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Resumo. Um sintetizador Texto-Fala é um sistema computacional que deve 
ser capaz de ler “em voz alta” qualquer texto. Neste artigo apresenta-se a 
descrição de um sistema Texto-Fala Livre, implementado através da técnica 
de síntese concatenativa, a qual também é explicada detalhadamente, 
contemplando o português brasileiro. Tal sistema pretende se tornar uma 
camada de aplicação a ser incorporada em outras ferramentas, para, por 
exemplo, dar suporte a deficientes visuais. São exibidos argumentos que 
ratificam a importância das atividades realizadas pela Comunidade de 
Software Livre, visando despertar o interesse de outros programadores a 
colaborar com esse projeto. 
 
Abstract. A Text-to-Speech Synthesizer is a computational system that must 
be able to read any text aloud. In this paper is presented a description of a 
Free Text-to-Speech System, implemented through the concatenative 
synthesis technique, that is also explained in detail, specially to the 
Brazilian Portuguese. This system intends to be an application layer to be 
used by other tools, such as the ones that want to help blind people. 
Arguments are shown to prove the importance of the activities developed by 
the Free Software Community, trying to invite other programmers to 
participate this project. 

1  Introdução 
Dado o desenvolvimento avassalador das tecnologias, a informática mostra-se cada vez 
mais presente no cotidiano de inúmeras áreas de conhecimento. Ao longo do tempo, a 
influência da informática na educação das pessoas deixou de ser questionada e passou a 
ser incentivada na vida acadêmica e profissional dos mesmos. Essa premissa nos remete 
à um novo espectro de discussões relacionadas ao que costumou-se chamar Exclusão 
Digital [da Silveira 2002]. 

Em comunhão com esse pensamento surgiu o projeto NANBIQUARA1 , baseado na 
necessidade de serem ampliados os mecanismos de transmissão de informações através 
de um computador. A proposta conduziu à implementação de um sistema Texto-Fala2 
(TF) que pode integrar inúmeras ferramentas, tornando a interação com o computador 
mais amigável, além de servir como alternativa de auxílio ao ensino de séries iniciais e 
deficientes visuais. 

                                                
1Palavra originária do tupi-guarani cujo significado é fala inteligente, de gente esperta. 
2De um modo geral, um sintetizador Texto-Fala é um sistema computacional que deve 
ser capaz de ler qualquer texto [Dutoit 1995] 



Resultados podem ser focalizados em diversos segmentos de pesquisa e 
desenvolvimento, gerando tanto novos trabalhos científicos como ótimas ferramentas 
que usufruam de seus benefícios. Além disso, entende-se que um projeto de Software 
Livre cresça de maneira eficiente e rápida, justamente pelo fato da contribuição vir de 
diversas fontes. 

Neste ponto, algumas utilizações atuais dos sistemas Texto-Fala são apresentadas 
para que seu entendimento fique mais claro [Dutoit 1995]: 
Serviços de telecomunicação: Sistemas Texto-Fala 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 and Deegan 2004];  

Aprendizado de novas línguas: Sistemas Texto-Fala de alta qualidade podem ser uma 
ferramenta interessante para o aprendizado de novas línguas; 

Ajuda a deficientes visuais: Pessoas cegas são altamente beneficiadas com o uso dos 
sistemas Texto-Fala em conjunto com sistemas OCR (Optical Character 
Recognition), os quais podem proporcionar o acesso a informações escritas.  
Nas seções seguintes encontraremos a descrição das partes que envolvem a 

construção de um sistema TF. Na seção 2 temos uma listagem dos diversos trabalhos 
em desenvolvimento na mesma área. As seções 3 e 4 apresentam as técnicas existentes e 
a descrição mais aprofundada de um sistema desse tipo, respectivamente. Na seção 5 é 
abordado o sistema MBROLA, que é parte integrante do atual estado de 
desenvolvimento e na seção 6 descreve-se os componentes já implementados e uma 
visão geral sobre as técnicas empregadas para isso, abordando a estrutura dos módulos 
do sistema e as heurísticas de geração da prosódia. Por fim, na seção 7 apresenta-se a 
conclusão juntamente com perspectivas de introdução de melhorias no sistema. 

