
Um Sistema Texto-Fala Livre

Resumo.Este artigo descreve a implementação de um sistema Texto-Fala atra-
vés da utilização da síntese concatenativa, desenvolvida como uma camada de
aplicação em funcionamento com o sistema MBROLA. Além disso uma série de
termos com os quais o leitor deverá se ambientar são apresentados e adequa-
damente explicados.

Abstract. This paper describes the implementation of a Text-To-Speech system
through the utilization of the concatenative synthesis, developed as an appli-
cation layer to work with the MBROLA system. Besides of it a series of terms
which the reader should learn are also presented and explicated.

1. Introdução

Em um mundo cada vez mais dinâmico, onde a comunicação física está sendo substituída
rapidamente pela virtual, pesquisa e desenvolvimento nesse ramo tornam-se práticas bas-
tante relevantes. Partindo dessa idéia surge a necessidade de ampliar os mecanismos de
transmissão de informações através de um computador, e aí então que entram os sistemas
Texto-Fala1 (TF).

Algumas utilizações dos sistemas TF atualmente são apresentadas a seguir
[Dutoit, 1995]:

Serviços de telecomunicação: Sistemas TF tornam possível o acesso a informações
textuais através do telefone;

Portais de voz : Tipicamente apresentam acesso a email, notícias em geral, dicas de
cinema e outros serviços através de um telefone. Os usuários navegam nos portais
utilizando comandos de voz [Duggan, 2004];

Aprendizado de novas línguas: TF’s de alta qualidade podem ser uma ferramenta inte-
ressante para se aprender uma língua estrangeira;

Ajuda a deficientes visuais: Pessoas cegas são altamente beneficiadas com o uso dos
sistemas TF, em conjunto com sistemas OCR (Optical Character Recognition), os
quais podem proporcionar o acesso a informações escritas.

Para capacitar um computador a sintetizar a fala, basicamente dois tipos de técni-
cas podem ser empregadas: a síntese concatenativa e a síntese articulatória.

A síntese concatenativa processa uma pequena quantidade de dados para gerar o
som. Esses dados são combinações de sons, ou difones2, os quais precisam ser armaze-
nados previamente. Assim a síntese do som é feita através da concatenação desses sons,
pela manipulação dos valores de modo a que possam se “encaixar” da melhor maneira
possível.

Já a síntese articulatória utiliza um modelo computacional que simula o meca-
nismo de produção da fala nos humanos. Incluem um modelo para a glote, cordas vocais,

1De um modo geral, um sintetizador Texto-Fala é um sistema computacional que deve ser capaz de ler
qualquer texto [Dutoit, 1995].

2Difones são as unidades da fala que iniciam no meio de um estado estável de um fonema e terminam
na metade do seguinte [Dutoit, 1998]



língua e lábios [Duggan, 2004]. Essa técnica apresenta um alto custo computacional,
reduzindo assim o foco da maioria das pesquisas.

Cabe salientar que a grande maioria dos sistemas de síntese de fala utiliza a síntese
concatenativa [Tzoukermann, 1994], a qual embora apresente seus problemas, consegue
alcançar bons resultados com um custo computacional razoável. Porém a falta de um
modelo explícito de fala na maioria das estratégias de síntese concatenativa limitam a
utilidade de muitos sistemas atualmente desenvolvidos à tarefa restrita de uma fala sim-
plesmente “neutra” [Edgington, 1998].

Disso tudo extraímos os principais objetivos desse projeto, que são a criação de um
sistema TF que consiga aproximar-se ao máximo possível da fala real e a apresentação,
para a comunidade da computação em geral, dos modelos existentes de síntese de voz,
além da disseminação de um projeto que busca seu aprimoramento através da filosofia
do SoftwareLivre, o qual apresentando o código-fonte aberto estimula a pesquisa e o
desenvolvimento de novas funcionalidades.

2. Como funciona um sistema TF?

Basicamente, um conversor TF é composto de dois módulos principais: oProcessador
de Linguagem Natural e oProcessador de Sinais Digitais[Dutoit, 1995]. O primeiro
é o responsável pela produção da transcrição fonética do texto a ser lido, juntamente com
a entonação e o ritmo mais adequados, através da geração de uma informação simbólica.
Já o segundo componente é o responsável pela transformação da informação gerada pelo
módulo anterior em fala.

2.1. Processador de Linguagem Natural

Este primeiro módulo recebe uma mensagem textual no formatoASCIIe a converte numa
série de símbolos fonéticos, juntamente com sua prosódia3 (freqüência fundamental, du-
ração e amplitude) [Schroeder, 2001]. O processador de linguagem natural compõem-se
de diversas sub-funções, encarregadas de realizar toda a análise do texto puro.

