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RESUMO

ABRANTES, Leandro Santos. Os sistemas vocálicos do português brasileiro e do inglês
norte-americano: um estudo acústico. Rio de Janeiro, 2007. Dissertação (Mestrado em
Lingüística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007.

Este trabalho objetiva descrever semelhanças e diferenças entre os sistemas vocálicos
do GenAm (ou IAG) e do PB-RJ, analisando seus elementos não só segundo suas
características acústicas absolutas, mas também segundo as relações que cada elemento
desempenha para com os outros em sistema. Para tanto, analisar-se-ão os quatro primeiros
formantes, a freqüência fundamental, a duração e a intensidade. Pelos primeiro e segundo
formantes, concentrações de energia acústica que refletem a vibração do ar pulmonar num
determinado formato assumido pela cavidade oral é, geralmente, possível se distinguirem as
vogais em português e em inglês: F1 – dimensão vertical (alta - média - baixa) e F2 –
dimensão horizontal (anterior - central - posterior).

Estudos de Ladefoged & Broadbent 1957 e Ladefoged 1989, provam que as vogais têm
uma natureza relacional em sua dispersão pelo espaço acústico. Isto se deu pela constatação de
que sons que ocupam um lugar similar no padrão geral de um determinado sistema no Espaço
Acústico Vocálico (EAV), mesmo com freqüências absolutas diferentes, eram compreendidas
como uma mesma vogal. As vogais se dispõem, portanto, pelo espaço acústico, de maneira a
se relacionarem umas com as outras. Nem se percebem isoladamente, nem estão categórica ou
pontualmente dispostas interlingüística ou interdialetalmente.

Embora na prática de ensino de inglês a brasileiros, certas vogais sejam assumidas
como idênticas a vogais do português em sua produção, observando Liljencrants & Lindblom
1972, Lindblom 1986, Ladefoged & Broadbent 1957, Ladefoged 1989 e Baptista 2000,
partimos da hipótese de que isto não se comprova nem do ponto de vista dos valores absolutos
- há diferenças interpessoais, interdialetais, etc., nem do ponto de vista relacional - são
diferentes as relações desempenhadas pelos itens dos dois sistemas.

O corpus compõe-se de uma lista de palavras, em contexto [!hVd], para cada idioma.
Foram gravados 20 informantes norte-americanos e 20 informantes brasileiros, dos quais
metade era de homens, e a outra metade, de mulheres. As características acústicas tomadas de
cada palavra foram as freqüências dos 4 primeiros formantes, a freqüência fundamental, a
intensidade e a duração. Com os dados obtidos, compararam-se as características acústicas das
vogais das duas línguas estudadas para comprovar a existência de dois sistemas diferentes,
cujas relações intervocálicas eram diferentes em cada um deles.

O fato de as vogais serem percebidas de forma relacional demanda  um modelo que
explique sua aquisição pelo falante não em termos de valores absolutos, mas traduzindo as
relações de dispersão vocálica que mantêm no sistema em questão. Por esta razão, este
trabalho visa a investigar as relações que as vogais do português e as do inglês mantêm entre
si nas variedades escolhidas, para que se possa compreender mais acerca da aquisição
fonológica de inglês como LE por falantes cariocas. Espera-se, assim, contribuir para
metodologias mais adequadas ao ensino de pronúncia das vogais de uma LE.
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ABSTRACT

ABRANTES, Leandro Santos. Os sistemas vocálicos do português brasileiro e do inglês
norte-americano: um estudo acústico. Rio de Janeiro, 2007. Dissertação (Mestrado em
Lingüística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007.

The purpose of this study is to describe similarities and differences between the
General American English (GenAm), and the Brazilian Portuguese Spoken in Rio de Janeiro
(BP-RJ) vowel systems, analyzing their elements not only according to their absolute acoustic
features, but also in terms of the relations they have with the other elements as a system. In
order to do that, the first four formants, the fundamental frequanecy the duration and the
intensity will be analyzed for each vowel. The first and the second formants, concentrations of
acoustic energy that reflect the vibration of the air stream coming from the lungs in a
determinate shape assumed by the oral cavity are, generally, enough for distinguishing the
vowel sounds in Portuguese and in English: F1 has to do with the vertical dimension (high –
medium – low) and F2 has to do with the horizontal dimension (front – central – back).

Ladefoged & Broadbent (1957) and Ladefoged (1989) have proved that vowels have a
relational nature in their dispersion through the acoustic vowel space. And that is due to the
understanding that sounds that had a similar place in the overall pattern of a given system in
the Acoustic Vowel Space (AVS), even having different absolute frequency values were
understood to be the same vowel. Vowels are, therefore, scattered through the AVS, in a way
that they relate with each other. Neither are they perceivable alone, nor are they categorically
or punctually scattered interlinguistically or interdialectally.

