

que se encontram nas sílabas pronunciadas com maior intensidade chamam-se 

tônicas e caracterizam-se, no idioma Português, por um reforço da energia expiratória. 

As vogais que se encontram em sílabas não acentuadas denominam-se átonas. 

No idioma Português normal do Brasil, as vogais [é] e [6] não aparecem em posição 

átona, assim como as vogais nasais. 

A Tabela 3 resume a classificação das vogais da Língua Portuguesa, que 

basicamente se caracterizam por possuírem: 

1) Maior abertura das articulações, 

2) Maior qualidade de vibrações nas cordas vocais e 

3) São os únicos que configuram o ápice (centro) da sílaba. 
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Não Arredondado 
1 

Arredondado 

Anterior Central Posterior 

Fe
ch

ad
o  Alto i u 

Médio e o 
Baixo 

A
be

rt
o  Médio A 

Baixo a 

z 

Alto ii 

Ín~
Médio e õ 
Baixo ã 

Tabela 3. Quadro de Fonemas Vocálicos 

Do ponto de vista da fonética acústica não há razão para considerar [ã], [ë], [õ], 

e [ü] fonemas distintos, pois seus espectros apresentam uma parte inicial idêntica ao 

das vogais que o iniciam, seguidos de uma parte muito semelhante a todos eles, que 

caracteriza o [m] final desses sons. Por isso, podem ser tratados como o encontro de 

dois fonemas, com transições suaves entre duas configurações do trato vocálico 

(CAMPOS, 1980). 

No Brasil, nas sílabas átonas, ocorre a chamada "neutralização", na qual as 

vogais anteriores "e" e "i" quando em posição final absoluta, são reduzidas a uma 

única vogal [i], como na palavra tarde --> [tardi] e as vogais posteriores "O" e "u", 

quando nessa situação também são reduzidas a uma única vogal [u], como no caso da 

palavra povo -+ [povu]. 

3.4.2 Classificação das Consoantes 

São dezenove as consoantes da Língua Portuguesa e tradicionalmente 

classificadas em função de quatro critérios de base articulatória, ou seja, quanto ao 
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modo de articulação, quanto ao ponto de articulação, quanto à função das cordas 

vocais e quanto ao papel das cavidades bucal e nasal. 

Classificação quanto ao Modo de Articulação: refere-se à maneira pela qual 

os fonemas consonantais são articulados. Vindo da laringe, a corrente de ar chega à 

boca, onde encontra obstáculos totais ou parciais da parte dos órgãos bucais. Se o 

fechamento dos lábios ou a interrupção da corrente de ar é total, temos as consoantes 

oclusivas ([p]'  [t], [k], [b], [d], [g]); se o fechamento for parcial, são produzidas então as 

consoantes constritivas. 

No segundo caso, dependendo de como a corrente expiratória escapa, as 

consoantes podem ser: 

- fricativas. são produzidas quando o trato vocálico é excitado por um fluxo de 

ar turbulento, que se forma quando a corrente expiratória passa pela constrição ([f], [s], 

[xJ. [v]. [z], [j]). 

- vibrantes: são caracterizadas pelo movimento vibratório rápido da língua ([r]) 

ou da úvula ([R]), que provocam breves interrupções da passagem da corrente 

expiratória. 

- laterais: são caracterizadas pela passagem da corrente expiratória pelos dois 

lados da cavidade bucal, em virtude de um obstáculo formado no centro desta pelo 

contato da língua com os alvéolos dos dentes ([1]) ou com o palato ([L]). 

Classificação quanto ao Ponto de Articulação: diz respeito ao lugar onde os 

órgãos fonadores entram em contato para a emissão do som, podendo ser bilabiais 

([p]' [b], [m]), labiodentais ([f], [v]), linguodentais ([t], [d], [s], [z]), alveolares ([1], [r], [n]), 

palatais ([x]. [j], [L]. [fi]) ou velares ([k], [g].  [RI). 

Classificação quanto à Função das Cordas Vocais: se durante a produção 

das consoantes a corrente de ar produzir vibração das cordas vocais tem-se uma 

consoante sonora: caso contrário, a consoante será surda. 
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1 

Sonoro z 3 v 
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labial 
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dental 

L inguo-
dental 
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alveolar 

1. i nguo-
palatal 

Velar 

Oclusivo Surdo k p t 

Vibrante r r 

1 ateral 1 
Semi conson anta! 
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Classificação quanto ao Papel das Cavidades Bucal e Nasal: quando o ar 

sai exclusivamente pela boca, as consoantes são ditas orais. Quando o ar penetra nas 

fossas nasais pelo abaixamento da úvula, as consoantes são ditas nasais ([m], [n], [r]). 

A Tabela 4, a seguir, resume a classificação das consoantes para a Língua 

Portuguesa. 

Tabela 4. Quadro de Fonemas Consonantais 

3.5 Considerações Finais 

Neste capítulo, foi apresentada a Fonética da Língua Portuguesa, que é usada 

no processo de Conversão TextoNoz, para fornecer uma base de entendimento sobre 

a plataforma do projeto leitor de e-mails, que são os fonemas. 
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Capítulo 4 

Conversão Texto/Voz através de Fonemas 

4.1 Introdução 

Neste capítulo, são apresentadas as diversas Tecnologias de Conversão 

TextoNoz, que utilizam fonemas, existentes no mercado, tanto para a língua inglesa 

quanto para a língua portuguesa. 

4.2 O Processo de Síntese de Voz a partir de Texto 

O processo de síntese de voz a partir de texto puro e simples, sem o uso de 

Redes Neurais, pode variar bastante de acordo com o idioma utilizado. 

Na língua inglesa, inicia-se com o processamento lingüístico para a 

determinação da estrutura fonológica das sentenças dos textos de entrada. Essa 

estrutura, constituída essencialmente pelos fonemas que formam as palavras, é 

analisada para a determinação dos parâmetros acústicos que serão utilizados 

posteriormente no controle do sintetizador de voz, o qual produzirá a fala. 

Este processo constitui uma tarefa ampla e complexa, e pode ser dividido em 

várias etapas, conforme indica a Figura 4, a seguir. 

Inicialmente, o texto de entrada contendo abreviações, acrônimos, datas, 

caracteres não alfabéticos e sinais de pontuação, deve sofrer um pré-processamento 

para que seja utilizado nas fases seguintes. 
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Figura 4. Elementos de um sistema de síntese de voz a partir de texto. 

Hirschberg (HIRSCHBERG et ai., 1990) comenta a respeito das dificuldades 

relativas a esse processo, na medida em que podem ocorrer muitas ambigüidades, 

como por exemplo, um "ponto" pode ser usado em uma abreviação ou no final de uma 

sentença. 

Além disso, números constituem uma séria dificuldade; 1/2 por exemplo, pode 

ser uma data ou uma fração e também muitas abreviaturas comuns podem ter 

múltiplos sentidos, como nas seguintes sentenças, "Dr. Jones lives on Jones Dr." 

(Doctor Jones lives on Jones Drive) e "St. James St." (Saint James Street), citadas em 

(O'MALLEY, 1990). 

Uma análise sintática simples é necessária para a pronúncia de determinadas 

palavras, como "objece' e "dese,l", as quais em Inglês são acentuadas na primeira 

sílaba em caso de substantivo ou na segunda sílaba, em caso de verbo. A análise 
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sintática é importante também para determinar a correta entonação de uma sentença, 

como por exemplo, para fazer com que uma palavra seja pronunciada com maior 

destaque em relação à outra. (HIRSCHBERG et ai., 1990) 

Na maioria dos sistemas as palavras são divididas em palavras de função, como 

as preposições e os artigos, e palavras de conteúdo, como substantivos e verbos. 

Normalmente, as palavras de conteúdo são pronunciadas com maior destaque, como 

na frase "Cat likes to eat mice",  cujas palavras grifadas são pronunciadas com maior 

ênfase em relação à palavra "to". 

A etapa seguinte à análise sintática consiste em determinar os fonemas 

correspondentes ao texto de entrada, tarefa executada normalmente através de um 

dicionário e de um conjunto de regras de conversão de letras para fonemas (ATAL & 

RABINER, 1986). 

A conversão de uma palavra para a sua correspondente forma fonética neste 

caso, inicia-se com a sua busca no dicionário, o qual contém informações fonéticas 

sobre algumas palavras. Caso não seja encontrada, a palavra deve ser submetida à 

aplicação de um conjunto de regras para a obtenção dos fonemas a partir de suas 

letras. 

Na língua portuguêsa, VIANA et ai. (1991) realizaram essa etapa da transcrição 

fonética através de dois conjuntos de procedimentos independentes porém capazes de 

operarem sobre os mesmos níveis de estruturas de dados. A cadeia segmental foi 

percorrida da esquerda para a direita e a transcrição fonética realizada palavra por 

palavra, ao nível da forma de citação. Seguindo o Alfabeto SAM_PA, a frase Ele disse 

à Antonia que vinha amanhã" foi inicialmente transcrita como "ela d"isa a a-tonj6 ka 

v"inha amaj"a- e depois foram tratados os encontros vocálicos e consonantais em 

fronteira de palavras obtendo-se el-dis a-tonja k vJ ama ia-. 

Cabe ressaltar nesse exemplo, algumas diferenças quanto à pronúncia do 

Português falado em Portugal e no Brasil, como no caso da palavra ele, que em 

Portugal pronuncia-se [e!] e no Brasil [eh] ou na palavra que, a qual é pronunciada 

como [k] em Portugal e [kê] no Brasil, o que evidencia mais uma vez a necessidade de 

regras fonéticas e fonológicas próprias para cada país. 
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As informações fonéticas e sintáticas são utilizadas posteriormente para 

determinação da prosódia da mensagem, através das características de ritmo, 

acentuação, entonação e expressas como resultado combinado de parâmetros de 

duração, intensidade e 'pitch". (LAPORTE, 1989) 

Cada sílaba em uma sentença tem uma duração específica, geralmente 

diferente das sílabas vizinhas, que determinam o ritmo da fala. A intensidade 

caracteriza o volume do som da fala, que em uma sentença varia entre valores baixos 

e altos. O mesmo acontece com os valores de "pitch", os quais definem a entonação 

de uma sentença. A partir dessas características, são determinados os parâmetros 

acústicos da sentença a ser pronunciada, eventualmente com base em um dicionário 

de segmentos acústicos, e finalmente a voz é produzida por um sintetizador. 

4.2.1 Conversão de Texto para Fonemas 

Várias tentativas iniciais foram feitas com a finalidade de prever a pronúncia de 

palavras a partir das letras que as compunham, com base na hipótese de que uma 

letra ou par de letras poderia ser convertido para o fonema apropriado caso fosse 

examinado o contexto, ou vizinhança, na qual a palavra estava inserida. Para cada 

letra, as regras deveriam ser ordenadas de modo que as primeiras tratariam dos casos 

mais complexos, e o último caso corresponderia à tradução fonética "defau/f (KLATT, 

1987). 

Partindo deste principio, Ainsworth (AINSWORTH, 1973) apresentou uma tabela 

para conversão de letras para fonemas para o Inglês Britânico a partir de um conjunto 

de 159 regras, que estão apresentadas na Tabela 5. 
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Letras Fonemas Letras Fonemas Letras Fonemas Letras Fonemas 

-(a)- /3! (ough) /3 L (g)et -('(ic)  

-(are) /Q / (otil )d !u / c(ow) 11/ V('( ic) fj/ 

ROL fCj/ (ou) ia U! 11(0w) !O til (i)  /1! 

(ar) / a / (ooO / fl( oW) a w (j)  Jdzí 

(a )sk ia! (00 )k / li! (ow) a til -( k )ii  

(a )st / 	/ floo)d itt! r~) a ti/ (k)  1k! 

(a )th ,a/ (oo)d / LJ/ (ow) O LL1  (Je )-  

(a )ft / ai foo )t /U / g( o)-  

(ai ) /ci/ 5(00)t / U .! 

(ay) /Cii w( 00) IU / S(0 - 3 ti/ (ri )g 

(aw) / (oo) itt1  (o)- 1w (n) 111/ 

(au) sh(oc) IttI (o) foi (or) 

(aI)I (oe) 13u: (ph) itY (o)E 13 LI; 

(a )Ne V('d(e )d- / 8/ (psv) !sai/ (oa)  

VCt( e )d- /3! () 'p/ (thcir) e9 

(a) V('(c)d- / f (q) kw (th)r 10/ 

(b) 1h! (c)r- /3! (r)- / / (th) 

(eh) t) wh)cre) /c 3 1 (Ilio) /r O u/ (t )iøfl 

(ek) ki h(ere) Si 3! (r)  'r? (t)  

(e )y isi w(crc) 13/ (sh) /)! (u)pon 

(e)e /5/ (cre) tir/ (ss) /5/ (u)V !LL' 

Mi /s/ (cc) !jf (sch) fsk (u)C-  

(car) /ir Xv(s) '1' r(LI 1 Itt' 

RI)  (ca) Id' 

 

/i! V(s)- !z! I( ti)  

/ / (c)ver !C (s)  /s! tu) 

th(e 1- / 3 / (eve ) !a 1 (therc ) à £3! (x,-*) /v! 

-('(e)-  /i! (ciii /i! (g)e fdz (w)r 

-C(c)d-  J*! dci) /if (gh) (wh)o /h 

(o )ld  /3 LI! (ei) / a (ti) Mia )t /wo: 

(0v) (e )r 13/ W01) / (wa) /wo/ 

(o )intt 1 3 ui (co) li! (fia )v ha'; (wo )r  

(civ) 'U! (11) ;li ( v) 

v(ou)  1w (Chi /1 -(i)- /Ci (Xi 

(ou)s 1/ (e) 3/ (i)ty 'l/ -(v)  

(ough)t ! 	/ (f)- 1v! i E j! \'('(y)  

bcough)  0u (1) I7 (Ir) —('o /Ou 

t(ouizh)  t7 (rUe- tdz! (itth) O i (v)ii i! 

c( ough)  /o t' (g)es- !dz/ t( lo )n .. (V) /11 

-r(oUgh )  (7 (g )SUF (g) W11(1 Ind (Ii! (z) 

r(o1ILh) 'tI! (u)i !dz/ (liki ia 

Tabela 5. Conversão de Letras para Fonemas, para o Inglês Britânico, com alfabeto IPA. 
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De acordo com esta tabela, nos casos onde a tradução de uma letra era 

ambígua e não houvesse um contexto que pudesse orientar a aplicação de 

determinada regra, o fonema mais comum era substituído. Algumas palavras foram 

consideradas exceções e incluídas em regras individuais. 

Esse conjunto de regras foi testado em três textos com mil palavras cada um, 

sendo uma passagem de um livro sobre fonética, um trecho de um romance e um 

artigo sobre política, nos quais foram detectadas respectivamente 8%, 11% e 11% das 

palavras com erros de transcrição fonética, sendo a maioria dos erros devido à 

conversão das vogais. 

Baseado neste sistema, foi implementado um conjunto de regras para o Inglês 

Americano, que foi utilizado no "Naval Research Laboratoiy System - NRL". O sistema 

desenvolvido em três versões respectivamente com 182, 264 e 319 regras, foi testado 

em um conjunto de palavras mais freqüentes de um corpus da Língua Inglesa 

(ELOVITZ et ai., 1976). 

Os resultados mostraram que o desempenho do conjunto de regras era sensível 

ao nível do vocabulário ao qual era aplicado, sendo que a taxa de erros na transcrição 

fonética de palavras aumentava com o decréscimo de sua freqüência de utilização. 

Para o conjunto das mil primeiras palavras mais freqüentes, a última versão de regras 

apresentou 3,9% de palavras transcritas erroneamente, enquanto que para as 5000 

primeiras palavras de maior ocorrência esse índice aumentou para 7,2%. A esses dois 

conjuntos de palavras corresponderam respectivamente 1,4% e 2,4% de acertos na 

transcrição de fonemas, visto que em alguns casos o mesmo erro de transcrição 

repetiu-se em mais de uma palavra. 

No entanto, os critérios usados para aceitação da transcrição de uma palavra 

nesses sistemas eram bastante subjetivos, levando-se em consideração que 

se.procurava obter uma transcrição "aceitável", sem especificação de onde o nível 

"aceitável" situava-se entre o "perfeito" e o "compreensível". Por exemplo, no "NRL 

System" a troca de uma vogal acentuada por uma não acentuada não foi considerada 

um erro, mas, um "problema de acentuação" (ELOVITZ et ai., 1976). 

Um dos primeiros algoritmos de boa qualidade para trabalhar com conversão de 

letra para fonema, o algoritmo de Hunnicut, foi desenvolvido na década de 70 e 
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utilizado no "MITaII?' e no "DECtaik" (KLATT, 1987). Esse algoritmo era bem mais 

complexo e executava em uma primeira fase a eliminação dos afixos (prefixo e sufixo) 

da palavra. Em seguida, fazia a conversão das consoantes e finalmente as vogais 

eram transcritas. Aproximadamente 15 prefixos e 50 sufixos foram detectados e 

posteriormente, aproximadamente 500 regras foram aplicadas. 

Em testes realizados com palavras extraídas aleatoriamente de um dicionário, 

esse algoritmo atingia em média um índice de 65% de palavras transcritas 

corretamente. 

Allen (ALLEN, 1976) descreveu vários exemplos de transcrição fonética de 

palavras usando as regras de Hunnicut, com alfabeto IPA. Na palavra "tab/e" por 

exemplo, não há afixos e as consoantes [t] e [b] são traduzidas diretamente. A letra [1] 

é seguida por um [e] final e é precedida por um [b]; nesse caso, ela é silábica, sendo 

indicada por / 1 (duas barras). Nesse ponto começa o processo de conversão de 

vogais. 

A seqüência [ble] forma o contexto à direita de [a]. Todas as vogais, com 

exceção do [e], se estiverem na primeira sílaba de uma palavra, são longas quando 

seguidas por uma seqüência de consoantes não vocálicas + [1] + [e] em final de 

palavra. Essa regra é suficiente para converter [a] para lei. Finalmente, a letra [e] por 

estar no final da palavra é muda, resultando a transcrição final Iteb 1. 

A palavra "subversion", por sua vez é submetida primeiro à remoção dos afixos 

sub- e -ion. Em seguida são convertidas as consoantes e ao mesmo tempo em que é 

feita a conversão das vogais, adicionam-se os afixos novamente, os quais são 

transcritos diretamente resultando em Is b - v r - nI. 

Vários outros algoritmos foram então apresentados, com destaque para o de 

Berstein, citado em KLATT (1987), que examina as palavras da direita para a 

esquerda, atingindo um índice de 85% de acertos com palavras aleatórias extraídas de 

um dicionário. 

Klatt aponta ainda, como uma das principais razões para as falhas desses 

algoritmos, o fato de que a conversão de uma vogal depende em parte da acentuação, 

como por exemplo, o "e" de "permif', que é realizado como (p' rmite, como em "he,') 

ou como (perm'it, como em "dinne,"). 
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No primeiro caso o acento está na primeira sílaba e a palavra é um substantivo 

significando autorização, permissão; no segundo caso, o acento está na segunda 

sílaba e a palavra é um verbo significando permitir. Esse mesmo autor comenta ainda 

que freqüentemente a análise correta de uma palavra requer a detenção dos limites 

dos seus morfemas, que são as menores unidades de uma Língua com significado. De 

fato, qualquer algoritmo de conversão baseado somente em regras terá problemas em 

palavras compostas, como o "th" em "hothouse" ou o "e mudo" em 'houseboa'. 