2  Trabalhos Correlatos 
Nesta seção, são mostradas pesquisas semelhantes já realizadas, ou em 
desenvolvimento, na construção de soluções Texto-Fala. É importante salientar a 
dificuldade de serem encontradas ferramentas livres, em particular no Brasil, que tratem 
desse tipo de aplicação. Apresenta-se agora, alguns sistemas conceituados nessa área 
[Setras-BA 2005]: 
Virtual Vision: Criado pela empresa brasileira MicroPower, foi desenvolvido a partir de 

solicitações dos portadores de deficiência visual; sendo o primeiro sintetizador de 
voz da língua portuguesa. O Virtual Vision pronuncia as palavras digitadas, letra por 
letra, palavra por palavra, linha por linha, parágrafo por parágrafo ou todo o texto 
continuamente, além de permitir a leitura de páginas na internet, citando, inclusive, 
os links para outras páginas.  

DosVox: O DosVox é um sistema que se comunica com o usuário através de síntese de 
voz. Hoje, esse sistema possui mais de dois mil usuários no Brasil. O DosVox foi 
desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).  

IBM Via Voice: Foi desenvolvido como um software de reconhecimento de voz. 
Porém, através do recurso de conversão Texto-Fala, o Via Voice pode ler textos 
ditados ou digitados, tornando a edição dos documentos mais fácil.  



3  Técnicas existentes 
Na literatura, são encontradas três técnicas utilizadas na produção de sons próximos da 
fala humana (síntese de fala), dentre as quais se destacam as sínteses articulatória, 
formante e concatenativa [Faria 2003, Braga et al. 2002]. 

Já se pode antecipar que a maioria das aplicações comerciais usa diferentes técnicas 
de concatenação, i.e. técnicas onde segmentos de fala são unidos (concatenados) para 
formar uma fala completa. Essa técnica requer a preparação manual dos segmentos de 
fala apropriados, mas uma vez que o inventário de fonemas é feito, só precisamos do 
computador para unir os segmentos e produzir um som aceitável3 . 

3.1  Síntese Articulatória 
É um método de síntese de fala que usa modelos baseados no processo de fala humana. 
Têm uma propriedade interessante: são muito úteis no estudo de produção e percepção 
da fala [Teixeira et al. 1994]. Uma vez que temos um modelo do processo humano, 
podemos estudar a influência de diferentes fatores na produção da fala. 

Um sintetizador articulatório é composto de modelos das cavidades e órgãos 
envolvidos na fala, além de modelos acústicos de propagação do som nessas cavidades. 
A figura 1 mostra a estrutura a ser modelada. Os modelos usam uma coleção de leis que 
descrevem as propriedades das estruturas físicas, como as cordas vocais. Equações 
devem ser escritas para descrever como o som é gerado, propagado através dos órgãos 
vocais, e radiado para o ar. 

 

 

Figura 1: Modelo do sistema de fala da síntese articulatória 

3.2  Síntese Formante (Formant) 
Na síntese formante, a suposição fundamental é que a função de transferência dos 
órgãos vocais pode ser modelada satisfatoriamente pela simulação de freqüências e 
amplitudes formantes [Styger, Keller 1994]. A síntese consiste da reconstrução artificial 
das características formantes4 para que seja produzida a fala. Isso é feito pela excitação 
de um conjunto de ressonadores, por uma fonte de voz ou gerador de ruído, para ativar o 

                                                
3Que represente a fala humana de maneira real, clara e audível ao ser humano 
4Características do sistema da fala 



espectro de fala desejado, e pelo controle da fonte de excitação para simular também a 
voz e o silêncio.  

A especificação de vinte ou mais parâmetros pode conduzir uma restituição 
satisfatória do sinal da fala. A vantagem dessa técnica é que tais parâmetros são 
altamente correlacionados com a produção e propagação do som na cavidade oral. 
Porém, apresenta o defeito de que técnicas automáticas de especificação dos parâmetros 
são, ainda, amplamente insatisfatórias, e conseqüentemente, a maioria dos parâmetros 
devem ser ajustados manualmente. 