Though in teaching English to Brazilians, certain vowels are assumed to be identical i
both languages, as far as their production is concerned, by observing Liljencrants & Lindblom
(1972), Lindblom (1986), Ladefoged & Broadbent (1957), Ladefoged (1989), and Baptista
(2000), we assume the hypothesis that this is not true with either absolute values – there are
interpersonal, interdialectal differences, etc., or with relational values – the relationship roles
played by the items in the two different systems.

The corpus consists of a wordlist containing words in [!gVc] context for each
language. 20 individuals from the U.S. and 20 Brazilians were recorded, half of which were
men and the other half were women in both groups.  The acoustic characteristics taken from
each vowel were the first four formant frequencies, the fundamental frequency, the intensity
and the duration.

The fact that vowels are perceived in a relational way demands a model that is able to
explain their acquisition not in terms of absolute values, but in terms of vowel dispersion
patterns they have in a given system. For that reason, this study aims at investigating the
relationships English vowels and Portuguese vowels have as two different systems to know
more about the phonological acquisition of English as a Foreign Language by Brazilians from
Rio de Janeiro. One hopes this work will contribute to more adequate methodologies for the
teaching of vowel pronunciation in foreign language.



10

SINOPSE

Análise acústica comparativa da produção dos
sistemas vocálicos em português brasileiro (falado
no Rio de Janeiro) e inglês norte-americano geral
(IAG). Nesta análise, levaram-se em consideração
as vogais tônicas destas duas línguas pronunciadas
por 20 falantes em cada uma – 10 homens e 10
mulheres falantes nativos de cada um dos dois
idiomas.
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1. INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, um tema que tem despertado o interesse de vários pesquisadores

na área de fonologia é o dos sistemas vocálicos. A produção e a percepção dos segmentos

vocálicos vêm sendo estudadas através de descrições articulatórias, acústicas e perceptuais,

com o objetivo de que se compreendam as particularidades destes sons da fala e de seu uso

para operar semelhança e distinção de sentido numa dada língua.

A precisão conferida pela descrição acústica tem levado lingüistas a lançarem mão de

tal artifício em seus estudos a respeito de vogais, a exemplo dos trabalhos de Peterson &

Barney, 1952 e de Hillenbrand et al., 1995, entre outros1. Há também, estudos que comparam

acusticamente as vogais de duas línguas, como Bradlow 1995 (inglês e espanhol), Hawks &

Fourakis 1995 (inglês e grego moderno), Yang 1996 (inglês e coreano), e Chen 1997 (inglês e

francês)2. Contudo, há muito poucos trabalhos que comparem os sistemas vocálicos do

português e do inglês, como o de Baptista 2000.

O interesse em comparar os sistemas vocálicos de duas línguas, surge, em parte, da

possibilidade de se encontrarem similaridades e diferenças no comportamento de certos

fonemas vocálicos que justifiquem características da pronúncia das vogais de uma

determinada língua por falantes não nativos. A escolha do GenAm (General American

English, ou IAG – inglês americano geral), dentre outras variedades da língua inglesa, deve-

se ao fato de ser esta uma das variedades mais comumente ouvida em meios de comunicação

no Rio de Janeiro, além de ser uma variedade presente em um grande número de materiais

didáticos de escolas de idiomas que ensinam inglês nesta cidade.

Com este trabalho, pretende-se descrever semelhanças e diferenças na produção destes

dois sistemas vocálicos, analisando seus elementos não só segundo as características acústicas
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que lhes são pertinentes, mas também, segundo as relações que cada um deles desempenha

para com os outros de modo que se faça distinção de significado.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução: Da Teoria Acústica às Teorias de Sistemas Vocálicos

Durante muito tempo, a fonética articulatória foi o ramo da fonética geral que mais

recebeu atenção, mesmo no âmbito experimental. No século XX, no entanto, a fonética

acústica se desenvolve, à medida que os métodos e instrumentos se aperfeiçoam. Entretanto, o

desenvolvimento da análise acústica não se deu de uma forma homogênea e unidirecional. Ao

contrário, surgiram, em diversos lugares, pesquisas que levaram ao desenvolvimento da área.