4.2.2 Dicionário de Exceções 

Levando-se em consideração que apenas a conversão de letras para fonemas 

não é suficiente para uma transcrição fonética absolutamente correta de todas as 

palavras de uma Língua, a alternativa é a utilização de um dicionário de exceções, que 

contenha palavras que falhem a essas regras. Por exemplo, a letra 'T' sempre é 

pronunciada como ifi, exceto em of(l vi) (ALLEN, 1976). 

A vantagem da elaboração de um dicionário de exceções advém do fato de que 

um pequeno número de palavras repete-se inúmeras vezes em um texto aleatório 

Um dicionário com apenas 150 palavras, chega a cobrir 50% das palavras de 

um texto. (HIRSCHBERG et ai., 1990) No entanto, a utilização de um dicionário 

contendo todas as palavras de uma Língua é inviável. O gráfico da Figura 4, construído 

a partir de um corpus da Língua Inglesa com mais de um milhão de palavras, contendo 

aproximadamente 50.000 palavras diferentes, mostra a freqüência acumulada de 

palavras no corpus em função do número de diferentes palavras, ordenadas pela sua 

freqüência no corpus (KLATT, 1987). 

Pode-se observar que um dicionário de duas mil palavras abrange mais de 70% 

das palavras dos textos, enquanto que com dez mil palavras atinge 90%. Entretanto, 

uma extrapolação aproximada do número de palavras necessárias para aumentar essa 

abrangência de 90% para 93% em um texto aleatório, mostra que seriam necessárias 

aproximadamente 40.000 palavras adicionais, conforme indica a linha tracejada na 

Figura 5, que apresenta a freqüência acumulada de entradas em um corpus da Língua 

Inglesa, em função do número de diferentes palavras, sempre ordenadas por sua 

freqüência (KLATT, 1987). 
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100 

Número Acumulado de Palavras Diferentes ordenadas pela Freqüência 

Figura 5. Freqüêizcia acumulada de entradas em um corp:is da Língua Inglesa 

Essas considerações sugerem que um sistema híbrido, contendo um conjunto 

de regras de conversão de letras para fonemas e um dicionário de exceções, é uma 

solução adequada à conversão de textos em fonemas, pois um dicionário de 

exceções de tamanho moderado pode reduzir deficiências de um conjunto de regras 

de conversão de letras para fonemas. 

Para Klatt, o tamanho de um dicionário necessário para obter um certo nível de 

acerto na conversão de um texto está extremamente relacionado ao desempenho do 

conjunto de regras de conversão. Klatt cita como exemplo o sistema "Prose-2000", 

com um dicionário de exceções de 3.000 palavras e um conjunto de regras de 

conversão de letras para fonemas de Bernstein, com nível de acerto de 85%, 

resultando em um sistema com um nível de acerto total superior a 97%, apenas 1 

palavra em 33 em um texto aleatório conteria um erro de conversão de fonemas ou de 

acentuação. 

Uma alternativa para aumentar a abrangência de um dicionário de exceções é a 

utilização de um dicionário de morfemas, que correspondem às menores unidades de 
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um idioma com significado. Nesse caso, é necessária também a utilização de um 

conjunto de regras para dividir as palavras nos morfemas que a compõem. 

Uma das principais vantagens de utilização de dicionário de morfemas é a 

possibilidade de a partir de um conjunto de 12.000 morfemas representar mais de 

100.000 palavras da Língua Inglesa, sendo portanto, uma maneira econômica de 

armazenar um grande número de palavras. Além disso, os morfemas são estáveis com 

o tempo, podendo ser formadores de novas palavras (KLATT, 1987). 

Segundo Allen (ALLEN, 1976), na Língua Inglesa existem em média menos que 

dois morfemas por palavra. Esses morfemas incluem os prefixos (cor,-, be-, mini-), 

sufixos derivacionais, que afetam o significado da palavra (-dom, -ness, -ship, -aí), e 

sufixos inflexionais, que afetam o conteúdo gramatical da palavra (-s, -ed, -ing). Além 

disso, existem dois tipos de radicais, os radicais livres, que podem ser empregados 

isoladamente como em "snoW', "boaf' e "house", e os radicais combinados, que 

necessariamente são empregados ligados a um outro morfema adjacente (-turb, - 

ceive, crimin-). 

Todas as palavras em Inglês são formadas por combinações dessas unidades, 

através do processo de composição, no qual dois radicais são concatenados, como 

nas palavras "houseboar' e "snowploW'; e através do processo de afixação, no qual 

prefixos e sufixos são adicionados aos radicais, como nas palavras "enable" e 

"receive". 

As regras de decomposição de palavras em morfemas devem dividir as palavras 

em seus respectivos morfemas, e também eleger dentre as decomposições possíveis, 

a mais adequada, pois existem palavras que podem ser separadas em morfemas de 

modos diferentes. Por exemplo, a palavra scarcity' pode ser separada como scarce + 

ity ou scar + city, preferindo-se neste caso a primeira opção por ser a derivação 

afixional mais comum do que a composição (KLATT, 1987). 

Allen (ALLEN, 1976) utilizou a divisão de palavras em morfemas no algoritmo de 

conversão de texto para fonemas, utilizado no "MiTaik', conforme apresentado na 

Figura 6, a seguir. 
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Figura 6. Sistema de conversão de letra para foileina 

Inicialmente a palavra a ser transcrita é procurada no dicionário ou decomposta 

em uma seqüência de morfemas do dicionário. Caso não haja sucesso nessas 

tentativas, a palavra é submetida à um conjunto de regras de conversão de letras para 

fonemas. 

No caso do "MiTaik' esse conjunto é composto por uma implementação das 

regras propostas por Hunnicutt (KLATT, 1987), determinando-se a tonicidade de cada 

morfema separadamente (acento monomorfêmico). 

A etapa seguinte seria determinar a tonicidade da palavra, considerando o efeito 

conjunto de todos os morfemas (acento léxico polimorfêmico). 

Por exemplo, as palavras "photograph", "photograph' e "photographic", embora 

comecem com o radical photo, têm acento respectivamente na primeira, segunda e 

terceira sílabas (/'fout grfl, 1! 't gr fil e /fout 'grfikI). 
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Finalmente, são feitos os acertos finais para correção dos fonemas devido aos 

efeitos de concatenação dos morfemas. Para o caso de palavras terminadas em -ed, a 

conversão do sufixo depende da última letra do morfema que está sendo modificado. 

Caso o sufixo -ed seja precedido por IV ou Id!, será transcrito como Id!, como 

nas palavras "persuadecl' e statecf'; se estiver precedido por ipi, 1k! Is!, lfl, Iqi, lo/ ou 

X, será transcrito como IV, como em stopecf' e "walked. Nos demais casos, será 

transcrito apenas como Id!, como nas palavras "measured' e "doomeci'. 

Outro algoritmo baseado na decomposição em morfemas foi desenvolvido por 

Coker, em 1985, com 43.000 morfemas da Língua Inglesa, sendo usado 

posteriormente no sistema "Conversanr' de conversão de texto para voz 

(HIRSCHBERG et ai., 1990). 

4.2.3 Compiladores de Regras 

O crescente interesse em sistemas de síntese de voz a partir de texto tem sido 

acompanhado por uma tendência de aumento na flexibilidade de sistemas de síntese 

por regras. Esses sistemas têm evoluído de programas específicos para determinada 

Língua, para sistemas onde linguagens especiais de programação permitem expressar 

regras em qualquer idioma, as quais podem ser modificadas facilmente. São os 

chamados compiladores de regras (HERTZ, 1982). 

Essa técnica foi utilizada por Carison no desenvolvimento do "/nfovox', capaz de 

sintetizar voz em sete idiomas (KLATT, 1987). 

Hertz (HERTZ, 1982) desenvolveu, ria Universidade de Comei, o "Speech 

Research System - SRS", com uma linguagem especial de programação, que permitia 

a construção de regras de: modificação de texto, conversão de texto para fonemas, 

modificação de seqüências de fonemas e de conversão de fonemas para parâmetros 

acústicos a serem utilizados por sintetizadores. 

As regras de modificação de texto foram as primeiras a serem aplicadas, sendo 

responsáveis por modificar o texto de entrada, acrescentando informações necessárias 

às fases seguintes. 
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A etapa seguinte correspondia à aplicação das regras de conversão de letras 

para fonemas nas palavras isoladas do texto, que produziam uma seqüência de 

fonemas correspondentes ao texto de entrada. 

Finalmente, foram gerados os parâmetros acústicos para a produção da voz, a 

partir das entradas da etapa anterior. 

A partir da experiência adquirida com o "SRS", foi desenvolvido o "Delta 

System" (HERTZ, 1985), com capacidade para combinar regras com um dicionário 

fonético, no qual foram armazenadas palavras que constituíam exceções às regras. 

A Figura 7 mostra o diagrama de blocos dos componentes do sistema, que inclui 

um conjunto de regras aplicáveis ciclicamente ou não, seqüencialmente ou 

simultaneamente, da esquerda para direita ou da direita para esquerda, em sílabas ou 

morfemas, entre outras características. 

Figura 7. Diagrama de blocos do "Deita System" 
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O sistema pode ser executado em microcomputadores PC ou Macintosh e foi 

desenvolvido em linguagem C, sendo constituído por cinco módulos. O compilador 

opera sobre um programa escrito em Linguagem Deita, contendo as regras de 

conversão e entradas para o dicionário. As regras são convertidas em instruções para 

o "interpretador Deita" e são transformadas em um programa carregável pelo módulo 

"assem bler/linker". Em seguida, o módulo "construtor de dicionário" produz um 

dicionário carregável, que juntamente com o programa anteriormente gerado, podem 

ser carregados e executados pelo "interpretador Delta", que utilizando essas 

informações, produz a transcrição fonética do texto de entrada, a qual pode ser usada 

para a síntese de voz. 

Vários outros sistemas semelhantes surgiram posteriormente, como o 

"Development Environment for Pronunciation Expert Systems - DERES", desenvolvido 

por VAN COILE (1989) e utilizado na criação de um conjunto de regras para o idioma 

Holandês e o "Speech Compiler for your Language - SCYLA", adotado por VIANA et 

al.(1991) para o desenvolvimento de regras para o idioma Português, em estudos 

realizados no Centro de Lingüística da Universidade de Lisboa. 

4.3 Conversão de Texto para Fonemas na Língua Portuguesa 

A conversão pura e simples, de texto para fonemas no idioma Português, de 

maneira análoga a que ocorre na Língua Inglesa, deve ser executada em vários 

passos para que possa ser bem sucedida. 

Partindo-se do texto de entrada, é necessária a realização de um pré-

processamento para eliminar abreviaturas, siglas, números e caracteres não 

alfabéticos, expandindo-os para as correspondentes palavras. Da mesma forma que 

acontece na língua inglesa, podem ocorrer ambigüidades, como no caso dos 

caracteres "1" e "2", que podem ser escritos respectivamente como um ou uma, e dois 

ou duas (EGASHIRA & VIOLARO, 1992). 

Foi recomendado ainda para essa fase de normalização que os caracteres 

acentuados fossem codificados em dois caracteres. como por exemplo, o á seria 

transformado em a'e o çtornar-se-ia c (OLIVEIRA et ai, 1994). 
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Esse procedimento possibilitaria que textos escritos em computadores de 

fabricantes diferentes, que utilizassem extensões de códigos ASCII distintos, 

pudessem ser tratados nas etapas seguintes alterando-se apenas o módulo de pré-

processamento de texto. 

A análise sintática é necessária não apenas para determinar a correta 

entonação do "pitch", mas também, para determinar a correta pronúncia de palavras 

como g[ó]sto, verbo, e g[o]sto, substantivo. 

Em estudos realizados em um corpus da Língua Portuguesa, VIANA et ai. 

(1991) verificaram que essas palavras, denominadas homógrafas heterófonas, ou seja, 

com a mesma grafia porém com pronúncias diferentes, constituíam cerca de 3% do 

corpus de teste. 

Na conversão de letras para fonemas, na Língua Portuguesa, um dos principais 

problemas encontrados pelos diversos autores, refere-se à transcrição das letras "e" e 

"o", quando pertencem à sílaba tônica de uma palavra, podendo ser pronunciadas 

respectivamente como [e] ou [é] e [o] ou [ó]. 

Poder-se-ia tentar formular algumas regras que mesmo não sendo adequadas a 

todas as situações, abrangeriam a maioria dos casos. No entanto, Egashira 

(EGASHIRA, 1992) comenta que seria necessário o acesso a medidas estatísticas de 

associação ortográfico-fonética. Além disso, deve-se considerar ainda o caso das 

palavras homógrafas heterófonas, que somente podem ter suas pronúncias 

determinadas após análise sintática. 

Por esse motivo, é indispensável um dicionário de exceções, que contenha a 

transcrição de palavras que falhem à aplicação das regras. .0 mesmo ocorre para a 

letra "x", que pode ser associada a quatro fonemas diferentes. [x] na palavra xale; [ks] 

na palavra fixo; [s] na palavra texto e [z] na palavra exame. 

A Tabela 6 apresenta algumas regras para a conversão fonética dos fonemas 

[x], [z] e [s], porém, deve-se notar mais uma vez que essas regras não serão 

suficientes para atender a todos os casos, devendo-se utilizar um dicionário de 

exceções. 
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Fonema Ocorrência Exemplo 
[x] Início de palavra 

Depois de "n" 
Depois de "ai", "ei" e "ou" 

xícara, xarope 
enxame, enxofre 
caixa, eixo, frouxo 

JJ Palavras iniciadas com"ex" seguido de vogal exame, exercício, exótico 
[s] Seguido de consoante texto, sexto 

Tabela 6. Algumas regras para conversão fonética da letra "X'. 

Alguns aspectos referentes à nasalidade das vogais foram destacados em 

CALLOU & LEITE (1990), ressaltando dificuldades na transcrição de vogais nasais 

quando estas não estão marcadas com til. A nasalização das vogais ocorre em três 

situações distintas, quando a vogal é acentuada seguida de consoante nasal ([m] ou 

[n]); sempre que a vogal for seguida por consoante nasal e outra consoante, e quando 

a vogal estiver antes de consoante nasal em final de vocábulo. 

Entretanto, existem exceções a essa regra, a qual não é capaz de distinguir 

"c[ã]minha" substantivo, de "c[a]minha" verbo. Nesses casos, as duas alternativas 

devem estar presentes no dicionário de exceções e a seleção da transcrição adequada 

ser dependente de uma análise sintática do texto de entrada. 

Cabe ressaltar ainda a questão do "acento secundário" de algumas palavras 

derivadas por sufixação. Os sufixos -(z)inha e -(z)inho ocasionam nos radicais a que 

são acrescentados um comportamento diferente da maioria dos outros sufixos, na 

medida em que permitem a manutenção da qualidade da vogal do radical, como na 

palavra av[óJzinha. Esse aspecto contraria a generalização de que em posição pré-

tônica neutraliza-se o contraste entre /e/:/é/ e /o/:ló/. O mesmo comportamento é 

apresentado também pelos sufixos -mente, -íssimo e -íssima (CALLOU & LEITE, 

1990). 
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No caso de palavras com o sufixo -mente a determinação do "acento 

secundário" torna-se mais simples uma vez que esse sufixo não altera a palavra à qual 

está sendo acrescentado, e portanto, procede-se à verificação da palavra obtida 

através da eliminação do sufixo, como por exemplo no caso da palavra fortemente 

- forte +mente - f[óJrte+mente. 

No entanto, a determinação do "acento secundário" torna-se um processo mais 

complexo no caso de palavras com os sufixos -íssimo(a) e -inho(a), pois é comum a 

supressão ou a mudança da vogal final, como nas palavras belo -* belíssimo, 

excelente -* excelentíssimo, amarelo > amarelinho, verde -* verdinho. 

4.4 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentadas as diversas Tecnologias de Conversão 

TextoNoz, que utilizam fonemas, existentes no mercado, tanto para a língua inglesa 

quanto para a língua portuguesa. 
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Capítulo 5 

Redes Neurais Artificiais 

5.1 Introdução 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar, em caráter introdutório, a 

funcionalidade de uma Rede Neural, para que seja obtida uma base de entendimento 

de como será utilizada esta tecnologia no Conversor TextoNoz. 

5.2 Definição de Redes Neurais 

As Redes Neurais Artificiais estão sendo estudadas há alguns anos com o 

objetivo de alcançar o mesmo desempenho do ser humano, principalmente nas áreas 

do reconhecimento de padrões (LIPPMANN, 1987). O cérebro humano utiliza dois 

diferentes métodos para o processamento de informação (LAU, 1992): 

1) processamento seqüencial e lógico utilizando símbolos; 

2) processamento paralelo realizado pela dinâmica da interação mútua dos 

neurônios. 

Assim as principais características das Redes Neurais são: paralelismo massivo, 

informação distribuída, aprendizado e processamento não-linear. Esta técnica possui 

vários diferentes modelos para diferentes tipos de aplicações, principalmente em: 

reconhecimento, predição, aproximação de funções e classificação. 

Redes Neurais é uma técnica que pode realizar de maneira mais eficiente certas 

tarefas em comparação a outras técnicas. Neste capítulo, são apresentados 

resumidamente, os principais fundamentos de Redes Neurais e um de seus modelos, 

utilizado no projeto de Conversão Texto/Voz. 
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Uma Rede Neural (RN) é um conjunto de "processadores" simples distribuídos 

paralelamente e altamente interconectados, tendo a capacidade de armazenar 

qualquer conhecimento experimental e fazer o seu uso. 

Este conhecimento é adquirido através de um aprendizado e é armazenado nas 

conexões entre os neurônios (pesos sinápticos). 

Com as características de aprendizagem, conexionismo e memória distribuída, 

as Redes Neurais assemelham-se ao cérebro humano (HAYKIN, 1994) (LIPPMANN, 

1987) (LAU, 1992). 

neurônio k 

Figura 8. Modelo matemático de :ii;i neurônio 

O modelo matemático do neurônio (Figura 8), unidade de processamento de uma 

Rede Neural, é composto basicamente por três componentes: 

1) Conjunto de Conexões (ou sinapses), onde cada conexão tem associado um 

peso. Denotaremos o peso por: w. que representa uma conexão do j-ésimo 

neurônio da camada (c-1) para o k-ésimo neurônio da camada c. Uma conexão pode 

ser: 

Xv 
(c)  

a) excitatória, quando 	kj > o, ou 

b) inibitória, quando 	ki  <o. 
Xv (c) 

Observação: quando não existe conexão, 	= O. 

2) Somador, faz o somatório dos valores de entrada multiplicados pelos seus 

respectivos pesos. Isto é: 
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onde 	é a saída do neurônio j da camada (c-1) que está 

conectado ao neurônio k da camada c. 

3) Função de Ativação (ou função de transferência) tem como entrada o resultado 

do somador e emite um sinal que corresponde à saída de um neurônio. A saída possui 

valores dentro dos seguintes intervalos típicos: [O, 11 ou [-1, 1]. 