Observemos uma frase hipotética a ser recebida pelo módulo corrente:“Av. Itália,
Km. 8 s/no – 96201-900 Rio Grande, RS”. Este texto de entrada deve ser analisado para
que nele sejam reconhecidos símbolos não alfabéticos e abreviaturas. Nesse caso, temos
as abreviaturas “Av.”, “s/no” e “Km.”, que devem ser transcritas respectivamente para
“avenida”, “sem número” e “quilômetro”. Além disso “96201-900” deve ser expandido
para “noventa e seis mil, duzentos e um, novecentos”. Tais transcrições são realizadas
pelo processador de linguagem natural.

Vemos aí que essa tarefa envolve o processamento e a análise dos textos de en-
trada, e que as tarefas de casamento de padrões, busca em bancos de dados de regras,
abreviaturas, letras ou números são as diversas tarefas que o módulo em questão deve
realizar. Podemos nomear as principais sub-funções realizadas da seguinte forma:

Pré-processador : organiza o texto de entrada em uma lista de palavras. Identifica nú-
meros, abreviações, acrônimos e transforma-os todos em palavras;

Analisador contextual : considera cada palavra no seu contexto, permitindo a modifica-
ção da entonação conforme o caso;

Transformador sintático-prosódico : examina a estrutura do texto, separando frases e
contextos.

Conversor letra-fonema : determina a transcrição fonética de cada palavra.

3Prosódia é o termo que refere aopitch (entonação) e à duração do som; também é referenciada como a
“característica musical” da fala



2.2. Processador de Sinais Digitais

O módulo anterior gera uma seqüência de informações simbólicas e a envia para o módulo
presente, o qual tem por função converter esses símbolos em som. O sistema TF aqui
descrito realiza a conversão de maneira implícita, através do armazenamento prévio de
exemplos de transições fonéticas em uma base de dados de fala, dados estes que são
conhecidos como unidades acústicas [Dutoit, 1995].

As unidades acústicas são então concatenadas através do método utilizado nesse
sistema, o da síntese concatenativa. Nesse ponto do projeto é que entra o sistema
MBROLA, o qual contém a base de unidades acústicas necessária ao processador de Si-
nais Digitais. Seu funcionamento é melhor descrito na seção 3.

3. O sistema MBROLA
O objetivo do projeto MBROLA, iniciado pela Faculdade Politécnica de Mons (Bélgica),
é obter um conjunto de sintetizadores para tantos dialetos, linguagens e vozes quantos
forem possíveis, livre para ser utilizado em aplicações não comerciais e não militares. A
meta principal é a de estimular pesquisa acadêmica em síntese de fala e particularmente
em geração de prosódia4 [Dutoit, 1998].

O algoritmo empregado neste sistema apresenta a técnica chamada PSOLA5. Nela
os difones são armazenados sob forma temporal e as variações prosódicas quando da
síntese são realizadas através da manipulação de segmentos janelados do sinal, segmentos
estes centrados nas marcas depitch [Violaro, 1996].

Assim, a utilização do método PSOLA mostra-se vantajosa em uma série de as-
pectos [Dutoit, 1998]:

• a complexidade computacional se resume em uma média de 7 operações por amos-
tra. Para uma taxa de amostragem de 16Khz conseguiu-se obter síntese em tempo
real em um processador Intel486;

• MBROLA é capaz de suavizar descontinuidades espectrais;
• o desenvolvimento de uma base de dados de difones é simplificada graças à sua-

vização espectral;
• a base de dados de difones pode ser eficientemente codificada em uma porcenta-

gem bastante inferior à carga computacional envolvida pela síntese.

No entanto a mesma técnica apresenta alguns inconvenientes [Violaro, 1996]:
• modificações depitch introduzem uma alteração de duração, que deve ser com-

pensada apropriadamente;
• o aumento de duração efetuado em porções sonoras do sinal de fala é responsável

por uma aparência “metálica” na fala sintetizada;
• variações elevadas depitchcausam distorções sensíveis.

Ainda assim o sistema MBROLA consegue alcançar um grande destaque na área
de sintetizadores de fala. A seguir é apresentado seu funcionamento, seguido de breves
informações a respeito de como se pode participar do desenvolvimento desse sistema.

3.1. Funcionamento

O programa MBROLA, disponível para uma série de arquiteturas funciona da seguinte
forma: recebe um arquivo em modo texto de entrada, o qual contém a informação simbó-
lica a ser sintetizada em fala, juntamente com a base de dados de difones e um arquivo de
áudio de saída, que pode ser nos formatosRaw, Wav, AueAiff.

4A geração de prosódia é conhecida como um dos maiores desafios apresentados pelos sintetizadores
TF.

5Pitch Synchronous OverLap and Add



O arquivo de entrada contém uma série de entradas, contendo a identificação de
um difone seguida da sua duração em milissegundos e opcionalmente uma lista de pontos
de pitch. Esses pontos depitch são pares de valores, os quais representam a posição
relativa (em %) da mudança de entonação e o valor dopitchem Hertz.