Isto se comprova, por exemplo, com o fato de que embora o Acoustic Theory of

Speech Production de Fant tenha sido publicado depois do Visible Speech de Potter, Kopp &

Green Visible Speech, apresenta uma metodologia mais matemática, que resulta num trabalho

mais teórico, que preza cálculos matemáticos de funções que dizem respeito à área e à

dimensão dos ressonadores do trato vocal buscando correlacionar a realidade fisiológica3 à

realidade das ondas. É pertiente lembrar que Fant 1960 é a coroação de vários outros estudos

anteriores do autor (Fant 1948, 1949, 1950a, 1950b, 1952, 1953a, 1953b, 1956, 1957, 1958,

1959). Já Potter, Kopp & Green 1947 – Visible Speech –, constitui um estudo mais prático,

voltado ao uso do espectrógrafo para uma aplicação prática de se visualizarem os sons,

através não do espectro, mas de um gráfico chamado espectrograma, que, por incluir a

variável tempo, podia ser “lido”, como um contínuo.

Faltava ainda às análises de vogais referência a uma cacterística muito marcante da

fala: a variação. O pioneiro e conhecido trabalho de Peterson & Barney 1952 agrega, em seu

estudo, a variação existente na fala e fornecida pela análise acústica, em substituição aos

gráficos padrões, constantes tanto em Fant - radiografias das vogais padrão do Russo e em

Visible Speech - os padrões (de visualização) dos sons ‘o padrão do [i], o padrão do [D\. etc.
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A variação, agora presente nos gráficos mostrados surte o efeito de se visualizarem as

realizações não como pontos únicos (pontos-padrão) mas como possibilidades. Esta variação

inspira Ladefoged & Broadbent 1957 a investigarem sua influência na qualidade vocálica, de

modo que seu trabalho confirma a natureza relacional das vogais.

Quase duas décadas mais tarde, surgem pesquisas com relação à distribuição das

vogais no espaço acústico. Stevens 1972, e Liljencrants & Lindblom 1972 postulam,

respectivamente, a teoria quantal e a teoria da dispersão. Estas teorias continuam sendo

discutidas, de modo que vários ajustes são propostos e surgem, ainda, outras teorias de

sistemas vocálicos, como as de Schwartz et al. 1997a,b, Disner, 1986 e de Boer, 2000.

2.2 Estudos de produção vocálica

2.2.1 A Visualização dos sons da fala: Potter, Kopp & Green 1947

Até meados do século XX, os sons eram ‘visualizados’ por meio de um oscilógrafo de

raios catódicos, um instrumento que gerava um gráfico das variações da pressão do ar numa

tela como a de um tubo de televisão, onde se via a forma de onda de um determinado som. As

curvas das ondas complexas obtidas eram analisadas matematicamente, através de um

processo longo e complicado. Foi somente com o desenvolvimento do espectrógrafo, na

década de 40 e com sua difusão, na segunda metade do século XX, que um progresso real foi

alcançado nos estudos das características acústicas da fala. Entre os fatores que

impulsionaram esta difusão está o interesse de lingüistas na comprovação acústica da teoria de

traços distintivos, muito produtiva na época.

Para analisar as ondas complexas da fala, fazia-se necessário usar um filtro composto

de circuitos elétricos que funcionava de modo bem parecido a um aparelho de rádio, passando
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somente as ondas simples que tivessem a mesma freqüência a que o filtro estivesse

sintonizado. Desta forma, porém, uma só banda de freqüência era analisada de cada vez. Para

receber simultaneamente todas as bandas de freqüência ocupadas por uma onda complexa,

seria necessário usar muitos filtros sintonizados, cada um, a uma posição de freqüência

diferente. Para se descartar a necessidade de vários filtros, desenvolveu-se a análise por

repetição: uma onda complexa era gravada em fita magnética e repetida várias vezes, sendo

filtrada, a cada vez que era repetida, por um só filtro que era ressintonizado entre uma

repetição e outra. Este era o princípio a ser usado pelo espectrógrafo: analisar as oscilações

simples de uma onda complexa, tomando uma banda de freqüência de cada vez, e imprimir,

lado a lado, as variações de intensidade em cada banda uma tonalidade mais escura era

impressa, quando a intensidade da onda era maior e uma tonalidade mais clara era usada

quando a intensidade da onda era menor, de maneira ordenada no papel, disposto em volta de

um tambor. O resultado era um padrão visual do som com três dimensões fundamentais:

freqüência, intensidade e tempo.