Denominaremos aqui esta função por p().  Podem ser citados três tipos 

importantes de funções de ativação referenciadas nas Figuras 9.a, 9.15 e 9.c, 

respectivamente como: 

a) função limiar (thershold) ou degrau unitário; 

b) função parcialmente linear; 

c) função sigmoidal logística. 

A função sigmoidal (1) é utilizada em redes que são submetidas a processos de 

aprendizados que utilizam derivadas, por exemplo Regra Deita Generalizada 

(RUMELHART, 1986). Sua derivada (2) é simples, simplificando o seu cálculo. A 

função sigmoidal logística tem resposta somente no intervalo [O, 1]. O parâmetro ? da 

função sigmoidal provoca o "efeito de aproximação com a função limiar", mostrado na 

Figuras 9.c, 9.d e 9.e. Para neurônios que tem ativação no intervalo [-1, 1], utiliza-se 

como função de ativação a tangente hiperbólica (3) que tem comportamento 

semelhante a sigmoidal logística. 

 

O<p(x)< 1 	 (1) 
1+ exp(— Xx) 

(P,  ( X) 	. (p(X) .[i - cp(x)J 	 (2) 

p(x) = tanhí .x) = 1— exp(— 	x) 	
1 <(p(x) < 1 	 (3) 

2 	1+ exp(—/'x) 
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x 

(a) 

«x) 

   

(c)  

 

   

1 

   

 

(b) 

   

   

o <x< 1 

(d)  

(x) 

 

      

)> 1 

(e) 

Figura 9. Fuiições de Ativação 
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O neurônio pode ter um parâmetro O denominado de limiar (threshold) que 

funciona como uma resistência, de sinal positivo ou negativo, para o sinal de ativação. 

Este limiar pode diminuir ou aumentar o resultado do somador. 

5.3 Aprendizado 

A característica mais importante das Redes Neurais é a capacidade de aprender. A 

Rede Neural recebe na sua entrada estímulos do ambiente exterior e responde 

produzindo uma saída, mas para que esta saída seja a resposta correta, a rede passa 

por um processo de aprendizado. 

"Aprendizado é um processo pelo qual os parâmetros livres de uma Rede Neural 

são adaptados através de um processo contínuo de estímulo pelo ambiente no qual a 

rede é incorporada. O tipo de aprendizado é determinado pela maneira na qual as 

mudanças nos parâmetros são realizadas." (HAYKIN, 1994) 

Esta definição determina a existência de três etapas distintas no aprendizado: 

1) A Rede Neural é estimulada por um ambiente; 

2) A Rede Neural muda com um resultado deste estímulo: 

3) A Rede Neural responde de um novo modo ao ambiente, em função das 

mudanças que ocorreram na sua estrutura interna. 

No processo de aprendizado os pesos sinápticos são os parâmetros livres que 

sofrem mudanças. O algoritmo utilizado no aprendizado da rede do sistema, é o 

denominado algoritmo Back-Propagation ou Regra Deita Generalizada 

(RUMELHART,1986). Este algoritmo é do tipo aprendizado supervisionado e pode ser 

observado na seção 5.4.1. 
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Nos algoritmos de paradigma aprendizado supervisionado, a figura do professor é 

a característica típica que o diferencia dos demais. O professor sabe responder 

corretamente ao ambiente, ou seja ele conhece as saídas desejadas que a Rede Neural 

deve responder. No processo de aprendizado, a cada iteração a rede é estimulada pelo 

ambiente, fornecendo a ele, uma resposta. A saída que a rede produziu é comparada 

com a resposta desejada, fornecida pelo professor. O erro entre as duas respostas é a 

base para a mudança, ou correção, dos parâmetros livres da rede. A cada iteração a 

rede sofre uma nova correção. E esta seqüência - estimular, responder, comparar e 

corrigir - é repetida, até que as diferenças entre as respostas e os erros, sejam 

toleráveis (HAYKIN, 1994) ([AU, 1992). 

Deste modo, através da correção dos parâmetros livres da Rede Neural, o 

professor transfere seu conhecimento à rede, tornando-a hábil à realização da tarefa a 

qual é destinada. 

Este processo de aprendizado pode ocorrer de modo estático ou dinâmico. No 

modo estático, o aprendizado é executado até que o desempenho desejado da rede 

seja obtido. Isto ocorre quando os pesos obtidas são fixadas em seus valores atuais, ou 

seja, a rede não é mais submetida ao aprendizado. No modo dinâmico, o aprendizado 

ocorre em tempo real de utilização da rede, tenda assim um processo contínuo de 

aprendizado (HAYKIN, 1994). 

O moda estática foi adotada na processo de aprendizado do nosso projeto. Um 

motivo para utilizá-lo é que o usuária deseja um sistema que transforme texto em voz 

sem que ele faça qualquer alteração no sistema, ou seja, preste manutenção. 

5.4 Perceptron Multi-Camadas 

A rede Perceptron Multi-Camadas (Multi-Layer Perceptron - M[P), uma das Redes 

Neurais mais populares, é uma generalização do Perceptron, proposto por Rasenblatt 

(LIPPMANN, 1987). 

A rede M[P possui três características que a distingue (HAYKIN, 1994): 

1) Capacidade de não-linearidade intrínseca,- ntrínseca; 
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2) Possui na sua topologia camadas intermediárias; 

3) Alto grau de conectividade. 

ENTRADA 
	

INTERMEDIÁRIAS 
	

SAÍDA 

Figura 10. Topologia genérica de MLP 

Considerando uma rede MLP como a mostrada na Figura 10, os neurônios da 

camada de entrada não modificam a sua entrada, apenas transferem-na para a sua 

saída, ou seja, 	O)() = x1 (n), onde x., (n) é a j-ésima componente da entrada de 

número n apresentada ao j-ésimo neurônio da camada de entrada (camada 0). A saída 

da rede é o conjunto da saída dos neurônios da camada de saída (camada C), ou seja, 

o1(n)= v(C)(n) 

Podem existir, nesta topologia, inúmeras camadas intermediárias entre as 

camadas de entrada e saída. Todo neurônio da camada c envia uma saída para todos 

os neurônios da camada c+1 (a direita na Figura 10) e recebe uma entrada de cada 

neurônio da camada c-1 (a esquerda na Figura 10), através das conexões existentes 

entre as camadas. A cada conexão está associado um peso w. Não existem conexões 

entre neurônios da mesma camada. Nenhum neurônio recebe na sua entrada o seu 

próprio sinal de saída. E também, não existe nenhuma forma de realimentação da saída 

da rede para a entrada da rede. 

A rede MLP geralmente é usada para estabelecer um mapeamento entre dois 

conjuntos de dados. Desta forma, a cada entrada apresentada à rede, uma 

correspondente saída desejada deve também ser fornecida. O conjunto que contém 
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todos os N pares de exemplos de entrada/saída é denominado conjunto de treinamento. 

Sendo fornecidas á rede as entradas e saídas, as variáveis restantes a serem 

determinadas são os pesos sinápticos. 

• Quantidade de Camadas Intermediárias 

A topologia do MLP pode conter várias camadas intermediárias. O Teorema da 

Aproximação Universal (HAYKIN. 1994) especifica que apenas uma camada 

intermediária é suficiente para que a rede MLP compute uma aproximação uniforme da 

função objetivo para um dado conjunto de treinamento. 

Este teorema indica o número de camadas intermediárias - uma -: mas não 

especifica o número de neurônios desta camada. 

5.4.1 Algoritmo Back-Propagation 

O processo de aprendizado da rede MLP é do tipo aprendizado 

supervisionado, onde a partir de uma entrada apresentada à rede, ela produz uma 

saída, que é comparada com a saída desejada, gerando um erro de saída. Os pesos da 

rede são modificados basea& no erro que é propagado da saída para a entrada. Esta 

modificação tem a finalidade de minimizar o erro médio ou total, dependendo do critério 

adotado. 

O erro quadrático E(n) , referente a cada par n apresentado à rede, pode ser 

definido 	por: 1(i) 	1 	e(n)  onde 	e(n) = d, (ri) - o, (ri) 	é o erro do j-ésimo 

neurônio da camada 	J=  de saída e M é o número de neurônios na camada de 

saída. Este erro é a diferença entre a saída desejada d(n) e a atual o(n). O erro 

quadrático médio para o conjunto de treinamento é definido através da seguinte 

equação: E - 	
onde N é o número de pares do conjunto de treinamento. 

N = 
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A saída y (n) do j-ésimo neurônio da camada c é dada em (4), onde O (n) 

é o limiar associado a este neurônio, utilizando a função sigmoidal (1) como função de 

ativação. 

= (P[ 	w(n).y 	I)()  - 

A atualização dos pesos é definida por (5), onde se acrescenta uma correção 

para a próxima iteração. A correção do peso, definida por (6), é composta por uma 

fração da correção anterior e por uma fração do gradiente local do neurônio j 

multiplicada por sua entrada. 

v(n+ 1) = W r(fl)+  Aw ?(n) 	 (5) 

Aw(n) = a 	v(n —1) + ri .3(c)( fl) . y (C_ I)() 	
(6) 

De acordo com Rumelhart (RUMELHART, 1986), a Regra Deita Generalizada 

usando a função de ativação sigmoidal é dada em (7) para a camada de saída (camada 

C) e em (8) para uma camada intermediária (camada de 1 a C-1). 

	

= e(n).oj(n).{1 - o1 (n)J 
	

(7) 

(n)=y(n).{1- y(»(n)]. 	'(n).w 	I)() 

	

k 
	

(8) 

(4) 
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A velocidade de aprendizado i  é a constante de proporcionalidade requerida 

pelo processo de aprendizado na mudança dos pesos com relação a 5E(n)/ôw  Para 

este parâmetro do aprendizado onde O < rj < 1, quanto maior o seu valor, maior as 

mudanças nos pesas. Rumelhart sugere que se adote o maior valor possível para o 

parâmetro velocidade de aprendizado, que não provoque oscilações nas mudanças dos 

pesas. Em geral, o valor de ri assume um valor fixado de forma empírica. Na maioria 

das vezes realizam-se vários aprendizados com valores diferentes de r. 

Rumeihart (RUMELHART, 1986) sugere também que se acrescente um 

termo momentum a, onde O <a < 1. Este parâmetro determina o efeito das mudanças 

anteriores nos pesos na direção das mudanças atuais. Isto significa fornecer uma 

memória ao processo de atualização dos pesos. 

A aplicação da Regra Deita Generalizada envolve duas fases. Na primeira 

fase, uma entrada n é apresentada e propagada para frente (forward) através da rede, 

para calcular a saída o(n) de cada neurônio da camada de saída. Esta saída é 

comparada com a saída desejada, resultando no gradiente local do erro 	(n) para 

cada neurônio da camada de saída. 

A segunda fase envolve um sentido reverso (backward) através da rede, 

durante o qual o erro é propagado para o neurônio da camada anterior e as mudanças 

nos pesas são realizadas. 

Por este motivo este procedimento - esquema de atualização dos pesas 

juntamente com a aplicação da Regra Deita Generalizada - é conhecido como Algoritmo 

Back-Propagation (BP). Pode-se dizer que, no sentido forward, a rede avalia a função 

erro e, no sentido backward, o seu gradiente. 

Redes Multi-Camadas que usam a Regra Deita Generalizada são também 

conhecidas como Redes Multi-Camadas Feed-Forward. 

A seguir, é apresentado o algoritmo Back-propagation. 
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Passo 1. Inicialização dos pesos. 

Passo 2. Apresentação das entradas e saídas desejadas. 

v(n) = x(n) 	e 	d n) 

Passo 3. Calcular a saída atual. 

v(C)(n) 	w(n).y'(n) - 8(n) ji 

o.(n)= v(n) 

Passo 4. Calcular o erro e o gradiente local. 

e 1(n)= d(ri)— o(n) 

o(n)1 

(c+ 1) (c) 
k (n)wkj (n) = y (n) 	

- y(C)( n)] 	(c+ 

k 

Passo S. Atualizar os pesos. 

w(n + 1)= w(n) + zw(n) ji 

Aw(n)= a.Av(n— 1)+ 	 _' (n) .(n)y  

a momentum 	q velocidade de aprendizado 

O<(X<l 	 0<T1<1 

Passo 6. Se erro inaceitável. então voltar para passo 2, senão fim. 

F(n). 
N = 

onde E(n) 	- 	e . (ri) 

= 
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• Mínimo Local 

O Problema do Mínimo Local é descrito como a possibilidade do processo de 

aprendizado encontrar um mínimo local da função erro que está sendo minimizada. O 

problema existe quando o erro encontrado é maior que o erro admissível (aceitável), e a 

RN não consegue encontrar um ponto com erro menor. Conseqüentemente, isto 

impossibilita que o algoritmo de aprendizado, que é do tipo "gradiente descendente", 

alcance o mínimo desejado, e assim, a rede não consegue mapear corretamente o 

conjunto de treinamento. 

A única solução é reinicializar o aprendizado, alterando alguns dos parâmetros 

livres da rede, como a velocidade de aprendizado ou o momentum, ou apenas 

inicializando os pesos com outros valores. 

• Modo Padrão e Modo Batch 

Denominamos de ciclo, uma apresentação de todos os N pares do conjunto de 

treinamento no processo de aprendizado. Com  relação à correção dos pesos em um 

ciclo, o aprendizado Back-propagation pode ser executado de dois modos: 

1) Modo Padrão: neste modo, a correção dos pesos acontece a cada 

apresentação de um par do conjunto de treinamento. Ou seja, em um ciclo ocorrem N 

correções de pesos. Cada correção de pesos baseia-se somente no erro do par 

apresentado naquela iteração. A cada ciclo altera-se, aleatoriamente, a ordem de 

apresentação dos pares. Isto proporciona uma pesquisa estocástica no espaço dos 

pesos sinápticos (HAYKIN, 1994) 

2) Modo Batch: neste modo, temos apenas uma única correção de pesos por 

ciclo. Primeiramente, todos os pares do conjunto de treinamento são propagados pela 

rede e o erro é calculado para cada par. Em seguida calcula-se o erro quadrático médio 

dos pares e utilizando este erro, 	
N y 
	faz-se as correções dos pesos. 

T1 
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Do ponto de vista prático, prefere-se o modo Padrão ao invés do modo Batch, 

devido ao menor armazenamento de dados para o modo Padrão. Além disto, o modo 

Padrão, devido à pesquisa estocástica que realiza, é menos suscetível ao problema do 

Mínimo Local (HAYKIN. 1994). 

• Inicialização 

A inicialização dos pesos é feita de forma aleatória, recomendando-se que os 

valores dos pesos sejam de pequena magnitude e estejam distribuídos uniformemente 

(LIPPMANN, 1987). Na Rede Neural de nosso sistema, os pesos são inicializados com 

valores no intervalo [- 0,1; 0,1]. 

• Critério de Parada 

O Critério de Parada do algoritmo Back-propagation não é bem definido (HAYKIN, 

1994). Assim para considerarmos que o algoritmo convergiu, adotamos neste trabalho o 

seguinte Critério de Parada: o algoritmo Back-propagation, adotando-se o modo padrão, 

converge quando o erro quadrático médio por ciclo é suficientemente pequeno, ou seja, 

é menor que o erro admissível. O erro admissível, portanto, é o valor do erro da rede 

que consideramos como aceitável. 

5.4.2 Generalização 

Generalização é uma das mais importantes características das Redes Neurais. O 

principal fator que determina uma ótima generalização é o conjunto de treinamento da 

Rede Neural, que deve ser muito bem escolhido. Este deverá expressar as 

características gerais do universo de discurso. Isto implica em dispor de vários exemplos 

de cada classe a ser treinada: que seria o ideal. A escolha dos exemplos deve estar 

sempre bem fundamentada na caracterização do universo de discurso. 
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A Figura 11, a seguir, mostra a influência da escolha de exemplos na 

generalização da Rede Neural. 

Se quiséssemos que a Rede Neural aproximasse a função da Figura 11.a, 

deveríamos escolher pontos que representassem esta função. 

Nas Figuras 11 .b, 11 .c e 11 .d, observamos três situações diferentes de resposta 

da Rede Neural. 

Na Figura 11 .b, a pouca quantidade de exemplos no treinamento fez com que a 

Rede Neural respondesse precariamente, ou seja, nota-se uma péssima aproximação 

da função desejada. 

Na Figura 11 .c, mesmo com mais exemplos, a função desejada não foi obtida. O 

motivo para este erro foi à escolha concentrada de exemplos, ocorreu uma 

particularização do universo. 

Já, na Figura 11.d, temos uma boa aproximação, advinda de uma boa escolha e 

quantidade de exemplos, que é a mesma da Figura 11.c, quatro, porém bem 

distribuídos. 

(c) 
(a) 

(d) 

(b) 

Fi,'iira II. Problemas iii, geiiera/izaçõo 
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5.4.3 Erro 

Um dos parâmetros livres a ser definido em Back-propagation é o valor do erro 

admissível, que faz parte do Critério de Parada deste algoritmo. Qual será um valor 

aceitável de erro? A princípio podemos pensar que um erro de valor zero é o correto, 

pois assim a rede saberia fazer o mapeamento que lhe foi apresentado. Porém, a rede 

somente estaria apta a fazer o mapeamento das entradas contidas no conjunto de 

treinamento. Perderíamos toda a capacidade de generalização. Estaríamos tornando a 

rede especialista em um conjunto pequeno do universo de mapeamento. Isto só é 

conveniente quando o conjunto de treinamento é composto por todo o universo de 

mapeamento (por exemplo, é o caso da operação lógica OU-Exclusivo, que possui 

apenas quatro possibilidades de entrada). 

Podemos utilizar o seguinte procedimento para evitar este problema: inicia-se o 

aprendizado com um valor para o erro admissível e diminui-se até a generalização 

começar a degenerar. Este é o ponto ótimo do mínimo erro no aprendizado com a 

máxima generalização. Na Figura 12, observamos quando ocorre este ponto de mínimo-

máximo. Este procedimento aqui descrito será denominado de "refinamento do 

aprendizado". 

cc 

o 

uJ 

mínimo - 
erro 

0/  
o 	

aprendizado 
	CICLOS cc 

completo 

Figura /2. Aprendizado completo 

A minimização do erro está sujeita à capacidade da rede de generalizar. 
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5.4.4 Validação 

A rede MLP e a algoritmo Back-Propagation possuem certos parâmetros livres 

que não possuem uma regra para determiná-los. Assim necessitamos de técnicas que 

auxiliem na determinação dos valores ótimos destes parâmetros. 

• Classificador Bayesiano 

Uma técnica de determinação da topologia "ótima", em específico das camadas 

intermediárias, é a utilização do Classificador Bayesiano, citada em (HAYKIN, 1994). 

Comparando o resultado de classificação da Rede Neural com o resultado fornecido por 

este classificador, podemos determinar se a topologia é ou não aceitável, ou seja, ela 

deve responder de modo semelhante ao classificador. 

Não utilizamos a técnica do Classificador Bayesiano, porque a sua 

implementação não é uma tarefa trivial para o nosso caso, uma vez que envolve 

cálculos de integrais difíceis de serem efetuados e não abordadas neste trabalho. 