3.3  Síntese Concatenativa  
A síntese concatenativa fundamenta-se na união de segmentos de fala (fonemas) para 
gerar uma frase que tenha algum sentido sonoro [Styger, Keller 1994]. O uso de grandes 
unidades concatenativas têm tido maiores sucessos. Particularmente os difones (i.e. 
formas de onda cortadas do meio de um fonema para o meio do próximo) destacam-se 
por tratar os problemas de articulação de maneira razoavelmente bem. Difones são 
concatenados nos pontos onde existe um grau mínimo de articulação, de modo que 
transições nos limites do difone devem ser submetidas a um mínimo de suavidade. 

4  Como funciona um sistema Texto-Fala?  
Um conversor Texto-Fala compõe-se de dois módulos: um Processador de Linguagem 
Natural e um Processador 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 que transforma a informação gerada pelo módulo anterior 
em fala [Körting et al. 2005]. 

4.1  Processador de Linguagem Natural 
Este módulo recebe uma mensagem textual no formato ASCII, convertendo-a numa 
série de símbolos fonéticos, juntamente com sua prosódia5 [Schroeder 2001]. 

Podemos exemplificar através de uma frase hipotética, recebida pelo módulo 
corrente: “Av. Itália, Km. 8 s/nº – 96201-900 Rio Grande, RS”. Este texto deve ser 
analisado para que nele sejam reconhecidos símbolos não alfabéticos e abreviaturas. 
Aqui, temos as abreviaturas “Av.”, “s/nº” e “Km.”, que devem ser convertidas para 
“avenida”, “sem número” e “quilômetro”. Além disso “96201-900” deve ser expandido 
para “noventa e seis mil, duzentos e um, novecentos”. Essas modificações são feitas 
pelo processador de linguagem natural. 

O processador de linguagem natural encarrega-se do processamento e análise dos 
textos de entrada, além da realização do casamento de padrões pela busca em um banco 
de dados, que podem conter regras, abreviaturas, letras e números. As principais sub-
funções realizadas são as seguintes [Körting et al. 2005]: 

 

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

                                                
5Prosódia é um termo associado a características de entonação do sinal de fala, o qual 
possui como principais parâmetros acústicos duração, intensidade e freqüência 



Analisador contextual: considera cada palavra no seu contexto, permitindo a 
modificação 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.  

4.2  Processador de Sinais Digitais 
Do módulo anterior, temos uma seqüência de informações simbólicas, recebidas pelo 
módulo presente que tem por função converter esses símbolos em som. O sistema aqui 
descrito realiza a conversão de maneira implícita, ou seja, as transições fonéticas já 
estão armazenadas em uma base de dados de fala, conhecidas como unidades acústicas, 
sendo então utilizadas para a criação do som. 

Por fim, as unidades acústicas são concatenadas através do método utilizado nesse 
sistema, o da síntese concatenativa. O responsável por esse módulo do projeto é o 
sistema MBROLA, o qual contém essa base prévia de unidades acústicas necessária ao 
processador de sinais digitais. 

5  O sistema MBROLA 
O objetivo do projeto MBROLA6 , iniciado pela Faculdade Politécnica de Mons 
(Bélgica), é obter um conjunto de sintetizadores para tantos dialetos, linguagens e vozes 
quantos forem possíveis. A meta principal é a de estimular pesquisa acadêmica em 
síntese de fala e particularmente em geração de prosódia7 [Dutoit et al. 1998]. 

O algoritmo empregado neste sistema apresenta a técnica chamada PSOLA (Pitch 
Synchronous OverLap and Add). 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 de pitch [Violaro et 
al. 1996]. 

Deste modo, 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. 

5.1  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 
simbólica a ser sintetizada em fala, juntamente com a base de dados de difones e um 
arquivo de áudio de saída, que pode ser nos formatos Raw, Wav, Au e Aiff. 

O arquivo de entrada contém a identificação, para cada som a ser concatenado, de 
um difone seguida da sua duração em milissegundos e opcionalmente uma lista de 
pontos de pitch. Tais pontos são pares de valores, os quais representam a posição 
relativa (em %) da mudança de entonação e o valor do pitch em Hertz. 

O exemplo a seguir faz o sistema sintetizar a palavra “olá”:  
    _ 100 

                                                
6Sigla para Multi Band Resynthesis OverLap Add, técnica utilizada para gerar o som 
7A geração de prosódia é conhecida como um dos maiores desafios para os 
sintetizadores Texto-Fala 



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

Como descrito anteriormente, cabe ao sistema Texto-Fala a conversão do texto na 
fala mais adequada. 