O espectrógrafo, usado na segunda metade da década de 40, era composto de uma

unidade de gravação com fita magnética, o motor, o tambor de impressão e uma agulha de

impressão, que se assemelhava a uma agulha de vitrola, e, posicionada sobre o tambor de

papel, imprimia lado a lado a intensidade de cada freqüência filtrada. Uma unidade de análise

continha o filtro variável e circuitos associados. Na prateleira inferior, ficava uma unidade de

força, um a caixa de som, um pre-amplificador e um filtro para o microfone. O

compartimento de gravação tinha não um rolo de fita, mas uma volta de fita magnética, não

permitindo, portanto, a gravação de grandes trechos falados. Por esta razão, o espectrógrafo

gravava trechos de fala com no máximo 2,4 segundos. O tempo necessário para a análise era

de aproximadamente 2,5 minutos.
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2.2.2 A teoria acústica de Fant 1960 (Teoria Fonte/Filtro)

Em 1960 surge, como resultado de uma série de estudos e publicações anteriores, A

Teoria Acústica da Produção da Fala, de Gunnar Fant, que explicita as relações entre os dados

fisiológicos4 da  produção da fala e os dados físicos da descrição da onda sonora. Fant 1960

divide-se em três partes, dedicando-se a primeira delas à teoria geral da produção da fala e a

técnicas de cálculo concernentes a sistemas ressonadores compostos com base na teoria de

circuitos equivalentes.

A onda sonora da fala é caracterizada como a resposta dos sistemas de filtros do trato

vocal a uma ou mais fontes sonoras, podendo então ser especificada em termos de

características de fonte e filtro. Segundo esta caracterização, os sons da fala seriam formados

pela combinação de uma fonte (silêncio, voz, ruído, voz + ruído) filtrada pelo trato vocal, que

dá a fórmula .P = S · T., em que S é a fonte acústica, T refere-se à função de transferência, ou

seja às modulações feitas no trato vocal (filtros) e P é o som da fala.

A segunda parte apresenta os resultados dos cálculos baseados em estudos de raio X

das articulações do russo. A produção de todas as vogais e consoantes padrão do russo havia

sido radiografada anteriormente por outros pesquisadores. O objetivo principal destes cálculos

foi tentar uma reconstrução dos espectros dos sons da fala a partir de dados fisiológicos5 de

sua produção.

A terceira parte compreende um resumo das relações entre os gestos articulatórios e a

onda sonora, com aplicações para a teoria dos traços distintivos.
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2.2.3 A leitura das vogais em Potter, Kopp & Green 1947

Visible Speech apresenta os padrões espectrográficos das vogais, chamando a atenção

para o número6 e o posicionamento dos formantes (barras de ressonância), que se relacionam

com os tamanhos e formatos assumidos pelas cavidades do trato vocal para a produção de

determinada vogal. Na figura que segue, encontra-se um resumo dos padrões apresentados por

Potter, Kopp & Green 1947:

Figura 1. Padrões espectrográficos das vogais apresentados em Potter, Kopp & Green 1947.

2.2.4 O estudo de vogais em Fant 1960

Segundo Fant 1960, há basicamente dois métodos distintos para descrição articulatória

das vogais. Um deles é a clássica descrição em termos da posição do ponto mais alto da

língua nas dimensões anterior-posterior e alta-baixa, e outra é uma descrição mais ou menos

aproximada das dimensões de partes sucessivas das câmaras de ar do trato vocal desde a glote
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até os lábios, na forma mais completa, por meio de uma função de área. Este último sistema

inclui os dados necessários para uma previsão matemática das freqüências de ressonância do

trato vocal e o primeiro método é meramente uma referência fonética convencional. O ponto

mais alto da língua se correlaciona com os dados acústicos relevantes, embora não defina as

dimensões do ressonador. Como se pode ver na figura a seguir, a partir de traçados de raio X,

podem-se medir as posições de uma vogal pelos pontos mais altos da superfície superior da

língua. Os valores dos formantes foram calculados a partir de medições baseadas em cálculos

de área feitos sobre os traçados de raio X. O gráfíco que surge descrito a partir dos pontos

ocupados pelas vogais reafirma trabalhos anteriores como o de Joos 1948, por exemplo.

Figura 2. Especificação acústica e articulatória das vogais em gráficos bidimensionais.
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2.2.5 As contribuições de Fant 1960 e de Potter, Kopp & Green 1947 para o estudo de

vogais

O trabalho de Potter, Kopp & Green 1947 contribui de forma prática para o estudo

acústico de vogais como se conhece hoje em dia. O Visible Speech coroa uma série de

importantes estudos que se deram nos laboratórios da Companhia norte-americana Bell e

levaram ao desenvolvimento do espectrógrafo analógico, que foi de grande importância para o

desenvolvimento dos estudos de fonética acústica experimental – um instrumento de grande

importância nos anos que se seguiram.