O exemplo abaixo faz o sistema sintetizar a palavra “olá”:

_ 100
o 100 0 100
l 100 0 100
a 200 40 180 100 140
_ 100

Cabe ao sistema TF a conversão do texto na fala mais adequada, como já descrito
na seção 2.

3.2. Como se engajar no projeto

Existem três tipos de participações no projeto MBROLA: como um usuário dos sistemas
implementados em conjunto com o MBROLA, como um desenvolvedor associado de
aplicações que rodem utilizando a estrutura já pronta ou como um provedor de banco de
dados, através da gravação das bases de dados de fonemas. Maiores informações de como
participar são encontradas em [Dutoit, 1998].

4. TF Livre

O estado atual do desenvolvimento resulta em uma aplicação funcional baseada na
Web, na qual o usuário poderá se conectar ao endereço onde está hospedado o sistema
(http://www.ecomp.furg.br/~thales/projetos/tf ) e através de uma in-
terface bastante simples redigirá o texto a ser lido pelo conversor TF.

Como o foco desse trabalho é a pesquisa propriamente dita sobre os sistemas TF,
aplicações utilizando essa interface ainda não foram desenvolvidas, estando atualmente o
foco dos estudos na melhoria da conversão do texto em fala.

4.1. Estrutura do sistema

Como mostrado teoricamente na seção 2, um conversor TF compõem-se de uma série
de módulos, os quais devem funcionar em harmonia para que o sistema apresente bons
resultados. Devemos entender que o processador de linguagem natural (sub-seção 2.1)
é o módulo com o qual esse projeto está lidando, sendo o processador de sinais digitais
(2.2) a tarefa do sistema MBROLA.

Assim, os componentes já mencionados anteriormente devem funcionar em con-
junto, e a implementação atual sugere a seguinte estrutura dos módulos (figura 1), os quais
serão mostrados na forma de um exemplo:

4.2. Programação envolvida

O sistema está sendo implementado utilizando a linguagem de programaçãoPHP, funcio-
nando sobre um servidorApache, auxiliado pelos formuláriosHTML e scriptsJavaScript.

4.3. Bancos de regras

Como já dito, alguns módulos do sistema necessitam da busca de informação previamente
armazenada, como por exemplo a função responsável pela conversão de “Av.” em “ave-
nida”. Esse banco de regras está guardado em diversas tabelas do banco de dadosMySQL,
as quais são consultadas constantemente para a realização dos casamentos de padrões e
demais verificações sintáticas.



Figura 1: Estrutura implementada

4.4. Código-Fonte

Atualmente está sendo estudada a idéia de disponibilizar o que já foi desenvolvido
através de um mecanismo de publicação de projetos, como o sistemasourceforge
(http://www.sourceforge.net/ ) principalmente pela sua boa reputação frente
ao imenso grupo de programadores existentes em todo o mundo.

No entanto, como o sistema ainda não se apresenta 100% operacional, seu código-
fonte estará disponível no mesmo endereço do projeto, já citado anteriormente. Ali qual-
quer interessado poderá obter o acesso ao que já foi desenvolvido, bem como artigos
publicados e maneiras de comunicar-se com a equipe atual de desenvolvimento, seja para
apresentar sugestões e correções, seja para mostrar interesse em participar na continui-
dade do desenvolvimento desse projeto.

5. Conclusões, Projetos Futuros

Alan Turing, em 1950, já dizia que “pode-se classificar como inteligente uma máquina que
puder agir de uma maneira que um humano não consiga distingüi-la de um ser humano, ao
realizar perguntas a ela através de uma conexão mecânica”. As limitações das tecnologias
de reconhecimento de voz e inteligência artificial indicam que essa meta ainda está um
pouco distante [Duggan, 2004].



No entanto, acredita-se que a proposta desse trabalho pode contribuir bastante
para a pesquisa no ambiente acadêmico. Cabe salientar que o sistema ainda encontra-se
em fase de aperfeiçoamento dos módulos, visando tornar a fala o mais natural possível,
de modo a proporcionar uma sensação de conforto à pessoa que for utilizar o conversor.

Uma decisão tomada recentemente aponta para a perspectiva de se desenvolver um
sintetizador de voz próprio, para não depender mais do sistema MBROLA, com o qual
atualmente trabalha-se junto. O objetivo dessa decisão será o de proporcionar também um
projeto de síntese concatenativa totalmente livre, visto que o projeto MBROLA apenas
apresenta-se na qualidade de livre distribuição, não sendo disponibilizado os códigos-
fonte de tal aplicação.

Sugere-se também que outros programadores interessados possam vir a utilizar-se
desse leitor de textos em suas aplicações, ou até mesmo possam contribuir com melho-
rias e sugestões, ratificando a filosofia doSoftwareLivre e contribuindo para a pesquisa
científica e para o desenvolvimento tecnológico.
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