6  O Sistema NANBIQUARA 
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://nanbiquara.sourceforge.net), e através de uma interface bastante 
simples redigirá o texto a ser lido pelo conversor Texto-Fala. 

Entendemos que esse sistema poderá ser utilizado como uma camada base para 
outras aplicações que desejarem incluir voz em seus projetos. Assim, um módulo com 
uma interface simplificada pode ajudar e ao mesmo tempo estimular outros 
programadores a utilizarem o sistema aqui proposto. 

Também devemos mencionar que esse sistema é amparado na filosofia do Software 
Livre, o qual apresenta aspectos de compartilhamento de informações e cooperativismo, 
contribuindo para o rápido crescimento de projetos desse nível. Sabemos, além disso, 
das demais características dessa filosofia, como a possibilidade da participação de 
outros programadores, colaborando com suas sugestões, críticas e também 
implementações de módulos que venham a ser adicionados ao projeto inicial. 

6.1  Estrutura 
Um conversor Texto-Fala compõe-se de uma série de módulos (figura 2), os quais 
devem funcionar em harmonia para que o sistema apresente bons resultados, como já 
mostrado teoricamente. Devemos entender que o processador de linguagem natural 
(sub-seção 4.1) é o módulo com o qual esse projeto está lidando, sendo o processador de 
sinais digitais (4.2) a tarefa do sistema MBROLA. 

 

Figura 2: Estrutura implementada 



6.2  Geração da Prosódia 
Como já foi descrito neste artigo, a prosódia preocupa-se com a pronúncia regular da 
palavra (com a devida acentuação) e, dessa forma, destacou-se como a mais difícil 
tarefa no estudo e desenvolvimento da síntese de voz. A falta de um modelo explícito de 
fala (característica emocional adaptada ao contexto), na maioria das estratégias de 
síntese concatenativa, limita a utilidade de muitos sistemas atualmente desenvolvidos à 
tarefa restrita de uma fala meramente neutra. 

A alternativa adotada no projeto NANBIQUARA foi a aplicação de variações 
suavizadas de entonação ao longo das estruturas gramaticais lidas pelo sistema. Através 
da análise realizada sobre os componentes do texto em questão, informações como 
contexto, separação silábica e tonicidade são obtidas e utilizadas na aplicação de 
variações de entonação na leitura. Exemplificando, a figura 3 mostra a onda resultante 
da análise de contexto de uma frase interrogativa, a qual será empregada como a função 
de freqüência de uma determinada frase, ao longo do tempo. 

 

 

Figura 3: Adição de uma senóide de suavização e uma senóide aplicada ao contexto 

6.3  Programação envolvida 
O sistema está sendo implementado utilizando a linguagem de programação PHP, 
funcionando sobre um servidor Apache, auxiliado pelos formulários HTML e scripts 
JavaScript. 

6.4  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 “avenida”. Esse banco de regras está guardado em diversas tabelas do banco 
de dados MySQL, as quais são consultadas constantemente para a realização dos 
casamentos de padrões e demais verificações sintáticas. 

6.5  Código-fonte 
Como o sistema pode ser copiado e modificado por qualquer pessoa, optou-se por um 
mecanismo de disponibilização de código-fonte, sendo o sourceforge 
(http://www.sourceforge.net/) o sistema escolhido, principalmente pela sua 



boa reputação frente à comunidade de programadores do mundo inteiro. Assim, os 
arquivos são periodicamente atualizados e ficam disponíveis aos usuários, através do 
seguinte endereço: http://sourceforge.net/projects/nanbiquara. 

7  Conclusões e projetos futuros 
Foi proposto um sistema Texto-Fala Livre, e foram descritas as diversas técnicas e 
teorias relevantes a esse assunto. Assim, além da publicação de material teórico a ser 
utilizado por outros projetos e pesquisadores, buscou-se divulgar a proposta e semear a 
vontade de outros programadores a colaborarem com o projeto, seja através de 
sugestões e críticas, seja através de módulos e códigos. 

Devemos lembrar principalmente dos deficientes visuais. Sabemos que a audição, 
para estas pessoas, é extremamente valorizada, sendo esse um dos canais por onde mais 
receberão informações. E se tais informações lhes trouxerem conhecimento e educação, 
isso apenas trará benefícios para a sociedade em geral. 
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