O Visible Speech colocou de uma forma clara a maneira como o posicionamento dos

formantes, isto é, as concentrações de energia acústica ao longo das bandas de freqüência

determina a qualidade do som da fala, tornando possível sua distinção – embora o Visible

Speech tenha evitado a palavra ‘formante’ em sua terminologia, usando a expressão barra de

ressonância. Este fato parece ter relação com o objetivo dos autores de tornar a obra clara e

prática, de modo que pudesse ter não apenas uma aplicação lingüística, mas várias outras, tais

como o uso por portadores de deficiência auditiva, aplicações fonoaudiológicas, aplicações no

aprendizado de língua estrangeira, aplicações musicais.

Com os espectrogramas, Potter, Kopp & Green 1947 apresentaram uma outra forma de

trabalhar a acústica dos sons, possibilitada pelo desenvolvimento do espectrógrafo, e diferente

das formas usadas até aquele momento (oscilograma e espectro7) – o espectrograma passava a

permitir uma visão mais prática da fala, num contínuo, diferente da análise de vários espectros

retirados quadro a quadro de uma amostra de fala. O espectrograma também facilita uma

comparação minuciosa de freqüência formântica entre duas amostras de fala, dando margem
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para que se percebam as muitas variações. Um exemplo disto é a existência de um padrão

masculino e de um padrão feminino para as vogais.

O espectrógrafo analógico acabou se tornando uma ferramenta tão central nas

pesquisas de cunho acústico, que motivou a criação dos vários programas de analise acústica

que temos hoje em dia, a exemplo do Wincecil e do PRAAT.

Fant 1960 traz uma grande contribuição teórica. A teoria acústica contribuiu no

sentido de esclarecer a relação entre os dados acústicos e os dados articulatórios,

comprovando por meio de cálculos a pertinência da análise acústica. Os gráficos

bidimensionais apresentados por Fant incluem um gráfico articulatório, inscrito pelo ‘ponto’

de articulação das vogais – obtido através de comparação das radiografias e outro acústico,

elaborado a partir de cálculos baseados nas radiografias, com pontos inscritos num gráfico

cujas dimensões são o primeiro e o segundo formantes. Este tipo de gráfico, também presente

no trabalho contemporâneo Malmberg 1954, é usado até os dias atuais, sendo extremamente

importante para a concepção de vogais como sistema, que apareceria aproximadamente uma

década mais tarde.

A teoria fonte/filtro contribuiu ainda para o desenvolvimento da síntese da fala, que,

por sua vez, tem sido importante no desenvolvimento dos estudos de percepção, sendo usada,

inclusive, na elaboração de experimentos com sons vocálicos, a exemplo de Abrantes 2006,

Moraes & Abrantes 2007.

2.2.6 A variação incorporada ao estudo de vogais: Peterson & Barney 1952

O Control Methods Used in a Study of the Vowels, de Peterson & Barney 1952 é um

estudo pioneiro acerca das vogais do ponto de vista acústico. Este pioneirismo de sua análise

diz respeito, ainda, ao fato de sua análise atentar para a variação fonética. Para tanto, o
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trabalho apresenta uma estrutura diferenciada, baseando-se na gravação de vários

informantes, numa tentativa de minimizar as diferenças anatômicas entre eles.

O trabalho se inicia à medida que os autores apontam a considerável variação que se

encontra nos processos de produção da fala, em virtude de sua complexidade, e porque eles

dependem das experiências anteriores dos indivíduos. Como em muito do comportamento

humano, haveria, então, um processo de autocorreção; um tipo de retorno existente à medida

que o falante escuta sua própria voz e ajusta seus mecanismos articulatórios. De forma

similar, o ouvinte é influenciado, em sua identificação do som, por sua experiência anterior.

Segundo Peterson & Barney, as variações observadas quando um dado indivíduo pronuncia o

mesmo fonema mais de uma vez se caracterizam por não serem estatisticamente aleatórias,

mas mostrarem tendências. De forma similar, a identificação destes sons por ouvintes leva em

consideração experiências anteriores dos indivíduos, e não se dá, tampouco de forma

aleatória. Mediante tais colocações é clara a contribuição de Peterson & Barney para a

formulações a respeito da natureza sistemática das vogais feitas por trabalhos futuros.