• Validação Cruzada 

Outra técnica é utilizar a Validação Cruzada (HAYKIN, 1994). A Validação 

Cruzada consiste em dividir o conjunto de treinamento em dois subconjuntos distintos: 

1) um subconjunto usado para o aprendizado da rede, denominado de 

subconjunto de treinamento: 

2) um subconjunto usado na validação da rede, denominado de subconjunto de 

validação. O conjunto de validação corresponde a uma parte pequena do conjunto de 

treinamento, variando entre 10% a 20% de seu tamanho. 

Além do conjunto de treinamento, deve existir também um conjunto denominado 

conjunto de teste. 

O processo consiste em executar normalmente o aprendizado com o subconjunto 

de treinamento e em seguida testar a performance da rede com o subconjunto de 

validação. Após encontrar a topologia "ótima", a rede é novamente treinada com todo o 
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conjunto de treinamento. Só então o conjunto de teste é utilizado para verificar a 

capacidade de generalização da rede. Estes resultados auxiliam na escolha da melhor 

topologia de rede, no aspecto de generalização. 

5.5 Considerações Finais 

Neste capítulo, uma descrição da técnica de Redes Neurais Artificiais foi 

realizada, focalizando conceitos importantes para o entendimento e ressaltando as 

características das Redes Neurais, em especial do Perceptron Multi-Camadas (MLP), 

que são importantes para o projeto desenvolvido. 

O aprendizado é uma das características pela qual foi decidido fazer uso de 

Redes Neurais no mapeamento do Conversor TextoNoz. 

Um dos principais objetivos é o de aprender, a partir do conjunto de treinamento, 

o mapeamento Texto-Fonemas. 

Outra característica da rede MLP - generalização - considerada importante na 

decisão de usar Redes Neurais, foi levada em consideração, que é a de permitir cobrir o 

vocabulário da língua portuguesa a partir de um pequeno e significativo subconjunto do 

universo de discurso. 
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Capítulo 6 

O Conversor Texto/Voz com a Rede Neural 

6.1 Introdução 

Neste capítulo, é apresentada a metodologia de criação do Conversor TextoNoz 

onde são apresentados os arquivos necessários para este tipo de técnica e os softwares 

utilizados para realizar a criação do conversor. É também comentado o funcionamento 

do processo de sonorização dos arquivos de áudio, fundamentais para a realização do 

conversor. 

6.2 Criação do Conversor 

Para o desenvolvimento deste projeto foi utilizado um sistema que realiza 

conversão de texto para voz através de fonemas utilizando Redes Neurais Artificiais 

(RNA). O banco de dados, ou mais especificamente, banco de fonemas, foi gerado 

durante o Projeto "Máquina Falante" (PROSDÓCIMO, 1996). No entanto, várias 

adaptações foram realizadas com a intenção de melhorar a saída de áudio do mesmo. 

A utilização de RNA no mapeamento do sistema Conversor TextoNoz, ocorreu 

devido, principalmente, a duas características básicas: o aprendizado, com o objetivo de 

absorver, a partir do conjunto de treinamento, o mapeamento Texto-Fonemas e a 

generalização que é responsável pela característica do MLP de permitir cobrir o 

vocabulário da língua portuguesa a partir de um pequeno e significativo subconjunto do 

universo de discurso. 

Para a realização desta etapa, foi necessário inicialmente criar alguns arquivos e 

softwares detalhados a seguir. 
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6.2.1 Arquivos digitais dos fonemas da Língua Portuguesa 

São arquivos digitais de sons básicos, correspondentes aos 33 fonemas usados 

para representar os sons da fala na Língua Portuguesa falada no Brasil. Estes fonemas 

foram gerados em formato .WAV PCM com 11.025 Hz, 8 Bit, Mono com o intuito de 

deixar os arquivos curtos e não causar demora no processo de conversão. 

6.2.2 Arquivos de abreviaturas reconhecíveis 

Esses arquivos são formados por uma lista linear contendo nós estruturados, 

onde cada abreviatura, de até 6 caracteres, pode ser interpretada por um software de 

normalização de texto, sendo este o responsável pela substituição do seu equivalente 

em extenso. 

6.2.3 Software normalizador do texto de entrada 

Processo responsável pela expansão de abreviaturas para a sua forma escrita 

extensa, assim como a expansão de números, quantias monetárias, datas e outros 

caracteres não alfabéticos, transformando-os em um arquivo padrão. 

6.2.4 Software de transformação dos caracteres para fonemas e 

montagem do vocábulo digital 

Tem como objetivo transformar os vocábulos do arquivo padrão em um conjunto 

de fonemas, a partir dos quais obtém-se os sons digitalizados correspondentes, que 

estão armazenados em forma de arquivo; montando-se então o vocábulo digital na 

forma de um arquivo de áudio. 
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6.2.5 Software de sonorização do arquivo de áudio 

Um vocábulo digital que é um arquivo de áudio (header + dados digitais) é 

enviado para um buifer em pacotes de 1 Kbyte e de lá para o ldev/audio, resultando na 

emissão sonora. Este processo é repetido até chegar ao final do arquivo de áudio, que 

contém o vocábulo. 

Além da criação destes arquivos e softwares acima apresentados, é importante 

salientar os Módulos do Sistema de Conversão TextoNoz. A estrutura básica de 

funcionamento é composta por: um Módulo Normalizador, um Módulo Fonemizador, um 

Módulo de Mapeamento e Montagem e ainda um Módulo de Sonorização que, 

trabalhando em conjunto, são responsáveis pela criação do arquivo de voz. 

Todo este processo de Conversão TextoNoz pode ser representado na Figura 

13, apresentada a seguir. 

Figura 13. Visão Detalhada da ('o,: versão Texto/Voz 
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Em breves palavras, analisando superficialmente a figura acima, o processo de 

Conversão TextoNoz pode ser descrito da seguinte forma: 

A partir de um arquivo texto qualquer, este é submetido a um normalizador que 

com o auxílio de um banco de abreviaturas, caso necessário, gera o entendimento de 

seus fonemas que então são convertidos em um arquivo padrão, constituído por 

vocábulos. O vocábulo então é dividido em fonemas e estes fonemas são mapeados 

com o auxílio de um banco de fonemas previamente criado, retornando assim os sons 

correspondentes aos fonemas separados. Com  o auxílio de um montador, é gerado o 

vocábulo digital da palavra inteira ou frase, sendo possível, com a sua sonorização, a 

audição do som do vocábulo digital. 

6.3 Projeto Máquina Falante 

Nesta seção, é apresentado o sistema "Máquina Falante", que é o sistema 

escolhido para realizar a tarefa de Conversão TextoNoz. Este sistema já vinha sendo 

desenvolvido junto ao LABIC - Laboratório de Inteligência Computacional do ICMC, e 

necessitava de algumas adaptações para que pudesse ser utilizado no Leitor de E-

maus, proposto neste projeto. Optou-se por utilizar este sistema, pois ele tem a 

vantagem de fornecer uma voz mais próxima à humana e não uma voz sintetizada. 

(PROSDÓCIMO, 1996). 

O Projeto Máquina falante é Composto por um Subsistema de Mapeamento, um 

Módulo Pré-processador de Voz e um Subsistema de Síntese, além do Módulo de Rede 

Neural, detalhados nesta seção. 

As Linguagens usadas no projeto foram C ANSI, no módulo de Redes Neurais, e 

C++ para interface com sistemas GUI (Graphical User Interface) 

Genericamente, a Conversão TextoNoz no sistema Máquina Falante pode ser 

representada na Figura 14, onde temos um texto qualquer a ser convertido que é 

submetido a uma janela de texto para tirar a sujeira (ver seção 6.3.2) e então submetido 

a um mapeamento (ver seção 6.3.1) gerando o pacote de fonemas para ser, em 

seguida, submetido a um Sintetizador de voz (ver seção 6.3.3) gerando finalmente o 

som do texto convertido. 
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Texto 

 

Mapeamento 

Janelas 
do texto 

Síntese 

Voz 

Figura 14. Visão Geral da Conversão Texto/Voz no "Máquina Falante" 

É interessante ressaltar que os subsistemas de Mapeamento e Síntese são 

completamente separados. 

Em sistemas operacionais multitarefas estes subsistemas podem ser 

implementados como processos distintos, sendo o processo correspondente ao 

subsistema de Mapeamento, um produtor, e o processo correspondente ao subsistema 

de Síntese, um consumidor. 

A comunicação é unidirecional e a mensagem a ser trocada corresponde aos 

fonemas transcritos do texto a ser sintetizado. A troca de dados é feita através de um 

conjunto de dados, denominado Pacote de Fonemas, que contém todos os fonemas, 

ordenados, de uma palavra. 

O banco de fonemas contém também um fonema específico chamado pausa, 

gerada pelo espaço em branco, com a função de separador de palavras, determinando 

o fim do processamento de um Pacote de Fonemas. 

Na Figura 15 é apresentado um exemplo que ilustra o uso de algumas 

informações básicas envolvidas no sistema. No exemplo, a frase "minha casa verde" é 

convertida em fonemas distintos, para que depois estes possam ser convertidos em seu 

áudio correspondente. 

Fonemas 
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minha casa verde 

mm 
minh 

minha 
minha 
inha 

cas 
casa 

casa 
casa 

ver 
ve rd 

verde 
verde 
e rde 

/11/ 
II (nulo) 
/9/ 
II (pausa) 

'.3/ 
Izi 
/8/ 
1! (pausa) 
Iv/ 
/ e/ 
Ir! 
Id! 
Ii! 

Figura 15. Dados produzidos no sistema Texto-Fonema- Voz 

6.3.1 Subsistema de Mapeamento 

O Subsistema de Mapeamento é constituído por dois módulos que são o Pré-

processador de Texto e o módulo de Rede Neural. 

SUBSISTEMA DE MAPEAMENTO 

PRÉ-PROCESSADOR DE TEXTO 

Tabela 
Pseudo-Texto .' 

TEXTO Extrator 
 	•1 

              

JANELA DE 
ENTRADA 

 

E 	 

           

            

            

 

Enjanelador 
	

Ceifador 

      

       

       

 

          

          

1. 

         

      

REDE NEURAL 

 

                  

                  

1' 	 N  
MAPEADOR *- 
	 -/ 	l  

PESOS 

Fonador 

Conversor 
de Entrada 

) 

Rede Neural 
MLP 	i 

	.4 

PACOTE DE 
FONEMAS 

Figura ló. Subsistema de Mapeamento 
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Este subsistema possui uma rotina chamada Mapeador, que controla os dois 

módulos gerando os Pacotes de Fonemas. 

O Mapeador recebe um fonema do módulo ou um fonema específico, chamado 

pausa, oriundo do módulo Pré-processador de texto, que é responsável por definir o fim 

de um pacote e o término do mapeamento de uma palavra texto. 

Mapeador: responsável por controlar os módulos gerando o pacote de fonemas. 

Fonador: fornece a resposta do módulo RN determinando o neurônio mais 

ativado na camada de saída, comparando o valor de saída com o valor do limiar. 

Conversor de Entrada: converte a informação da janela de entrada para ativar 

os neurônios da camada de entrada do MLP. Gera a entrada do MLP ativando os 

neurônios desta camada. 

Janela de Entrada: cada letra da janela de entrada é representada por um 

conjunto de 34 neurônios. Como cada janela contém 6 letras tem-se um total de 204 

neurônios na camada de entrada da rede. 

Ceifador: transforma as janelas sujas geradas pelo enjanelador em Janelas 

Limpas. 

Enjanelador: comanda o módulo Pré-processador de texto. Cria efetivamente as 

janelas que contem as letras que são mapeadas. Está apto para identificar o espaço em 

branco no texto informando diretamente à rotina Mapeador, o "Fonema Pausa'. 

Extrator: extrai um caracter do texto. Faz conversões de algarismos numéricos 

ou símbolos em texto. Contém Informações sobre o arquivo texto. 

6.3.2 Módulo Pré-processador de texto 

Janela de Entrada: cadeia de letras que constitui, após a conversão de formato, 

a entrada da Rede Neural. 

Letra Central: é a letra pertencente à janela de entrada que deverá ser mapeada 

para fonema. Não necessariamente é a letra do centro da chamada janela. 

Janela Limpa e Suja: as janelas ditas limpas são aquelas que possuem apenas 

letras que formam a palavra à qual a letra central pertence, enquanto que as janelas 

ditas sujas são compostas por todas as letras possíveis. 
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As janelas usadas como entrada da rede são as limpas, pois as sujas trariam 

informações redundantes para a Rede Neural. 

Letra Central  

inha c 
nha ica 
ha icas 
a casa 

asa ve 
sa ver 
a vrd  

inha 

cas 
casa 

ver 
"}rd 4- 

Janela de 
Entrada 

Figura 17. Módulo Pré Processador de texto 

6.3.3 Sintetizador de Voz 

Após a execução do mapeamento da letra escrita para seu fonema 

correspondente, é produzido através de um Sintetizador o som correspondente ao 

fonema determinado. 

Este Sintetizador é constituído por uma biblioteca de dados para síntese, 

denominada Biblioteca de Voz, além de um Gerenciador de Som e uma Placa de Som 

acoplada ao computador, conforme pode ser visualizado na Figura 18. 

r 	 

l 

II 

1 	SUBSISTEMA DE SINTESE 

GERENCIADOR DE SOM 
II 
II 
II 
II 
II 
li 
II 
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li 

PACOTE DE 
FONEMAS 

Sequenciador

4—~ de Arquivos 
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de Arquivos 
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Figura 18. Subsistema de Síntese 
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Funções da Placa de Som: responsável pela coletânea de funções habilitadas 

para ter acesso á placa de som. 

Verificador de Arquivos: verifica se a sílaba extraída do pacote de fonemas 

existe. Caso não exista (processo de volta) o seqüenciador de arquivos fica responsável 

por criar uma nova seqüência utilizando os arquivos elementares da Biblioteca de voz 

Seqüenciador de Arquivos: cria a seqüência de sílabas e/ou fonemas. 

Extrator de Sílabas: extrai do pacote de fonemas, as sílabas baseadas na 

posição dos fonemas vocálicos (Centro). Quebra em partes distintas o pacote de 

fonemas. 

O Gerenciador de Som recebe de um sistema de mapeamento os fonemas 

correspondentes ao texto que por sua vez são retransmitidos para o sistema de Síntese 

através de um conjunto de dados denominado Pacote de Fonemas que contém a 

seqüência de fonemas correspondentes a uma única palavra. 

Estes dados são interpretados para determinar quais arquivos da Biblioteca de 

Voz serão acessados. Finalmente o Gerenciador de Som executa as tarefas pertinentes 

à técnica adotada na síntese da fala humana. 

Esta técnica escolhida é a WaveForm, que será abordada na seção 6.3.6. 

6.3.4 Módulo de Rede Neural 

O módulo de Rede Neural, responsável pelo mapeamento Texto-Fonema, é 

constituído por uma única Rede Neural (RN). A rede escolhida foi a rede Perceptron 

Multi-Camadas. 

A justificativa de utilizar a tecnologia de Redes Neurais, é baseada nas seguintes 

vantagens das Redes Neurais sobre tecnologias convencionais que utilizam regras 

explícitas e/ou dicionários fonéticos: 

1) a quantidade de informação armazenada com as Redes Neurais é bem 

menor, pois é necessário apenas armazenar a própria rede, em específico, os 

pesos das conexões; 

2) não há necessidade de manutenção, por parte do usuário, para novas 

palavras (ou pouco usadas), como acontece nos sistemas de dicionários; 
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3) as Redes Neurais possuem capacidade de generalização, ou seja, com a 

aprendizagem de um grupo devidamente escolhido de palavras, que 

caracteriza o universo de discurso, pode-se englobar aproximadamente todo o 

dicionário clássico e coloquial. 

6.3.5 Perceptron Multi-Camadas 

Topologia Adotada 

A rede Perceptron Multi-Camadas (MLP) do Projeto Máquina Falante, possui as 

seguintes características descritas na Tabela 7. 

Número de Camadas Intermediárias 2 

Número de Neurônios na Camada de Entrada 204 

Número de Neurônios na 1a  Camada Intermediária 90 

Número de Neurônios na 2  Camada Intermediária 70 

Número de Neurônios na Camada de Saída 38 

Neurônios possuem o parâmetro O (threshokf) Sim 

Total de Pesos da Rede Neural 27.518 

Função de Ativação dos Neurônios Função Sigmoidal 

Parâmetro Livre da Função de Ativação camadas intermediárias: ) = 

camada de saída: X = 5.0 

1.0 

Tabela 7. Características da Rede Neural do Máquina Falante 

A topologia de rede apresentada na Tabela 7 foi escolhida variando-se o número 

de neurônios da primeira e segunda camada intermediária. 

O processo de "Cross-Validation" (HAYKIN, 94), foi utilizado para decidir qual 

topologia seria a mais adequada. As redes foram treinadas com um subconjunto de 

treinamento constituído por 1000 palavras, selecionadas de um conjunto total de 1125 

palavras. 
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Os testes de validação foram feitos com as redes treinadas com o subconjunto de 

treinamento (1.000 palavras), enquanto que os testes de generalização foram feitos com 

as RNs retreinadas utilizando o conjunto de treinamento contendo 1.125 palavras. 

Levando-se em consideração que: 

a) Uma saída da RN poderia estar em uma das três situações: 

1) o fonema e o acento estando corretos; 

2) o fonema estando correto, mas o acento não; 

3) o fonema estando incorreto, não importando se o acento estava ou não 

correto. 

b) Um erro em acentuação não é tão importante quanto um erro de fonema, pois 

o acento apenas salienta a sílaba tônica, sem alterar as características articulatórias dos 

fonemas (O sistema não fez distinção entre classes gramaticais, relevantes para 

distinguir os homônimos). 

Assim sendo, pode-se dizer que a topologia apresentada na Tabela 7 forneceu a 

maior porcentagem de acerto para os dados do subconjunto de validação. A Tabela 8 

destaca a porcentagem de acerto para esta rede, que é de 95,3%, valor este 

considerado muito satisfatório. 

fonemas corretos 
(acentuação correta) 

fonemas corretos 
(acentuação incorreta) 

fonemas 
corretos (total) 

- 	tbiiernas 
incorretos 

86,7% 8,6% 95,3% 4,7% 
Tabela 8. Resultados da topologia da Rede Neural do "Máquina Falante" 

Para medir o poder de generalização desta rede, realizou-se o Teste de 

Generalização usando um conjunto de teste, formado por 375 palavras, obtendo-se, os 

resultados contidos na Tabela 9. 

Fonemas 
corretos 

fonemas 
incorretos 

94,1 % 5,9% 
Tabela 9. Resultados de Generalização do "Máquina Falante" 

Maiores detalhes sobre o sistema Máquina Falante, sobre as diferentes 

topologias testadas podem ser encontrados em (PROSDÓCIMO, 96). 
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6.3.6 Técnica WaveForm 

Esta seção faia sobre a técnica de WaveForm, utilizada para a criação e edição 

dos arquivos de áudio, demonstrando as principais vantagens e desvantagens em sua 

utilização. 

É uma técnica de codificação em forma de onda de sinal, baseando-se na 

digitalização do sinal de som. 

Existem outras técnicas como "Predição Linear", que são muito utilizadas, porém 

não superam em "qualidade humana" a técnica de WaveForm. 

A técnica de WaveForm consiste em receber o sinal analógico de voz, convertê-lo 

em sinal digital para ser processado e armazenado, e então reconvertê-lo em sinal 

analógico armazenando assim o som vocal sem precisar gerá-lo, fazendo assim uma 

reconstrução direta. 

o Vantagens e Desvantagens WaveForm 

A técnica de WaveForm possui como vantagens as seguintes características: 

qualidade no Som. 

preservação das características da voz. 

não se gasta tempo com processamento de sinal pois já existe a digitalização 

da voz. 

o som é escutado continuamente salvo em caso de erros na criação da 

Biblioteca de Voz. 

Por outro lado, a técnica de WaveForm também possui desvantagens em sua 

utilização como: 

a grande maioria dos sistemas comerciais não utiliza esta técnica pois ela 

requer uma enormidade de quantidade de memória para efetuar o 

armazenamento. 

.- toda digitalização tem como ponto fraco, a quantidade enorme de informação 

para se ter uma boa qualidade da entidade que se quer armazenar. 
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6.3.7 Biblioteca de Voz 

A Biblioteca de Voz, devido a utilização da técnica WaveForm, está constituída 

dos arquivos que contém as formas de ondas digitalizadas. Esta biblioteca, 

basicamente, é uma coletânea de fragmentos da fala humana digitalizada. 

Atualmente os arquivos que formam a Biblioteca de Voz contem as sílabas da 

língua portuguesa. No Anexo 3, encontra-se a lista das sílabas que fazem parte da 

Biblioteca de Voz do sistema. As sílabas que obrigatoriamente compõem a biblioteca 

são as denominadas sílabas abertas (CV), que ocorrem com maior freqüência na língua 

portuguesa. Para o uso do sistema, é imprescindível a existência dos arquivos 

chamados de arquivos elementares. Cada arquivo elementar correspondente a um 

fonema, é utilizado quando não há a sílaba desejada gravada em arquivo. Forma-se 

uma seqüência com estes fonemas, através de simples junção, sem adaptação. 

Também existem 26 arquivos com os nomes das letras para o sistema poder soletrar 

letras isoladas no texto. 

Os arquivos da fala digitalizados contêm as características prosoidais do 

momento da sua gravação. Esta tarefa foi realizada com critérios para manter neutras, 

ou seja com a mínima mudança possível, algumas características da fala, como ritmo e 

entonação. 

,BlBLlOTEC 
" 	DE VOL__-,,--' 

7 4À 

/dil 	 /v'e/ 

111L4 
/m'i/ 

a 6+ 
/k'aI 	 /ze/ 

me/ - 

Figura 19. Dados importantes do subsistema de Síntese 
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A Figura 19 apresenta, em específico, os dados utilizados na síntese do som, 

cujo diagrama foi apresentado na Figura 18. Dos pacotes de fonemas para a seqüência 

de sons emitidos, são buscados os arquivos que possuem o maior número possível de 

fonemas, ou seja, busca-se sílabas completas. Se isto não for possível, a alternativa é 

quebrar as sílabas em partes, onde existam arquivos coincidentes na Biblioteca de Voz. 

Devido ao uso de arquivos que contém sílabas, toda a sílaba que possuir o 

fonema vocálico com acentuação tem a amplitude aumentada, inclusive o declive da 

sílaba. 

Os códigos do Pacote de Fonemas (Anexo 1) também são utilizados para criar os 

nomes dos arquivos da Biblioteca de Voz. 

6.4 Modificações realizadas no sistema Máquina Falante 

Nesta seção, são apresentadas as novas características que surgiram com as 

alterações do módulo de Conversão TextoNoz, com o intuito de obter uma saída de 

áudio melhor e com características específicas a leitura de e-ma/Is. 

A primeira modificação realizada foi na forma de se considerar as palavras para o 

treinamento. Decidiu-se considerar a entrada da rede, correspondente ao tamanho 

máximo que uma palavra pode ter em função do dicionário construído, e como saída, o 

tamanho máximo que uma palavra pode ter na sua transcrição fonética. 

Outra alteração executada diz respeito ao aperfeiçoamento do banco de fonemas 

previamente criado. Foi realizado um tratamento nos arquivos de áudio com o intuito de 

retirar os intervalos entre os fonemas deixando a voz gerada mais próxima à falada pelo 

homem. 

Uma terceira modificação realizada foi no código fonte que implementa o modelo 

da Rede Neural com o intuito de utilizar menos memória aperfeiçoando o retorno 

proporcionado pelo áudio na conversão, pois como o sistema Máquina Falante foi criado 

em 1996, não foi utilizada alocação dinâmica de memória para o armazenamento dos 

pesos da RNA depois de treinada acarretando em um atraso no tempo de resposta do 

sistema. 
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Finalmente, foi também realizado um novo treinamento da Rede Neural com 

novos dados nas camadas de entrada, saída e intermediária, como poderá ser 

observado ainda nesta seção. 

Assim sendo, a rede Perceptron Multi-Camadas (MLP) do Projeto de conversão 

Texto/Voz, para leitura de e-malls, passou a possuir as seguintes características, 

detalhadas na Tabela 10. 

Número de Neurônios na Camada de Entrada 686 

Número de Neurônios na Camada Intermediária 100 

Número de Neurônios na Camada de Saída 686 

Neurônios possuem o parâmetro O (threshold) Sim 

Total de Pesos da Rede Neural 39.658 

Função de Ativação dos Neurônios Função Sigmoidal 

Parâmetro Livre da Função de Ativação camadas intermediárias: 2. = 

camada de saída: 	= 5.0 

1.0 

Tabela 10. Características da Rede Neural do sistema 

A topologia de rede apresentada na Tabela 10 foi escolhida após vários testes 

realizados, variando-se o número de neurônios na camada intermediária, conforme 

apresentado na Tabela 11, a seguir. 

Os 686 neurônios existentes nas camadas de entrada e saída são justificados da 

seguinte forma: no conjunto das 999 palavras utilizadas para treinamento e testes, a 

maior delas possuía 14 caracteres, e levando em consideração que cada caractere 

poderia ser representado por um conjunto de 49 posições, correspondente às letras, 

números e caracteres especiais do conjunto treinado, tem-se que 14 x 49 = 686, 

resultando nos 686 neurônios estabelecidos. 

Já os 100 neurônios da camada intermediária, foram determinados por obter a 

menor taxa de erro médio (0,0091828) após várias tentativas com outras configurações, 

conforme pode ser observado no estudo de caso a seguir. 
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Para decidir qual topologia seria a mais adequada, o processo de "10 FoId Cross-

Va/idation" (HAYKIN, 94) foi utilizado. As redes foram treinadas com um subconjunto de 

treinamento constituído por 999 palavras. 

Foram utilizadas 75% das palavras do dicionário para o treinamento, e os 25% 

restantes para testes, ou seja: 750 treinadas e 249 testadas. 

Neurônios 

na Camada 

de Entrada 

Neurônios 

na Camada 

Intermediária 

Neurônios 

na Camada 

de Saída 

Taxa mínima 

de Erro 

(Precisão) 

Valor do 

Erro médio 

encontrado 

Situação 1 686 150 686 0,001 0,0092893 

Situação 2 686 686 686 0,001 0,0097750 

Situação 3 686 200 686 0,001 0,0093482 

Situação 4 686 1200 686 0,001 00098556 

Situação 5 686 100 686 0,001 0,0091 828 

Situação 6 686 2 686 0,001 0,0099882 

Situação 7 686 180 686 0,001 0,0094185 

Situação 8 686 20 686 0,001 0,0099404 

Situação 9 686 300 686 0,001 0,0094934 

Situação 10 686 50 686 0,001 0,0098701 

Tabela 11. Estudo da melhor arquitetura da Rede Neural 

Para determinar foram realizados testes de validação, pois assim é possível 

ter uma previsão do comportamento da rede com relação à capacidade de 

generalização. Estes testes de validação foram feitos com as RNAs treinadas com 

o subconjunto de treinamento composto por 750 palavras, enquanto que os testes 

de generalização foram feitos com as RNA5 retreinadas utilizando um conjunto de 

treinamento formado por 249 palavras. 

Os resultados encontrados foram baseados no acerto ou erro dos fonemas, 

sendo levada em consideração a acentuação em todos os casos apresentados. 

Ou seja, para o fonema ser considerado correto, ele deveria estar com sua escrita 
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e acentuação corretas. Os resultados das diferentes topologias são apresentados 

na Tabela 12 a seguir. 

Fonemas Corretos Fonemas Incorretos 
Situação 1 95,4% 4,6% 

Situação 2 90,5% 9,5% 

Situação 3 95,0% 5,0% 

Situação 4 90,5% 9,5% 

Situação 5 96,2 % 3,8% 

Situação 6 90,8% 9,2% 

Situação 7 94,7% 5,3% 

Situação 8 90,2% 9,8% 

Situação 9 94,1% 6,9% 

Situação 10 92,3% 7,7% 

Tabela 12. Resultados da Validação 

Após uma comparação entre os resultados das diferentes topologias utilizadas, 

foi realmente concluído que a melhor topologia é a apresentada na Situação 5, contendo 

os seguintes resultados, destacados na Tabela 13. 

Tabela 13. Resultados obtidos para a topologia escolhida 

. O Teste de Generalização 

Para medir o poder de generalização da rede, após treinamento da MLP com 750 

exemplos, realizou-se o Teste de Generalização usando um conjunto de testes, formado 

por 249 palavras, obtendo-se, em média, os resultados contidos na Tabela 14, gerando-

se o conjunto de treinamento e teste para a topologia fixada. 

Para confirmar o poder de generalização desta topologia particular, apresentada 

na Situação 5, foi verificada a porcentagem de acerto no conjunto de testes, para 

ratificar que a topologia escolhida era realmente a melhor em comparação com alguma 
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outra rede entre as redes testadas. As porcentagens obtidas para as topologias testadas 

são apresentadas na Tabela 15, onde podemos observar que a topologia 

correspondente à Situação 5 foi realmente a melhor. 

Fonemas Corretos Fonemas Incorretos 
Situação 1 94,0% 6,0% 

Situação 2 89,7% 10,3% 

Situação 3 93.1 % 6,9% 

Situação  88,9% 11.1% 

Situação 5 95,4% 4,6% 

Situação  88,1% 11,9% 

Situação 7 93,0% 7,0% 

Situação   88,4% 11,6% 

Situação 9 92,8% 7,2% 

Situação lO 90,9% 9,1 % 

Tabela 14. Resultados de Generalização 

Após a comparação entre os resultados das diferentes topologias utilizadas na 

Generalização, foi confirmado que a melhor topologia é a apresentada na Situação 5, 

contendo os seguintes resultados, destacados na Tabela 15. 

Tabela 15. Resultados para topologia escolhida (generalização) 

6.5 Considerações Finais 

Neste capitulo, foi apresentada a metodologia de criação do Conversor TextoNoz 

do projeto "Máquina Falante" e as alterações realizadas na RNA adotada para o 

presente projeto, que podem ser consideradas satisfatórias visto que o sistema obteve 

índice de acerto de 95,4% para o conjunto de testes adotado. 
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Capítulo 7 

O Sistema Leitor de e-maus 

7.1 Introdução 

O projeto, em sua totalidade, pode ser dividido em duas etapas. A primeira é 

referente ao Conversor TextoNoz, já referenciado no capítulo 6, e a segunda é 

apresentada neste capítulo, e trata do sistema leitor de e-maus. A integração das duas 

etapas conclui o projeto. 

Serão apresentados neste capítulo dois aplicativos gerados para o uso da 

tecnologia de envio e recebimento de e-maus com Conversão TextoNoz, através do uso 

de RNA. No primeiro é possível utilizar o Conversor TextoNoz em um sistema 

específico leitor de e-maus, e no segundo o uso da técnica de conversão criada, 

adaptada ao Microsoft Outlook. 

A seguir são apresentadas as duas variações que ocorreram durante o 

desenvolvimento deste projeto, no que se refere ao Sistema Leitor de E-malls que 

foram: 

• a criação de um sistema específico à leitura de e-maus, DPN Taik Mau. 

• a adaptação do conversor criado a uma tecnologia de e-maus já existente, 

Microsoft Outlook.. 

7.2 Criando um novo aplicativo leitor de e-maus 

Para a conclusão desta etapa, foi utilizado o ambiente Delphi 4. Inicialmente foi 

criada a interface global de um aplicativo leitor de e-maus, com o uso da linguagem de 

programação citada, aproveitando as características dos já conceituados Microsoft 

Outlook e Eudora, em suas funções mais comuns, trazendo-as para o ambiente visual 

que o Delphi oferece. 
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Após esta etapa inicial, foram criados um sub-menu e um novo botão de atalhos 

na barra de ferramentas, voltados unicamente à leitura dos e-mails. Passou então a 

existir a ligação entre a tecnologia de conversão e o sistema de leitura de e-ma/Is criado. 

A seguir são apresentados os passos necessários para a criação deste novo 

aplicativo. chamado "DPN Taik Mali", 

7.2.1 Montagem da tela 

Nesta etapa, foi gerada a tela principal de leitura de e-ma/Is, onde foram 

observadas e aplicadas a maioria das funções básicas para o recebimento e envio de e-

malls, assim como algumas funções especificas e alternativas que poderiam ainda ser 

criadas durante o desenvolvimento do sistema. 

72.2 Janela ou sub-menu de Leitura 

Um atalho em forma de um novo botão na barra de ferramentas e um sub-menu 

foram criados, sendo estes módulos responsáveis pela interação na conversão dos e-

maus recebidos em texto para voz. O usuário poderia escutar os e-mails realizando 

tarefas alternativas simultaneamente. 

7.2.3 Tecnologia de Rede 

Esta etapa de criação do sistema foi responsável pela associação entre o sistema 

e o ambiente de rede. É aqui que o sistema "ganha vida" e passa a funcionar em uma 

rede local ou global. 

Para isso foram utilizadas no Delphi as funções de um novo componente 

responsável pelo uso da tecnologia de rede dial-up. 

7.2.4 Teste e validação do Sistema 

Nesta última etapa foram realizados os testes de funcionamento do sistema. 

englobando tanto a parte de leitura quanto a parte de conexão em rede. Aqui, a dicção 
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da leitura dos e-maus, a funcionalidade dos menus, assim como teclas de atalho, a 

conexão com a rede no recebimento e envio dos e-malls e todos os testes básicos 

envolvendo as funções utilizadas no sistema foram observados. 

De uma maneira geral o sistema correspondeu as espectativas, porém através de 

pesquisas e opiniões de diversos tipos de usuários de e-mail, foi ratificada a conclusão 

de que seria mais cômodo fazer a adaptação do Conversor TextoNoz em um software 

já existente do que forçar a migração do usuário para uma nova plataforma. Todavia o 

sistema foi criado e pode ser observado na Figura 20 e mais especificamente na 

próxima seção. 

DPN Taik Mail's V1.0 

squivo Editai ferramentas Mensagens Ecu& 4eneia Ajuda 

12 NovoE4a fErw./RecJ Q Aespondes 	0uviE44 	Impirni j IÈ Apaga 	14 
	4 
	 "1 

    

Pata 	Hora Remetente 

 

Assunto 

 

    

denny:pn@zazcom.b, 

dennys@mail.com  

Primeiro Teste 
Segundo Teste 

27/11/99 

28/11/99 

21:01:21 

11:13:21 

dpnoionha@scI.zaz.coei.bz  Outio 28/11/99 14:06:43 

denn:@icmc. sc. u:p.br Teste de Voz 28/11/99 14:10:12 

dennys@supiidad.com.br  Concluindo 28/11/99 14:13:02 

Teste de Voz 2341/99 14:10:12 
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Figura 20. Sistema de E-maus, Visão Geral 
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7.2.5 O Sistema Criado 

A Figura 21, apresentada a seguir, demonstra como seria o uso do sistema leitor 

de e-maus "DPN Taik Mail", criado especificamente para o uso da tecnologia de 

Conversão TextoNoz. Serão apresentandas, através de figuras, todas as funções 

possíveis de serem executadas no sistema. 

É válido ressaltar que apenas as duas primeiras etapas foram realizadas 

integralmente, visto que, as funções responsáveis pela ligação com a rede não foram 

realizadas em sua totalidade devido à decisão de migração para o Microsoft Outlook. Foi 

criada apenas a ligação com a rede via protocolo dial-up e em caráter experimental, 

faltando ser testada e aprovada. 

O sistema é constituído por uma interface experimental simples, porém funcional 

em relação ao que foi proposto, diferente de uma adaptação a um sistema já existente, 

como poderá ser observado na seção 7.3., que conta com muito mais recursos de envio 

e recebimento de e-mails. 

Através da Figura 21, é possível observar o sistema "DPN Taik Mali", sendo 

visualizada apenas a caixa de entrada, com os últimos 5 e-mails recebidos. 

A idéia inicial foi construir um sistema simples de recebimento e envio de e-mails, 

porém com funções específicas para a leitura dos mesmos, conforme será possível 

observar nas próximas figuras. 

O menu escutar é o responsável pela função de leitura no sistema. A partir dele, 

é possível efetuar a leitura de todos os e-mails localizados na caixa de entrada, ou 

escutar todos os e-mails novos, ou ainda apenas o e-mail selecionado, conforme 

apresentado na Figura 21, a seguir. 
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DPN Taik Mairs V1.0 

Figura 21. Sistema de E-n,ails, Janela de ('ou versão 

O sistema conta ainda com uma leitura automática dos e-maus que facilitaria a 

utilização por deficientes visuais. Estes utilizariam um teclado em braile para interagir 

com o sistema, que então contaria com teclas de atalho para todas as suas funções, 

evitando o uso do mouse como meio de interação entre o usuário e o sistema. 

O sub-menu de escuta automática é o responsável pela função de leitura no 

sistema automaticamente. A partir dele, seria possível efetuar a leitura automática de 

todos os e-maus novos, do último e-mail recebido e, ainda, do e-mail na eminência de 

ser enviado, conforme apresentado na Figura 22 a seguir. 
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DPN Taik Mail's VLO 

Figura 22. Sistema de E-maus, Janela de Conversão Autonzática 

O sistema aqui apresentado possui a finalidade única de ilustrar a janela de 

leitura de e-maus, na forma como ela poderia ser utilizada, pois conforme mencionado, 

foi escolhida a utilização do Microsoft Outlook como plataforma de recebimento de e-

malls padrão, sendo simplesmente adaptada a tecnologia de Conversão TextoNoz 

através de uma janela de leitura do aplicativo em questão. 

Esta decisão foi tomada basicamente, conforme já mencionado, levando-se em 

consideração o fato de que o usuário não precisaria migrar para uma nova plataforma 

de envio e recebimento de e-maus. 
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7.3 Adaptando o Conversor a um sistema leitor já existente 

O uso do conversor dentro de um programa leitor de e-ma/Is já existente tornou-

se mais interessante para o usuário, visto que o mesmo não precisaria migrar para uma 

nova plataforma de envio e recebimento de e-ma/Is, bastando apenas a inclusão deste 

sub-menu ao Outlook, que é o programa leitor de e-ma/Is mais utilizado no mercado 

internacional. 

Assim sendo, o sistema adotado ficou constituído pela integração da tecnologia 

de Conversão TextoNoz, associada a um sistema de leitura de e-ma/Is já existente. 