Este estudo tinha como objetivo principal averiguar a relações entre o fonema vocálico

pretendido pelo informante e o que foi identificado por um juiz. O corpus do trabalho

constituía-se de 10 palavras monossilábicas de contexto hVd: heed, hid, head, had, hod,

hawed, hood, who’d, hud e heard. Foram gravadas as pronúncias de 76 falantes, dos quais 33

eram homens, 28 eram mulheres e 15 eram crianças, que gravaram, cada um, duas listas de 10

palavras, totalizando, assim, 1520 palavras gravadas. Para obter uma amostra de informantes

que fosse mais amplamente representativa dos Estados Unidos, os autores buscaram ter uma

variedade grande de falantes, em termos de experiências anteriores. Embora não haja

informações precisas neste sentido, os autores registraram que a maioria deles falava o Inglês

Americano Geral - IAG (GenAm). As palavras foram analisadas com o espectrógrafo

analógico, que havia sido lançado na década anterior à publicação do trabalho. As 1520
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palavras gravadas foram submetidas a 70 juízes adultos – para os quais não há, no trabalho,

informações sociolingüísticas – que deveriam identificar as palavras que estavam ouvindo.

Segue a tabela dos julgamentos, resumindo, desta forma conclusões de Peterson & Barney

1952.

Tabela 1.  Classificações das vogais pelos juízes.

2.2.7 As vogais no contexto da fala e de suas idiossincrasias

A nossa fala carrega consigo muitas informações tanto de natureza propriamente

comunicativa como de natureza social, pessoal, capazes de nos identificar uns dos outros pela

voz – a fala como impressão digital. Exemplificam este fato Braid, 2003, Figueiredo, 1994 e

Martins 1995 sobre fonética forense.

2.2.8 A natureza relacional das vogais: Ladefoged & Broadbent 1957 e Ladefoged 1989

Ladefoged & Broadbent apresentam um experimento que diz respeito às

características das qualidades vocálicas que prestam informações lingüísticas. Partindo de

uma discussão já antiga naquele momento, acerca de os formantes serem responsáveis pela

maior parte das informações veiculadas pelas vogais, apontam uma problemática nesta
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afirmação que seria a diferença de opinião de se a qualidade de uma determinada vogal

dependeria dos valores absolutos de certas propriedades de seus formantes ou se dependeria

da relação entre estes valores e os valores de outras vogais pronunciadas por um mesmo

falante. Contrastando com a visão de que a qualidade vocálica dependeria unicamente de sua

estrutura formântica, havia a teoria proposta por Joos 1948, que sustentava que a qualidade

fonética de uma vogal dependeria da relação entre as freqüências formânticas daquela vogal e

as freqüências formânticas de outras vogais pronunciadas por um mesmo falante. Portanto,

sempre que um ouvinte tem que identificar uma vogal sem nenhuma pista contextual, ele

utiliza qualquer que seja o conhecimento que ele tenha das freqüências formânticas do falante

que produziu aquela vogal. Em outras palavras, ele focaliza sua atenção não nos valores

absolutos das freqüências dos formantes da vogal em questão, mas nas relações entre estas

freqüências e as faixas gerais de freqüências que parecem ser características daquele falante.

Desta forma, vogais não conhecidas seriam identificadas em termos da forma como sua

estrutura acústica se insere ou cabe no padrão dos sons que o ouvinte teve oportunidade de

observar.

2.2.8.1 O experimento de Ladefoged & Broadbent 1957

Baseado nas idéias sustentadas por Joos, Ladefoged & Broadbent criam um

experimento em que havia uma palavra teste, e uma mesma frase dita de várias formas em que

variava apenas a faixa de freqüência formântica, de modo a simular as diferenças anatômicas

entre os indivíduos. Ao mesmo tempo que era preciso reproduzir essa variação idiossincrática,

as palavras de controle precisavam, ter freqüencias formânticas precisas. Como é muito dificil

se ter este controle na gravação de indivíduos, os autores decidiram usar a síntese da fala. O

experimento foi preparado com o Parametric Artificial Talking (PAT) Device, do
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Departamento de Fonética da Univerisdade de Edinburgh. Foram produzidas 6 versões da

frase “Please say what this word is”, sintetizadas de forma que as faixas de formantes

variassem de uma para a outra reproduzindo a variação idiossincrática da pronúncia da mesma

frase dita por pessoas diferentes. Como adição às frases introdutórias, 4 palavras teste foram

preparadas com o formato bVt. As freqüências formânticas para estas palavras eram:

A) F1 = 375, F2 = 1700

B) F1 = 450, F2 = 1700

C) F1 = 575, F2 = 1700

D) F1 = 600, F2 = 1300

Na primeira parte do experimento, os informantes recebiam, instruções para assinalar as

palavras que estavam ouvindo: se ‘bit’, ‘bet’, ‘bat’ ou ‘but’. Entre os julgamentos, pedia-se

que os juízes contassem de um a dez em voz alta para destruir a memória de curto prazo da

vogal que acabaram de ouvir e assinalar.