Para isso, foi incluído no Microsoft Outlook um novo menu (Ouvir e-maio para tratar 

apenas da Conversão TextoNoz. 

A seguir é apresentada a interface do Microsoft Outlook com a inclusão do menu, 

que foi a solução escolhida para a melhor funcionalidade do projeto. 

A Integração com o Microsoft Outlook 

Para a adaptação da nova janela no Microsoft Outlook foram realizadas algumas 

etapas essenciais. Primeiramente, foi criado um novo menu e um novo botão de atalho 

na barra de ferramenta do Microsoft Outlook, os quais seriam responsáveis pela 

utilização do Conversor TextoNoz. 

Foi utilizado o próprio menu "personalizar" do Outlook, para a inclusão do novo 

menu e do novo botão na barra de ferramentas, porém para a adaptação ao Conversor 

Texto/Voz desenvolvido, foi criada uma macro com a finalidade de associar a nova 

interface do Outlook ao arquivo executável do Conversor TextoNoz. 

A forma como foi feita a ligação entre a interface criada e o Conversor Texto/Voz 

desenvolvido no Microsoft Outlook, deixou em aberto a possibilidade de usar no futuro, 

qualquer outra tecnologia de Conversão Texto/Voz no sistema. 
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Na Figura 23, é possível observar que, além de um novo botão na barra de 

ferramentas com o intuito de servir como atalho na leitura do e-mail já selecionado, foi 

também adicionado um novo menu contendo uma opção para ouvir o e-mail 

Selecionado, além de um "sobre" e uma "ajuda", contendo informações sobre o sistema 

e sobre a sua funcionalidade. 
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Figura 23. Integração com o Microsoft Outlook 

Comparando com o DPN TaIk MaU 

Conforme observado na Figura 23, ocorreram perdas e ganhos em relação ao 

uso do Microsoft Outiook, como sendo uma plataforma já existente, e uma nova 

tecnologia criada especificamente para o projeto, que foi o caso do "DPN Taik Mali". 
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Com o uso do Microsoft Outlook, como base para a leitura de e-ma/Is, o sistema 

ganhou além de uma tecnologia já conhecida, com comandos familiares para o usuário, 

uma série de funções adicionais que a própria Microsoft disponibiliza e que o sistema 

específico, DPN TaIk MaiI, se utilizado, não iria possuir. 

Por outro lado, também é possível observar que com o uso do Microsoft Outlook 

como plataforma básica, alguns comandos de leitura de e-mail não foram possíveis de 

ser utilizados, como é o caso da leitura automática de e-ma/Is, que ficou inviável de ser 

inserida, devido a incompatibilidade na tecnologia de rede adotada pelo Microsoft 

Outlook, com a tecnologia de conversão utilizada no projeto. 

Com a escolha em definitivo pelo uso do conversor adaptado ao Microsoft 

Outlook, o sistema ficou então limitado apenas à escutar os e-mails selecionados, o que 

torna o programa funcional, é verdade, porém sem muitas variações, o que sempre 

enriquece qualquer software. 

A escuta dos e-ma/Is ficou então limitada a ser executada somente em um único 

e-mail isolado de cada vez, e de forma manual, ou seja, o usuário necessita selecionar o 

e-mail que deve ser lido e então pressionar 'Ouvir e-maií'. 

7.4 Considerações Finais 

Neste capitulo, foi apresentado o Sistema Leitor de e-ma/Is, baseado em duas 

interfaces propostas para a utilização do Conversor TextoNoz. O capítulo foi finalizado 

com uma comparação entre o Sistema Leitor de e-mails, "DRN Taik Maif', criado 

especificamente para tal função, e o uso desta tecnologia adaptada ao Microsoft 

Outlook. 

Com a ligação entre o Sistema Leitor de e-ma/Is e o Conversor TextoNoz, o 

projeto então foi finalizado. No capítulo 8 são apresentadas algumas conclusões e 

sugestões de trabalhos futuros envolvendo a Tecnologia de Conversão TextoNoz 

apresentada neste projeto. 
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Capítulo 8 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

O trabalho apresentado teve como finalidade incrementar uma tecnologia que 

está em grande crescimento nos dias atuais, que é o uso do correio eletrônico, e-mail, 

via internet da maneira mais simples possível e sem tomar o tempo do usuário em 

questão, desenvolvendo um Conversor Texto/Voz, baseado em fonemas com Redes 

Neurais Artificiais. 

A opção pelo uso de fonemas no projeto foi, entre outros fatores já discutidos 

neste trabalho, devido a facilidade de aprendizado na construção de palavras ditas 

novas, assim como na busca de um retorno de áudio agradável ao usuário do sistema 

leitor de e-maus. 

A utilização de Redes Neurais no mapeamento do sistema Conversor Texto/Voz 

ocorreu devido a duas características básicas: o aprendizado, com o objetivo de 

absorver, a partir do conjunto de treinamento, o mapeamento Texto-Fonemas e a 

generalização que é responsável pela característica das RNA de permitir cobrir o 

vocabulário da língua portuguesa a partir de um pequeno e significativo subconjunto do 

universo de discurso. 

O projeto, após ser concluído, obteve um retorno satisfatório. Os dois 

subsistemas, Mapeamento e Síntese, corresponderam as expectativas de desempenho. 

A Rede Neural adotada no sistema teve índice de acerto de 95,4% para o conjunto de 

testes adotado, o que pode ser considerado um bom desempenho. 

A biblioteca de voz foi reeditada com o intuito de tornar a saída de áudio mais 

agradável, retirando espaços em branco no início e no final de cada arquivo, assim 

como, controlando, sempre que possível, o volume dos arquivos, para que não 

houvessem oscilações muito grandes durante a junção dos fonemas. 

A integração com o Microsoft Outlook possibilitou uma facilidade maior no tocante 

a adaptação de um possível usuário do sistema à tecnologia de Conversão Texto/Voz, 
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visto que o mesmo não precisaria migrar para um novo sistema leitor de e-maus, 

podendo manter a sua plataforma atual, inserindo apenas um novo menu na mesma. 

Ë válido ressaltar que com a criação deste projeto, a migração do mesmo para 

outras aplicações que utilizem a tecnologia de Conversão Texto/Voz, tornar-se-á 

possível, podendo ser empregada em diferentes situações como: comunicação 

alternativa para os deficientes visuais e da fala, leitura de programas para jovens, 

crianças e demais pessoas interessadas, multi-media CD ROMS, sistemas em balcões 

de informações (Ex.: Extra, Shoppings SP), tecnologia de voz em páginas World Wide 

Web, sistemas de guias veiculares e muitas outras atividades alternativas. 

Com base neste vasto leque de alternativas de uso da tecnologia de Conversão 

Texto/Voz, existiu uma maior motivação para a realização deste projeto. 

Como trabalho futuro, poderá ser possível o desenvolvimento de um protótipo de 

sistema de apoio vocal para pessoas com deficiência motora, visual e de fala, baseado 

num editor de texto com saída vocal, capaz de fornecer uma voz artificial com qualidade 

suficiente para poder ser utilizada em diferentes situações de interação verbal, e 

especificamente durante a leitura de e-maus. 

Esta tecnologia de conversão poderá auxiliar um usuário do sistema, lendo para 

ele sua caixa postal na íntegra ou parcialmente, enquanto o mesmo realiza tarefas 

paralelas sem que estas sejam interrompidas, conseguindo assim um ganho de tempo 

muito grande, o que nos dias de hoje é fundamental. 

A análise sintática das frases, também seria uma ótima idéia de trabalho futuro, 

pois o uso da mesma, iria terminar com os já conhecidos problemas de entonação de 

palavras sem o uso do acento tônico. 

O uso da tecnologia FPGA (Field Programmable Gate Array) com computação 

reconfigurável também seria uma abordagem interessante a ser investigada, pois, o 

tempo de processamento requerido para uma RNA, utilizando esta técnica, é centenas 

de vezes menor que utilizando um microprocessador comum. Isto propiciaria um tempo 

de resposta do sistema de leitura de e-maus muito menor, tornando a voz produzida 

mais parecida com a voz humana. Além disso, o uso da tecnologia de FPGA também 

propiciaria que o hardware construído fosse utilizado com a finalidade de ajudar o 

deficiente visual. 
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ANEXO 1 - Tabela de Códigos 

Códigos de Controle e Fonemas Especiais: 

00 pausa 36 nulo 37 duplo /ks/ 38 soletrar 

    

Códigos para Fonemas Vocálicos: 

01 j 02 1 03 e 04~e 05 E 06 a 07 ã 

08 A 09  0  10 o 11 õ 12 3 13 u 14 ii 

Códigos para Fonemas Semi-consonantais (Semi-vocálicos): 

15 j 16 w 

Códigos para Fonemas Consonantais: 

17 b 18 dH9 f 20 g 21322k 231 

24 25 m 26 II 27 fl 28 p 29 r 30 

31 s 32 5 33 t 34 v 35 z 
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ANEXO 2 - Lista de Palavras 

. LISTA DE PALAVRAS DO CONJUNTO DE TREINAMENTO 

1.125 palavras (100%) 

. LISTA DE PALAVRAS DO SUBCONJUNTO DE TREINAMENTO 

1.000 palavras (88,9%) 

átomo 	 /'atomu/ 	 rolha 
banca 	 /b'ãk/ 	 rosto 	 fY'ostu! 
enlatar 	/lat'ar/ 	 riacho 	 /ri'aJ u! 
feio 	 /f'eju/ 	 rodovia 	ffodov'iO/ 
fertilizante 	/fertiliz'ãti/ 	insano 	 /Ts'?nu/ 
festão 	 /fest'ãw/ 	 inserir 	 /Tser' ir! 
urubu 	 /urub'u! 	 erosão 	 !eroz'ãw/ 
uso 	 !'uzu! 	 abaixo 	!ab'ajfu! 
chocante 	/Jok'ãti/ 	 peso 	 !p'ezu/ 
chorar 	!for'ar! 	 pesquisa 	!pesk'iz/ 
labuta 	 /labut! 	 equipar 	/ekip'ar! 
peixe 	 /p'ejfi/ 	 erro 
útil 	 /'utiw! 	 erva 	 !'crvO/ 
uva 	 /'uvO! 	 perigo 	 /per'igu/ 
vaca 	 !v'ak/ 	 cósmico 	/k'3zmiku! 
feixe 	 !f'ejJi/ 	 cujo 	 /k'uu/ 
ferradura 	/fe?ad' u r/ 	cultivar 	!kuwtiv'a r! 
pelo 	 /p'elu! 	 curso 	 /k'ursu! 
penetra 	/pen'€tr! 	 custo 	 /k'ustu! 
união 	 /uni'ãw/ 	 perfeito 	!perf'ejtu/ 
universidade 	!u n iversid'adi/ 	personagem 	!person 'aij/ 
vale 	 /Vali/ 	 perto 	 !p'crtu! 
vapor 	 !vap'or! 	 perna 	 !p'crn/ 
vára 	!v'arzj/ 	 ira 	 /'iri 
repórter 	TFep'3rter! 	irregular 	/iregurar/ 
réptil 	 fFsptiw! 	 pente 	 !p'ti! 
reserva 	,Tez' crv! 	 persiana 	/persi' ?n/ 
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esboço 	 /ezb'osu/ 	 fácil 	 /f'asiw/ 
escada 	 /esk'ad/ 	 falar 	 /fal'ar/ 
agressão 	Iagres'ãw/ 	 fatia 	 /fat' i/ 
água 	 /'agw/ 	 face 	 /f'asi/ 
agudo 	 iag' udu/ 	 interpretar 	/Tterpret'ar/ 
robusto 	ffob' ustu/ 	 intervir 	/iterv'ir/ 
acalmar 	iakawm'ar/ 	intrometer 	iTtromet'er/ 
ação 	 /as'ãw/ 	 fibra 	 IfibrOl 
aceitável 	/asej t' avew/ 	ficção 	 /fiks' ãw/ 
crescer 	/kres'er/ 	 chafariz 	/fafar'is/ 
crítica 	 /kr'itik/ 	 chamar 	/Iam'ar/ 

cruel 	 /kru'cw/ 	 urânio 	 /ur'Xnju/ 
figura 	 /fig'urO/ 	 urso 	 /'ursu/ 
roda 	 íF3d/ 	 cacique 	Ikas'iki/ 
cozinha 	/koz9fl/ 	 ilha 	 /'iXW 
crânio 	 /kr'anju/ 	 chave 	 /f'avi/ 
física 	 If' izik/ 	 chegado 	/feg' adu/ 
flecha 	 /fl'cfO/ 	 estrondo 	/estr'õdu/ 

emoção 	/emos'ãw/ 	 ignorar 	/igno r'ar/ 
empate 	/p'ati/ 	 igual 	 /ig'waw/ 

expugnável 	/espugn'avew/ 	falso 	 /f'awsu/ 

exterior 	/esteri'or/ 	 fama 	 /f'2m/ 
extremo 	/estr'em ui 	 imperfeito 	/iperf'ejtu/ 

fechar 	 /fef'ar/ 	 geral 	 /er'aw/ 
emprego 	/pr'egU/ 	 débil 	 /d'cbiw/ 
farelo 	 /fa r'clu/ 	 decepar 	/desep'ar/ 
roupa 	 /T'owpO/ 	 imitável 	/imit' avew/ 
resignação 	/fezignas'ãw/ 	achar 	 /af'a ri 
resto 	 IF'sstu/ 	 céu 	 /s'cw/ 
reverso 	,Tev'ersu/ 	 albatroz 	/aw batr'3s/ 

fiel 	 /fi'wI 	 pêssego 	/p'esegu/ 

fantasia 	/fãtaz'i/ 	 pessoa 	 /pes'o/ 

impontual 	/ipõtu'aw/ 	piano 	 /pi'Xnu/ 
fábrica 	/f'abrik/ 	 aeronáutica 	/acron'awtik/ 
facada 	 /fak'ad/ 	 afastamento 	/afastam'tu/ 
inteligência 	/Tteli3 'sja/ 	afeto 	 /af'ctu/ 
interceder 	/itersed'er/ 	afinal 	 /afin'aw/ 
interlúdio 	/Tterl' udju/ 	afogado 	/afog'adu/ 
acender 	/asd'er/ 	 afronta 	/afr'õt/ 
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afugentar 	/afuit'ar/ 
coluna 	 /koI'un/ 
comandante 	/komãd'ãti/ 
combustão 	/kõbust'ãw/ 
comer 	 /kom'er/ 
agência 	/a3'sj/ 
agir 	 /a'ir/ 
agora 	 /ag'3r/ 
agradável 	/agrad'avew/ 
carícia 	 /kar'isj/ 
alternação 	/awternas'ãw/ 
em  
absoluto 	/absol'utu/ 
cheiro 	 /f'ejru/ 
chinelo 	/fin'clu/ 
elétron 	/ei'ctrõwl 
inflamável 	/Tflam'avew/ 
infringir 	/TfrT3'ir/ 
ilustre 	 /il'ustri/ 
explosão 	/esploz'ãw/ 
abundância 	/abtid'ãsj/ 
embaixo 	/b'ajfu/ 
ainda 	 Ia'Td/ 
risada 	 /Fiz'ad/ 
ritual 	 fFitu'aw/ 
ca rroceria 	/ka?oser' i/ 
rio 	 /F'iu/ 
abrir 	 /abr9r/ 
emburrar 	/buÏ'ar/ 
barato 	 /bar'atu/ 
barco 	 /b'arku/ 
barra 	 /h'a?/ 
civilização 	/sivilizas'ãw/ 
abacaxi 	/abakaf'i/ 
inexpugnável 	linespugn'avew/ 
altura 	 /awt'ur/ 
amanhã 	/ama'ã/ 
amarelo 	/amar'clu/ 
ambulância 	/ãbul'ãsj/ 

amor 	 /am'or/ 
amplo 	 /'ãplu/ 
análise 	/an'alizi/ 
ângulo 	 /'ãgulu/ 
carnaval 	/karnav'aw/ 
carne 	 /k'arni/ 
caroço 	 /kar'osu/ 
carreteiro 	/kafet'ejru/ 
cavaleiro 	/kaval'ejru/ 
alisar 	 /aliz'ar/ 
alma 	 /'awmO/ 
almoço 	/awm'osu/ 
ajudar 	/a3ud'ar/ 
alaranjado 	/aiarã'adu/ 
abonar 	/abon'ar/ 
abraço 	/abr'asu/ 
fino 	 /f'inu/ 