Na segunda parte dos testes, cada informante recebeu as seguintes intruções escritas:

“Você vai ouvir uma voz dizendo ‘Please say what this word is’ seguida por uma das

seguintes palavras ‘bit’, ‘bet’, ‘bat’ ou ‘but” e pedia-se-lhes assinalar a palavra que haviam

ouvido. Semelhantemente, neste teste, pedia-se que eles contassem de um a dez em voz alta

entre os julgamentos para esquecerem a palavra que tinham acabado de ouvir.

Os resultados apontaram que os ouvintes são influenciados em sua identificação da

palavra teste pelo contexto auditivo em que esta palavra ocorre. A palavra ‘A’, por exemplo,

que possui uma vogal de valores intermediários entre [H] e [D] foi identificada como ‘bit’ por

87%  dos juizes quando precedida por uma determinada versão da frase teste. A mesma

palavra, contudo, foi entendida como ‘bet’ por 90% dos juizes quando precedida por outra

versão da frase teste.
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Em suma, os resultados deste teste parecem mostrar de forma bem conclusiva que,

como disse Joos, a informação lingüística veiculada por uma vogal é amplamente dependente

das relações entre as freqüências de seus formantes e as freqüências dos formantes de outras

vogais que ocorram no mesmo contexto auditivo, de forma que serve apenas em parte olhar

para pontos comuns de vogais equivalentes ditas por diferentes falantes.

2.2.8.2 O experimento de Ladefoged 1989

Trinta anos mais tarde, Ladefoged responde a uma série de críticas feitas a este

trabalho, com o experimento apresentado em Ladefoged 1989. As críticas a Ladefoged &

Broadbent 1957 eram concernentes à validade dos resultados publicados naquela ocasião pelo

fato de o teste ter sido preparado com síntese da fala. Por isso, o autor resolveu replicar este

estudo usando fala natural.

O próprio autor, então, gravou a mesma frase “Please say what this word is”, de duas

formas: a) com os lábios bem estendidos, e com o dorso da língua alteado, o que elevou a

freqüência dos formantes mais altos e baixou a freqüência do primeiro formante e b) com os

lábios mais arredondados e o dorso da língua abaixado, para que os valores dos formantes

mais altos fossem baixados e os valores do primeiro formante fosse alteado. Gravou, ainda,

uma palavra de estrutura bVt com a vogal de qualidade entre [H] e [D]. Em seguida, apresentou

esta palavra acompanhada ora da primeira ora da segunda frase a 59 juízes.

Os resultados confirmaram a validade dos experimentos anteriores: 75% dos

informantes ouviram a palavra teste como ‘bit’, quando apresentada com a segunda frase – de

valores mais altos de F1, e como ‘bet’, quando precedida da fase de valores mais baixos de

F1.
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2.2.9 As teorias de sistemas vocálicos

2.2.9.1 A Teoria Quantal (Stevens 1972)

Partindo da premissa de que o espaço acústico não é monótono, isto é, homogêneo em

suas relações com a articulação e a audição, Stevens 1972 faz mapeamentos acustico-

articulatórios e acústico-perceptuais, postulando áreas de estabilidade que ele chama de áreas

quantais. No tocante aos sistemas vocálicos, há restrições locais, com uma tendência por

certas regiões do espaço acústico. Segundo a TQ, [i], [a], [u] seriam quantais, isto quer dizer,

em linhas gerais, que as línguas prefeririam as vogais [h�`�t] por uma facilidade de

produção/identificação, montando, a partir delas um inventário de elementos fonéticos

(Perkell & Cohen 1989).

2.2.9.2 A Teoria da Dispersão (Liljencrants & Lindblom 1972  e Lindblom 1986)

O principal critério comum a Liljencrants & Lindblom 1972 e a Lindblom 1986 é que

os sons da fala devem ser fáceis de se distinguir para que possam operar contrastes

fonológicos. Esta é a base da teoria conhecida na literatura como Teoria da Dispersão (Cf

Schwartz et al. 1997a). Liljencrants & Lindblom propuseram o critério do contraste

perceptual máximo para os sistemas vocálicos, que sustentava que o melhor sistema vocálico

seria aquele em que houvesse a maior dispersão acústica para um dado número de vogais.

Uma década depois, Lindblom faz uma modificação à teoria proposta em 1972 no

sentido de que o contraste perceptual não precisa ser máximo, mas suficiente. A premissa de

que os sistemas de sons usados com propósito lingüístico passam por restrições sistêmica e

relacional e não locais e absolutas, porém, é mantida.
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2.2.9.3 A Teoria da Dispersão-Focalização (Schwartz et al. 1997a e Schwartz et al.