A aio 	 /aI o! 
animal 	/anim'aw/ 
cascavel 	/kaskav'cw/ 
casual 	 /kazu'aw/ 
causa 	 /k'awzO/ 
inferno 	/'Tf'crnu/ 
infinito 	/'Tfun'itu/ 
aparelho 	/apar'cXu/ 
apêndice 	/ap'disi/ 
picada 	 /pik'ad/ 
pinga 	 /p'igO/ 
abuso 	 /ab'uzu/ 
ano 	 /'À,nul 
antes 	 /'ãtis/ 
ao 	 /aw/ 
inveja 	 /Tv'c]/ 
apagador 	lapagad'or/ 
infalível 	/Tfal'ivew/ 
infecto 	 /Tf'cktu/ 
cartão 	 /kart'ãw/ 
casaco 	 /kaz'aku/ 
filha 	 /fiX/ 
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filial 	 /fihi'aw/ 	 porque 	/pork'e/ 
fim 	 ff1! 	 porta 	 /p'3rt/ 
inverno 	/Tv'rnu/ 	 posição 	/pozis'ãw/ 
dedo 	 /d'edu/ 	 posta 	 /p'3s10/ 
encéfalo 	 â] u/ 	 junho 	 /3'uãu/ 
encomenda 	!kom'd/ 	justiça 	 /3 ust' isO! 
pois 	 fp'ojs! 	 potência 	!pot'sj/ 
polar 	 !pol'arf 	 puxa 	 !p'uf! 
polícia 	 /pol' isj! 	 encaixe 	/kajii/ 
polvilho 	/powv'iXu/ 	 julho 	 R'uu! 
vir 	 !v'ir! 	 pirralho 	!pii'aXu! 
vírgula 	/v'irgul/ 	 piso 	 fp'izu/ 
volta 	 fv'3wtO! 	 plano 	 !pl'anu! 
vôo 	 !v'ou! 	 pouco 	 /p'owku/ 
voz 	 fv'3s/ 	 povo 	 !p'ovu/ 
endereço 	!der'esul 	 prataria 	/pratar' i! 
enfim 	 /f 1! 	 precipício 	fpresip' isj u! 
engano 	!g'?nu/ 	 fazenda 	/faz'df 
engenharia 	/3eãar' i/ 	quando 	!k'wãduf 
flor 	 ffl'orf 	 quatro 	 /k'watru! 
flutuar 	/flutu'ar! 	 pior 	 !pi'3rf 
foco 	 !f3ku/ 	 piquete 	/pik'eti/ 
fogo 	 /fogu! 	 juiz 	 !Iu'is/ 
gênero 	 /3'eneru! 	 caravana 	/karav'nO/ 
gente 	 f31 ti! 	 cárcere 	!k'arseri/ 
caneta 	 /kan'etO/ 	 jovem 	 fI'3vj! 
canteiro 	!kãt'ej ru! 	 canal 	 !kan'aw/ 
capim 	 !kap'lf 	 xodó 	 !Jod'3! 
capitão 	/kapit'ãw/ 	 zanga 	 fz'ãgf 
caqui 	 /kak' i/ 	 instantâneo 	/Tstãt'2nj u! 
caranguejo 	/karãg'e3u/ 	integral 	/ltegr'aw! 
vulgo 	 /v'uwguf 	 incêndio 	/1s'dju! 
xadrez 	!Jadr'esf 	 zero 	 /z'cruf 
xereta 	 !Jer'etO/ 	 zinco 	 !z'Tku! 
xícara 	 /f'ikarO/ 	 zona 	 fz'on! 
pulmonar 	/puwmon'ar/ 	zurrar 	 fzu?'ar! 
platéia 	 /plat'cj! 	 ponto 	 /p'õtu! 
poder 	 /pod'er/ 	 inércia 	/in'crsj! 
porém 	 /por'j/ 	 insolvente 	!'Tsowv'Ztif 
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inspetor 	/Tspet'or/ 
índio 	 /'idju/ 
que 	 /ke/ 
quebrar 	/kebr'ar/ 
inteiro 	 /Tt'ejru/ 
propriedade 	/proprjed'adi/ 
prova 	 Ipr'3v0/ 
psicopata 	/psikop'atO/ 
queijo 	 /k'ejiu/ 
quem 	 /k' j/ 
quieto 	 /k'jtu/ 
inauguração 	/inawguras'ãw/ 
cardinal 	/kardin'aw/ 
carga 	 /k'arg/ 
quadra 	/k'wadrO/ 
rançoso 	,Wãs'ozu/ 
rapaz 	 /Fap'as/ 
rasgo 	 /Fazgu/ 
real 	 fFe'aw/ 
qual 	 /k'waw/ 
qualquer 	/kwawk'r/ 
rede 	 /Fedi/ 
redondo 	ffed'õdu/ 
reeditar 	ffeedit'ar/ 
banha 	 /b'íi/ 
dado 	 /d'adu/ 
daí 	 /da'i/ 
dança 	 /d'ãsO/ 
data 	 /d'at/ 
ética 	 /'ctikO/ 
eu 	 /'ew/ 
evoluir 	/evolu'ir/ 
exame 	 /ez'Xmi/ 
exceção 	/eses'ãw/ 
excluir 	/esklu'ir/ 
exilar 	 /ezil'ar/ 
decimal 	/desim'aw/ 
transformar 	/trãsform'ar/ 
verdura 	/verd'ur/ 

quinze 	 /k'Tzi/ 
raça 	 /r—'as/ 
rádio 	 IFadju/ 
ramo 	 fF'?mu/ 
reboco 	/Feb'oku/ 
regra 	 /r—'cgr/ 
relâmpago 	fFel'ãpagu/ 
tinto 	 /t'rtu/ 
toalha 	 /to'aXO/ 
todo 	 /t'odu/ 
receptador 	/Feseptad'or/ 
recheio 	f?ef'eju/ 
recreação 	/ifekreas'ãw/ 
impureza 	ITpur'ez/ 
inadequado 	/inadek'wadu/ 
salsa 	 /s'awsOl 
santo 	 /s'ãtu/ 
saúde 	 /sa'udi/ 
ora 	 /'3r0/ 
ordem 	 /'3rdle j/ 
órgão 	 /'3rgãw/ 
origem 	/or'iIj/ 
orquestra 	/ork'cstrO/ 
orvalho 	/orv'aXu/ 
oscilar 	 /osil'ar/ 
osso 	 /'osu/ 
ouro 	 /'owru/ 
outro 	 /'owtru/ 
inclusive 	,1kluz'ivi/ 
incômodo 	/Tk'omodu/ 
refrigerante 	ffefri]er'ãti/ 
região 	 fFei'ãw/ 
torre 	 /t'oti/ 
torta 	 /t'3rtOI 
compreensível 	/kõpres'ivew/ 
cedo 	 /s'edu/ 
óxido 	 /'3Kidu/ 
aplicar 	/aplik'ar/ 
aposta 	 /ap'3st/ 
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como 	 /k'omu/ 	 tudo 	 /t'udu/ 

compaixão 	/kõpajf'ãw/ 	uivar 	 /ujv'ar/ 

trabalho 	/trab'aXu/ 	 último 	 1' uwtimu/ 

tragédia 	/tra3 ' cdjO/ 	 ultraje 	 /uwtr' a3j/ 

incompleto 	/Tkõpl'ctu/ 	um 	 /'ú/ 

indeciso 	/ides'izu/ 	 dono 	 /d'onu/ 

celeiro 	 /sel'ej ru/ 	 doutrina 	/dowtr' in/ 

cena 	 /s'en/ 	 computação 	/kõputas'ãw/ 

cento 	 /s'tu/ 	 comum 	/komTiw/ 

cereal 	 /sere'aw/ 	 calha 	 /k'aXO/ 

certo 	 /s'crtu/ 	 bugre 	 /b'ugri/ 

alegre 	 /al'gri/ 	 buraco 	/bur'aku/ 

além 	 /al'jI 	 burrice 	/bur'isi/ 

alforje 	 /awf'3rIi/ 	 até 	 /at'd 

alguém 	/awg'j/ 	 globo 	 /gl'obu/ 

algum 	 /awg'flwl 	 golfo 	 /g'owfu/ 

alho 	 /'a?u/ 	 gordo 	 /g'ordu/ 

ingrato 	/Tgr' atu/ 	 gostosura 	/gostoz' u r/ 

início 	 /in'isju/ 	 enredo 	/i'edu/ 

argila 	 Ia r3' íl/ 	 enxofre 	/í' ofril 

cebola 	 /seb'ol/ 	 eterno 	 /et'grflU/ 

ovo 	 /'ovul 	 governo 	/gov'ernu/ 

aqui 	 /ak'i/ 	 ativo 	 /at'iVU/ 

aquilo 	 /ak'ilu/ 	 atlas 	 /'atlas/ 

arco 	 /'arkul 	 infundado 	/ffld'adu/ 

arredor 	/a?ed'or/ 	 açucar 	/as'ukar/ 

arroio 	 /aiFoj i 	 acústica 	Iak' ustica/ 

artificial 	/artitjsi'aw/ 	guaraná 	Igwaran'a/ 

árvore 	 /'arvori/ 	 guarda 	/g'ward/ 

asa 	 /'az/ 	 guerra 

completo 	/kõpl'ctu/ 	 guia 

compra 	/k'õprO/ 	 guri 	 /guri/ 

inóspito 	/in'3spitu/ 	 relógio 	/?el'33j u/ 

remédio 	T 
trazer 	 /traz'er/ 	

Fem' cdj u/ 

trecho 	 /tr'efu/ 	 renda 	 TFd/ 

três 	 /tr'es/ 	 acordar 	/akord'ar/ 

tributo 	Itrib' utul 	 açougue 	/as'owgi/ 

trilho 	 /tr'iÀ,u/ 	 acreditar 	/akredit'ar/ 
t' alimentar 	/aIimar/ 

trópico 	/tr'3piku/  
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gripe 
grossura 
haver 
marrom 
martelo 
mas 
máscara 
milho 
mímica 
míngua 
minha 
minuano 
miséria 
moça 
modéstia 
modo 
moela 
mofo 
molho 
monge 
morro 
morte 
motim 
mourão 
móvel 
muda 
barril 
barulho 
basalto 
buzinar 
caatinga 
cabeça 
câmara 
camisa 
campeã 
defunto 
delegado 
dizer 
defesa 

/gr'ipi/ 
/gros'ur/ 
/av'er/ 
/ma?'õwl 
/mart'glu/ 
/m'as/ 
/m'askar/ 
/m'i?u/ 
/m'imik/ 
/M'~1 gwa/ 
/m'iãI 
/minu'2nu/ 
/miz'8rj/ 
/m'os/ 
/mod '*istj/ 
/m'3du/ 
/m o' ciO! 
/m'ofu/ 
/m'oXu/ 
/m'õ3i/ 
/m 'oYu/ 
/m '3 rti/ 
/mot"TI 
/mowr'ãw/ 
/m '3vew/ 
Im'udO/ 
/baf' iw/ 
/bar'uXu/ 
/baz'awtu/ 
/buzin'ar/ 
/kaat'gO/ 
/kab'esO/ 
/k'?marO/ 
/kam'izO/ 
/kãpe'ã/ 
/def'útu/ 
/deleg'adu/ 
Id iz' cri 
/def ezO/ 
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maneira 	/man'ejrO/ 
manhã 	 /mXfl'ã/ 
manobra 	/man'3brO/ 
manso 	 /m'ãsu/ 
direção 	Idires'ãwl 
primazia 	/primaz'i/ 
principal 	/prisip'aw/ 
manuseio 	/manuz'eju/ 
distante 	/dist'ãti/ 
mensagem 	/ms'a3j/ 
mental 	 /mt'aw/ 
mergulhar 	/merguX'ar/ 
menos 	 /m'enus/ 
mão 	 /m'ãw/ 
máquina 	/m'akin/ 
maré 	 /mar'e/ 
marreco 	/maF'gku/ 
produto 	/prod'utu/ 
programa 	/progr'Xm/ 
massa 	 /m'as/ 
mastim 	/mast'T/ 
matança 	/mat'ãs/ 
matemática 	/matem'atik/ 
matéria 	/mat'crj/ 
matriz 	 /matr'is/ 
mau 	 /m'aw/ 
máximo 	/m'asimu/ 
mecânica 	/mek'XnikI 
média 	 /m'cdj/ 
medicina 	/medis'inO/ 
meio 	 /m'eju/ 
mel 	 Im'cw/ 
meu 	 /m'ew/ 
microondas 	/mikru'õdas/ 
migrante 	/migr'ãti/ 
mil 	 Im'iw/ 
projeção 	/proes'ãw/ 
prole 	 Ipr'31i/ 
maligno 	/mal'ignu/ 
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caça 	 /k'as/ 	 cinza 	 /s'TzO/ 
churrascaria 	/.íu?aska r' i/ 	passa 	 /p'as/ 
cianureto 	/sjanur'etu/ 	pedra 	 /p'8dr/ 
dúzia 	 /d'uzj/ 	 cima 	 /s'im/ 
eclipse 	/eld'ipsi/ 	 pátria 	 /p'atrjO/ 
cacetear 	/kaset&a r/ 	 pata 	 /p' atOl 
calor 	 /kal'or/ 	 mundo 	/mTtdu/ 
malha 	 /m'aXO/ 	 muro 	 /m'uru/ 

cabresto 	/kabr'estu/ 	metrô 	 /metr'o/ 

campo 	/k'ãpu/ 	 música 	/m'uzikO/ 

cabimento 	/kabim'tu/ 	parlamento 	/partam'tu/ 

mesa 	 /m'ezO/ 	 paróquia 	/par'3kjO/ 

proa 	 /pr'oO/ 	 parte 	 /p'arti/ 

cama 	 /k'XmO/ 	 pedreiro 	/ped r'ej rui 

helicóptero 	/elik'3pteru/ 	nasal 	 /naz'aw/ 

dito 	 /d'itu/ 	 nascer 	/nas'er/ 

privada 	/priv'adO/ 	 nativo 	 /nat' ivu/ 

melancia 	/melãs'iO/ 	 naftalina 	/naftal'inO/ 

melhor 	/me?'3r/ 	 naipe 	 /n'ajpi/ 

membro 	/m'bru/ 	 nenhum 	/nefl'ii/ 

menor 	/men'3r/ 	 nervo 	 /n'ervu/ 

peito 	 /p'ejtu/ 	 gíria 	 RirjO/ 

nação 	 inas'ãwi 	 glicose 	/glik'3zi/ 

nada 	 /n'adO/ 	 cidadão 	/sidad'ãw/ 

eixo 	 /'ejfu/ 	 cifrão 	 /sifr'ãw/ 

enzima 	/z'imO/ 	 mesmo 	/m'ezmu/ 

época 	 /'cpokO/ 	 mestre 	/m'cstri/ 

cada 	 /k'adO/ 	 neurônio 	/new r'onju/ 

não 	 /fl'ãW/ 	 neve 	 /n'cvi/ 

naquilo 	/nak'ilu/ 	 nicho 	 /n'i.fu/ 

efeito 	 /ef'ejtu/ 	 ninho 	 /n'iãu/ 

natureza 	/natu r'ezO/ 	nocivo 	/nos' ivu/ 

náusea 	/n'awzjO/ 	 noite 	 /n'ojti/ 

navio 	 /nav'iu/ 	 nome 	 /n'omi/ 

neblina 	/nebl'inO/ 	 norte 	 /n'3rti/ 

néctar 	/n'cktar/ 	 notícia 	/not' isjOi 

negligência 	/negli]'sjO/ 	noz 	 /n'3s/ 

cafeína 	/kafe'inO/ 	 nublar 	/nubl'ar/ 

caipira 	/kajp'irO/ 	 nulo 	 /n'ulu/ 
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núpcias 	/n?upsjs/ 
pedestre 	/ped'cstri/ 
círculo 	/s'irkulu/ 
muito 	 /m'újtu/ 
mulher 	/muX'cr/ 
jibóia 	 /3ib'j/ 
joelho 	 /o'eXu/ 
jogo 	 iTogu/ 
jornal 	 /iorn'aw/ 
oblíquo 	/obl'ikwu/ 
senhor 	 /seíi'or/ 
série 	 /s'crji/ 
serpente 	/serp'ti/ 
serviço 	/serv'isu/ 
sim 	 /s'ij/ 
sinal 	 /sin'aw/ 
atrás 	 /atr'as/ 
atual 	 /atu'aw/ 
audácia 	/awd'as/ 
isto 	 /'istu/ 
item 	 Pitei/ 
itinerário 	/itiner'arju/ 
bacia 	 /bas'iO/ 
bactéria 	/bakt'ErjI 
descer 	 /des'er/ 
folha 	 /f'oX/ 
folia 	 /fol'iO/ 
auto 	 /'awtu/ 
ave 	 /'avi/ 
azul 	 /az'uw/ 
babá 	 /bab'a/ 
jaula 	 /3'awI/ 
nuvem 	 /n'uvj/ 
objeto 	 /ob3'tu/ 
jantar 	 /ãt'ar/ 
isso 	 /'isu/ 
metro 	 /m'ctru/ 
paz 	 /p'as/ 
forma 	 /t'3rm/  

fortaleza 	/fortal'ez/ 
fósforo 	/f'3sforu/ 
fossa 	 /f3sO/ 
fraco 	 /fr'aku/ 
frango 	 /fr'ãgu/ 
frente 	 /fr'ti/ 
fresco 	 /fr'esku/ 
frio 	 /fr'iu/ 
frota 	 /fr'tO/ 
fruta 	 /fr'utO/ 
badernar 	/badern'ar/ 
baía 	 /ba'i/ 
baile 	 /b'ajli/ 
baixo 	 /b'ajfu/ 
balanço 	/bal'ãsu/ 
balde 	 /b'awdi/ 
balneário 	/bawne'arju/ 
banana 	/ban'?n/ 
linha 	 /I'iíí/ 
liquidação 	/likidas'ãw/ 
livre 	 /I'ivri/ 
fora 	 /f'3r/ 
sobremesa 	/sobrim'ezO/ 
social 	 /sosi'aw/ 
soda 	 /s'd/ 
soja 	 /s'3/ 
local 	 /lok'aw/ 
locomoção 	/lokomos'ãw/ 
logo 	 I1'3gu/ 
loja 	 /1133/ 
longe 	 /l'õi/ 
longo 	 /l'õgu/ 
macete 	/mas'eti/ 
machado 	/maf'adu/ 
maciço 	/mas'isu/ 
maciez 	/masi'es/ 
madeira 	/mad'ejrO/ 
madrugar 	/madrug'ar/ 
mãe 	 /m'ãj/ 
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maestro 	/ma'cstru/ 
magro 	 /m'agru/ 
especial 	/espesi'aw/ 
espectro 	/esp'cktru/ 
espelho 	/esp'eXu/ 
esse 	 /'csi/ 
estação 	/estas'ãw/ 
estopim 	/estop'T/ 
estratégia 	/estrat'cijO/ 
estrela 	 /estr'eII 
bebida 	 /beb'id/ 
beijo 	 /b'eju/ 
beleza 	 /bel'ezO/ 
lasca 	 /l'askO/ 
jardim 	/ard'iI 
basta 	 Nast/ 
batata 	 /bat'atO/ 
bebê 	 /beb'e/ 
jacaré 	 Rakar'c/ 
livro 	 /l'ivru/ 
lixo 	 /l'Lfu/ 
isca 	 /'iskO/ 
isento 	 /iz'Ztu/ 
sistema 	/sist'em/ 
sobra 	 /s'3brO/ 
bolsa 	 /b'owsI 
boca 	 /b'ok/ 
bodega 	/bod'cgO/ 
bomba 	/b'õb/ 
bonde 	 Ib'õdi/ 
bonito 	 /bon'itu/ 
bom 	 /b'õw/ 
conceito 	/kõs'ejtu/ 
berço 	 Ib'ersu/ 
bíblia 	 /b'ib1j/ 
bicho 	 /b'if u/ 
binário 	/bin'arju/ 
bioquímica 	/biok'imik/ 
biscoito 	/bisk'ojtu/ 

bisonho 	/biz'oííu/ 
esmeralda 	/ezmer'awdO/ 
espaço 	 /esp'asu/ 
concepção 	Ikõseps'ãw/ 
concluir 	/kõklu'ir/ 
condenar 	/kõden'ar/ 
blefe 	 /bl'cfi/ 
bloqueio 	/blok'eju/ 
blusa 	 /bl'uz/ 
bordo 	 /b'3rdu/ 
lata 	 /l'atO/ 
legal 	 /leg'aw/ 
legião 	 /lei'ãw/ 
depois 	 /dep'ojs/ 
belo 	 /b'clu/ 
bem 	 /b' j/ 
bento 	 /b'tu/ 
bola 	 /b'l/ 
esforço 	/esf'orsu/ 
borracha 	/boFaf/ 
administração 	/administras'ãw/ 
adolescência 	/adoles'sja/ 
cobalto 	/kob'awtu/ 
cobre 	 /k'3bri/ 
botina 	 /bot'in/ 
braçal 	 /bras'aw/ 
broa 	 /br'o/ 
bruto 	 /br'utu/ 
adulto 	 /ad'uwtu/ 
clínico 	 /ld'iniku/ 
clorofila 	/klorof'il/ 
coagular 	/koagul'ar/ 
odor 	 /od'or/ 
oeste 	 /o'gsti/ 
oferta 	 /of'crt/ 
bota 	 Ib'3t/ 
branco 	/br'ãku/ 
brinquedo 	/brik'edu/ 
obra 	 /'3br3/ 
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obscuro 	/obsk'uru/ 	 mal 	 /m'aw/ 
brasil 	 /braz'iw/ 	 onze 	 /'õzi/ 
bravura 	/brav'urO/ 	 lugar 	 /lug'ar/ 
brejo 	 /br'eiu/ 	 ônibus 	 /'onibus/ 
brigada 	/brig'ad/ 	 sol 	 /s'3w/ 
obsessão 	/obses'ãw/ 	 solo 	 &31u/ 
obtuso 	 /obt' uzu/ 	 solução 	lsolus'ãw/ 
óbvio 	 l'3bvjul 	 som 	 /s'õwl 
brisa 	 lb r' iz/ 	 bruxaria 	/bruiar' i/ 
oito 	 l'ojtu/ 	 codorna 	/kod'3rnO/ 
óleo 	 /'3lju/ 	 cofre 	 /k'3fri/ 
olho 	 I'oXu/ 	 coisa 	 /k'ojz/ 
sonda 	 Is'õd/ 	 colégio 	/kol'3ju/ 
sonho 	 /s'oiiu/ 	 colônia 	/kol'onj/ 
sono 	 ls'onu/ 	 bosque 	/b'3ski/ 
onça 	 /õs/ 	 vegetal 	/veiet'aw/ 
onde 	 /'õdi/ 	 veloz 	 /vel'Os/ 
advertência 	/advert'sja/ 	lucidez 	/Jusid'es/ 
clarão 	 /ldar'ãw/ 	 lucro 	 /l'ukru/ 
claro 	 /kl'aru/ 	 sul 	 /s'uw/ 
classificação 	/klasifikas'ãw/ 	superior 	lsu peri'or/ 
clemente 	/klem'ti/ 	 tablete 	 /tabl'cti/ 
soma 	 /s'om/ 	 verde 	 /v'erdi/ 
sopa 	 /S'Op/ 	 vento 	 /v'tu/ 
suave 	 /su'avi/ 	 losango 	/loz'ãgu/ 
subcutâneo 	/subkut'Xnju/ 	lote 	 /l'3ti/ 
sublime 	/subl'imi/ 	 louça 	 /f'ows/ 
sucata 	 /su k'at/ 	 televisão 	/televiz'ãw/ 
sucesso 	/sus t csu/ 	 temperatura 	/tperat' u rOl 
lago 	 ll'agul 	 ligação 	lligas'ãwl 
lama 	 ll'2mO/ 	 tecido 	 ltes'idul 

lâmina 	 /J'ÀminO/ 	 taça 	 /t'asO/ 

lâmpada 	/l'ãpadO/ 	 tal 	 lt'awl 

lança 	 /l'ãsO/ 	 tanto 	 /t'ãtul 

lápis 	 ll'apis/ 	 palavra 	/pal'avrO/ 

lapso 	 /l'apsu/ 	 palhaço 	/paX'asu/ 

laranja 	 lia r'ãIO/ 	 pançudo 	/pãs' ud u/ 

maior 	 /maj'3r/ 	 suco 	 /s'ukul 

mais 	 ím'ajs/ 	 sujeito 	 lsuI'ejtu/ 
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sabão 	 /sab'ãw/ 	 libélula 	/lib'clul/ 
sabiá 	 /sabi'a/ 	 doceiro 	/dos'ejru/ 
vazio 	 Iva'ziu/ 	 escarpa 	/esk'arp/ 
parada 	/par'adO/ 	 escolher 	/esko?'er/ 
paralisia 	/paraliz' i/ 	escravo 	/eskr'avu/ 
parede 	/par'edi/ 	 esfera 	 Iesf'grO/ 
padrão 	/pad r'ãw/ 	 confecção 	/kõfeks'ãwl 
página 	 /p'a3in/ 	 lição 	 /lis'ãw/ 
pai 	 /p'aj/ 	 lacre 	 /l'akri/ 
tempo 	 /t'pu/ 	 abismo 	/ab'izmu/ 
corja 	 /k'3r3/ 	 limpo 	 /l'pu/ 
coronel 	/koron'cw/ 	 tapete 	 /tap'eti/ 
tentação 	/ttas'ãw/ 	 tara 	 /t'ar/ 
teoria 	 /teor'i/ 	 taxa 	 /t'afO/ 
vermelho 	/verm'eXu/ 	 pane 	 /p'Xni/ 
viagem 	/vi'aj/ 	 correio 	/ko?'eju/ 
vida 	 /v'id/ 	 transpirar 	/trãspir'ar/ 
laço 	 /l'asu/ 	 savana 	/sav'Xn/ 
corte 	 /k'3rti/ 	 teatro 	 /te'atru/ 
corvo 	 /k'orvu/ 	 conhecimento 	/koõesim'tu/ 
cachecol 	/kafek'3w/ 	ladrão 	 /lad r'ãu/ 
limão 	 /lim'ãw/ 	 seco 	 /s'eku/ 
abdicar 	/abdik'ar/ 	 século 	 /s'ckulu/ 
aberto 	 /ab'crtu/ 	 parente 	/pa r'ti/ 

painel 	 /pajn'Ew/ 	 Leite 	 /l'ejti/ 

paisano 	/pajz'Xnu/ 	 lenha 	 /l'efiO/ 

ruim 	 /FuT/ 	 língua 	 /l'igwO/ 

rural 	 Tfur'aw/ 	 pacto 	 /p'aktu/ 

sábado 	/s'abad u/ 	 segundo 	/seg'üd u/ 

luxo 	 /l'ufu/ 	 seis 	 /s'ejs/ 

luz 	 /l'us/ 	 adaptável 	/adapt'avew/ 

maçã 	 /mas'ã/ 	 demais 	/dem'ajs/ 

macarrão 	/makaf'ão/ 	dentro 	 /d'tru/ 

corrupiar 	/ko?upi'ar/ 	pantanal 	/pãtan'aw/ 

luta 	 /l'utO/ 	 pão 	 /p'ãw/ 

luneta 	 /lun'etO/ 	 consoante 	/kõso'ãti/ 

lento 	 /l'tu/ 	 constranger 	/kõstrã3'er/ 

leque 	 /l'cki/ 	 adeus 	 /ad'ews/ 

leste 	 /1' csti/ 	 adiante 	/adj 'ãti/ 
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adjetivo /adlet'ivul  copa /k'pO/ 
colóquio /kol'3kju/ coração /koras'ãw/ 
lácteo /l'aktju/ contexto /kõt'estu/ 
lado /l'adu/ sem /s'j/ 
contra /k'õtr/ sempre /s'pri/ 
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ANEXO 3 - Lista de Sílabas 

. Lista das sílabas contidas na Biblioteca de Voz (1.077 sílabas): 

• Padrão silábico CV (266 sílabas): 

/bil /bi/ /be/ /b/ /b8/ /ba/ /bãl /bAl 

/b/ /bo/ /bõ/ /b3/ /bu/ /buiI /diJ /di/ 

Ide! /dê/ /d8/ Ida! /dá/ IdA! /d/ /do! 

/dó/ /d3! /du/ /dii/ /fi! /f'T/ /fe/ /f/ 

/fE/ /fa/ /fãl /fA/ /f/ /fo/ /fõ/ /f/ 

/fu! /f-ú/ /gi! /gi/ /ge/ /g/ /gE/ /ga/ 

/gã/ IgA! Ig/ Igo/ /gõ/ !g31 /gu/ /gfl/ 

/3i1 /]i/ /3e/ // /18/ lIa! /Iã/ lIA! 

/I/ lIo/ /Iõ/ /I/ /luI /Iü/ /ki/ /kT/ 

/ke/ Ik/ /k8/ /ka/ /kã/ /kA/ /k/ /ko/ 

/kõ/ /k3/ /ku/ Ikü/ 1h! 11! hei 

/18/ 	/ia! 	/lã/ 	liA! 	/b/ 	/10/ 	/iõ/ 	/b/ 

/lu/ Ilfl/ lXi/ /Xi/ /Xe/ 	/28/ /Xa/ 

/2ã/ /XA! /X/ /Xo/ /2õ/ /2/ /Xu/ /2/ 

/mi/ /me/ /m/ /m8/ /ma/ Imã! /mA/ 
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/m/ /moi /mõ/ 1m3/ /mu/ imfl/ mil mil 

mel /n/ mEl mal /nã/ mAl /n/ moi 

/nó/ mW mui /nü/ /íi/ Mil Mel /fl/ 

/n-E/ Mal /n-ã/ /n-A/ Moi Moi Mõ/ 

Mui /È-U/ /pi/ /pii /pe/ lp/ /pE/ /pal 

/pá/ ipAI Ipo/ ipol /pó/ 1p3/ /pu/ /piil 

/ri/ 	/ri/ 	irei 	/ri 	irEi 	ira! 	/rã/ 	/rAl 

/roi 	/roi 	irõl 	1r3/ 	iru/ 	irri/ 	irii 	mTrí/ 

/?e/ /t/ fF6/ fFa/ 	 /r-A/ itoi Ar-o/ 

/f 	fF31 	/f u! 	/tti/ 	/si/ 	/si/ 	/se/ 	is/ 

/SE/ /sai /sã/ /sAl isoi isoI isõi 1s31 

/su/ 	isti/ 	/5 i/ 	/51/ 	/1 e/ 	iX/ 	/56/ 	lia! 

/Sã/ 	/5 AI iSoi 	/foi 	/Sõi 	/f i/ 	/5 ul ifu/ 

/ti/ 	/ti/ 	/te/ 	iti 	/tEi 	/ta/ 	itã/ 	/tA.l 

/ta/ 	/to/ 	/tõ/ 	1t3/ 	/tu/ 	/tü/ 	/vi/ 	lvii 

/ve/ iv/ ivC/ iva! /vã/ /vA/ ivoi ivoi 

/võ/ /v3/ /vu/ ivíiJ /zi/ /zi/ izel iz/ 

/zEi /zai /zã/ /zA/ /zo/ /zo/ izõ/ 1z3/ 

ii 	/zi/ 
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• Padrão silábico CVC*  e  CC*V  (269 sílabas): 

observação: C*  representa fonemas semi-consonantais (semi-vocálicos) 

/bej/ /bj/ /baj/ /boj/ /b,-)j/ /buj/ /dej/ /dj/ 

/dEj/ /daj/ /doj/ /d3jI /fej/ /fj/ 	Ifaji 

/foj/ /fuj/ /gej/ /gj/ /gaj/ Igoj/ /gõj/ /3ejI 

/j/ /Ij/ /Ioj/ /Iõj/ /Iuj/ /kej/ /kj/ /k6jI 

/kaj/ /koj/ /kõj/ /kuj/ /lej/ /lEj/ /laj/ /Ioj/ 

/lõj/ /13j/ /Xej/ /Xõj/ /mej/ /mj/ /maj/ /moj/ 

/mõj/ /m3j/ /mui/  /nej/ /nj/ /nEj/ /noj/ /nõj/ 

/n,-)j / 	/fiej/ 	/fíõj/ 	/pej/ 	/pjI 	/p8j/ 	/paj/ 	/poj/ 

/põj/ /poj/ /rej/ /rj/ /r8j/ /roj/ /rõj/ /r3j/ 

/iej/ /Ïj/ /raj/ /iõjI /t3j/ /Iuj/ /sej/ /sj/ 

/s8j/ /saj/ /soj/ /sõj/ /suj/ /fej/ /foj/ /fõj/ 

Itej/ Itj/ /tj/ /tõj/ /t3j/ /vej/ IvjI /vai/ 

/võj/ /zej/ /zj/ /zaj/ /zoj/ /zõj/ Iz3j/ /biw/ 

Ib6w/ /baw/ /bow/ /bõw/ /dew/ /daw/ /dãw/ /dow/ 

/dõw/ Ifiw/ /few/ /fEw/ /faw/ /fwI /fow/ /g8wI 

/gaw/ /gãw/ /gow/ /iw/ /aw/ /3ãw/ /kew/ /kaw/ 

Ikãwl /kow/ /k3w/ /lew/ /law/ /lãw/ /Iow/ /2aw/ 

I?ãwI /miw/ /rnew/ /m8w/ /maw/ /mãw/ /mow/ Iniwi 
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/dj/ /djo/ 

/kje/ /kja/ 

/mia/ /Mi 111/ 

/pju/ /rjT/ 

/sja/ 
	

/sio/ 

/vja/ 

/dwa/ Igwe/ 

/kw/ /kw8/ 

/twi/ /twa/ 

/dju/ /fja/ /gjo/ 

/kj/ /kju/ Aja/

/nja/ /nj/ /nju/ 

/rje/ /rja/ /rj/ 

/sio/ 	/si u/ 	/tjo/ 

/viu/ /zja/ /zj/ 

/gw/ /gwa/ /gwã/ 

/kwa/ /kwã/ /kwo/ 

/two/ /vwo/ /zwa/ 

ara Leitura de e-mo,! com Conversa 

/new/ /nEw/ /naw/ 

/fãw/ /íw/ /pew/ 

/Fãw/ /1'3w/ /Tiw/ 

/sewl /s8w/ /saw/ 

/fãwl /tiw/ /tew/ 

/viw/ /vew / /vCw/ 

/zew/ /zaw/ /zãw/ 

"Um Sistema 

/zow/ /zõw/ 

/flãw/ /now 

/p8w/ /paw 

/few/ /18w 

/sãw/ /sow/ 

/tEw/ 	/ taw/ 

/ vaw,' /vawf 

Conversá, Texto/Voz utilizando Redes Neurais" 

/ /nõw/ /n3w/ /f'íaw/ 

/ /pãwi /pow/ /raw/ 

/ /iãw/ /r—o/ /siw/ 

/sõw/ /s3w/ /faw/ 

/tãw/ /tow/ /tõw/ 

/I\,LOW// /'VW/' /'ZtW/' 

/bj/ /bju/ /dja/ 

/3j/ /jo/ /3ju/ 

Aja/ 	Ajo/ 	/lju/ 

/pje/ /pjo/ /pjo/ 

/rjo/ /rju/ /sje/ 

Aio/ /tju/ /vje/ 

/zjo/ /bwi/ /bw/ 

/gw/ /kwi/ /kwe/ 

/Iwa/ /nwo/ /swa/ 
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. Padrão silábico CCV (1 OS sílabas): 

/bliI Me/ /b18/ Ma/ No/ /bb/ /bluI /bril 

/bri/ Ibre/ /brE/ Ibra/ /brã/ /brol /brõl /br3/ 

/bru/ /dril Idre/ /dra/ /drA/ /dro/ /dr3/ /fie/ 

ME/ Ifla/ !flã/ MA/ /flol !fl/ IfluI Ifri/ 

/fre/ /fr/ /fr8/ Ifral !frã/ !fro/ /frõ/ /fr3/ 

/fru/ Iglu /gla/ /glã/ 1gb! 1gb! Iglu! /gril 

/gre/ !gr8/ /gral /grã/ /grA! Igrol /gru/ Mi/ 

Me/ /k16/ Ma/ /klã/ !kloI /kb/ IkluI Ikri! 

/kre/ /kr6/ /kra/ /kro/ /kr3/ 1km! /pie/ /pl8/ 

/pia/ /plã/ IpluI /pril Ipr'TI Ipre/ /pré/ /prE/ 

/pra/ /prã/ Ipro/ /pró/ /pr/ /piu/ Ari/ /tri! 

/tre/ Itr! /tr8! /tral /trã/ ItrAI Itro/ /trõ/ 

/tr3/ /tru/ /trtt/ !vril /vre/ /vra/ !vrAI Ivrol 

/vru/ 
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"Um Sistema poro Leitura de e-mail, com Conversão Texto/Voz, utilizando Redes Neurais"  

• Padrão silábico CVC**  (437 sílabas): 

observação: C'' representa apenas os fonemas Ir! e IsI principalmente 

utilizados, respectivamente, em forma infinitiva dos verbos e plural das palavras. 

/bir/ Iberi /b8r/ /bar/ /bAr/ /bar/ /bor/ /b3r/ 

/bur/ !dir/ /der/ /dr/ /dar/ /dAr/ Mar/ /dor/ 

!d3r/ /dur/ /fir/ /fer/ /fr/ /far/ /fAr/ /for/ 

/for/ /fr/ /fur/ /gir/ /ger/ /gr/ /gar/ /gAr/ 

Igor/ /gor/ /g'ir! /gur/ /3ir/ /3er/ /36r/ /3ar/ 

/3 Ar! /3r/ /3 ori /3r/ /3 ur! /kir/ 	/ker/ /kEr/ 

Ikari !kAr/ !kor/ !kor! /k,-)r/ /kur/ /!ir/ /ler/ 

!18r/ /lar! /lAr/ !br! /Ior/ !br/ /lur/ /Xir/ 

/2er/ /22r/ /2ar! /2Ar/ /?r! !2or/ /X3r/ /2ur! 

/rnir/ /mer/ /mgr/ /mar/ !mAr/ /mar/ /mor/ /mr/ 

/mur/ !nir! /ner/ /nrI /nar! !nAr! /nor! mor! 

/n,-)r/ !nur! !fiir! Ifier/ !flr/ /í'íar/ !fiAr! /í'ír! 

!Í'ior! !fi3r/ !fiur/ !pir/ /per/ /p8r/ /par! /pAr/ 

/por/ /por! !p3r/ /pur! /rir/ /rer/ /r8r/ /rar/ 

!rAr/ !rr! /ror/ /i-ir/ !rur/ !?ir/ /rer/ /Ïr! 

/?ar/ !fAr/ /Fr! /?or/ /?3r/ /rur/ /sir/ /ser/ 

/sEr/ 	/sar/ 	/sAr/ !sr/ 	!sor/ 	/s,-ir/ 	/sur/ 	/5 ir! 
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/más/ mis! /n'Ts/ /nes/ /ns/ /nfs/ mas! /nãs/ 

/As! /nos/ !nos/ /nós/ /n,-)s/ !nus/ /nuis/ /fiis/ 

!fiTs/ /fies/ /fis/ !fiEs/ /nas/ /fiãs/ /n-As/ /fios/ 

/fios/ /fíõs! /fi3s/ /nus/ /fiüs/ /pis! /pTs/ !pes/ 

/ps/ /ps/ /pas/ /pás/ /pAs/ !ps/ /pos/ /pós/ 

/p3s/ /pus/ /piis/ /ris/ /ris/ Ires! /rs/ /r8s/ 

/rãs/ /rãs/ /rAs/ /rs/ /ros! Irõsl lr's/ Irus! 

Iriisl 	/Yis/ 	/?T s/ Ires/ /is/ /Ïs/ !tas/ /1ãs/ 

/YAs/ /tos/ /tos/ /?õs! /Ïs/ /ius/ /tfls/ /sis/ 

/s'ísI !ses/ /ss/ !ss/ /sãs/ !sãs/ /sAs/ /ss/ 

!sos/ /sós/ /s3s/ /sus/ /stis/ If is! 	/fTs/ /fes/ 

/fs/ !JEs! !fas/ Ifãsl lIAs! !fs! !fos! !fõs! 

!f3s! /fus/ /1 tis/ !tis! 	!tis/ 	!tes/ 	!ts/ 	!ts! 

/tas/ !tãs/ !tAs! /tos/ !tos/ /tõs! !t3s/ !tus! 

/tüsI !vis/ !vis! !ves/ !vs! /vEs/ /vãs/ !vãs/ 

/vAs! !vos/ !vos! /vós/ /V-) s/ !vus! !vtis/ !zis/ 

/zis! /zes/ /zs! !z8s! /zas! !zãs/ !zAs/ /zos/ 

/zos/ 	/zõs/ 	/z3s/ 	/zus/ 	,zflsi 
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