1997b)

A Teoria da Dispersão-Focalização dos sistemas vocálicos (TDF) postula que para um

determinado numero n de vogais, o sistema preferido (isto é, o mais freqüente nos inventários

fonológicos) é obtido através de cálculos que levam em consideração a dispersão global,

baseada na distância intervocálica e a focalização local, baseada na saliência espectral

intravocálica relacionada à proximidade dos formantes. A computação é feita em um espaço

auditivo, isto é, baseado em formantes e é controlada por 2 parâmetros: λ, que dá o peso

respectivo de F1 e dos formantes mais altos em distancias auditivas e α que dá os pesos

respectivos dos componentes da focalização e dispersão. As previsões correspondentes são

comparadas com as principais tendências dos sistemas vocálicos analisados num outro

trabalho (Schwartz et al. 1997b).

2.2.9.4 A descrição da qualidade vocálica pelo método estatístico: uma proposta para a

comparação interlingüística de espaços vocálicos (Disner 1986)

Segundo Disner, as teorias contemporâneas a respeito das forças que dão forma à

distribuição de vogais nos espaços vocálicos, por exemplo Lijencrants & Lindblom 1972,

requerem respostas para perguntas tais como:

- As vogais da língua X são distribuídas uniformemente pelo espaço acústico?

- As vogais anteriores são mais espaçadas que as vogais posteriores?

- As vogais de tal língua são centralizadas ou periféricas?
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- As vogais anteriores arredondadas são mais baixas que as suas contrapartes não

arredondadas?

- O [i] da língua X é mais alto que o [i] da língua Y?

A autora aponta que, em geral, no intuito de responder tais perguntas, recorre a medições

fonéticas das vogais usando as freqüências formânticas, que embora capazes de determinar a

qualidade fonética de uma determinada vogal, não podem responder a estas perguntas. A

relação entre os valores formânticos de uma vogal e uma faixa geral dos valores formânticos

das vogais produzidas por um determinado falante são extremamente  importantes na

determinação da qualidade vocálica, visto que os valores absolutos dos formantes são

grandemente influenciados por diferenças idiossincráticas, que se referem a anatomia vocal

do falante.

Disner 1986 apresenta, portanto, a análise de variância com o ANOVA, a que submeteu

dados de freqüências formântica de vários falantes de inglês e holandês. 25 informantes

pronunciaram as vogais de suas línguas respectivas em contexto h V Cdental. As vogais

[h+�H+�D+�@+�N+�t] foram escolhidas para este estudo porque são as únicas vogais que ambas as

línguas têm em comum. Para minimizar os efeitos da variação foram escolhidos apenas

informantes de sexo masculino.

Embora a partir das médias vocálicas inscritas no gráfico seja possível notar que

algumas se diferenciam marcadamente de língua para língua, as diferenças gerais na altura e

na posteriorização das vogais do inglês e do holandês não são significativas se comparadas as

grandes diferenças entre os falantes de cada língua. Disner conclui, portanto, que os gráficos

do espaço vocálico associados à análise de variância permitem que se distingam as diferenças

interlingüísticas significativas à luz da comparação das diferenças interlinguísticas com as

discrepâncias encontradas entre os falantes de cada uma das línguas.
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2.2.9.5 A teoria da Auto-Organização dos sistemas vocálicos (de Boer 2000)

Os sistemas sonoros das línguas humanas demonstram importantes regularidades.

Mesmo que os humanos sejam capazes de produzir e perceber muitos sons da fala diferentes,

as línguas não usam subconjuntos aleatórios destes sons. De Boer separa as possíveis

explicações para as regularidades encontradas nos sistemas vocálicos das línguas do mundo

como em duas categorias: a das baseadas em restrições funcionais de um bom sistema

comunicativo e a das baseadas em capacidades humanas cognitivas inatas. Para as explicações

da primeira categoria, a comunicação lingüística deve ser robusta e de possível aprendizagem:

é ideal portanto, que haja redundância, previsibilidade, e os sons da fala devem ser de fácil

distinção e produção. Já as explicações do segundo tipo correm um certo risco de

circularidade e geram dois questionamentos importantes: como tais capacidades se tornaram

inatas e como são implementadas nos circuitos neurais do cérebro?

A fala possibilita a comunicação através do uso do trato vocal humano e do sistema

perceptual e, segundo o ponto de vista da primeira classe de explicações para o fenômeno das

regularidades que se podem notar nos sistemas vocálicos das línguas humanas,  otimizando-se

um ou mais aspectos do processo de comunicação tais como a distintividade acústica e a

estabilidade articulatória é possível prever as propriedades dos sistemas vocálicos humanos.

Um exemplo desta explicação, segundo de Boer, é a teoria da dispersão, proposta em

Liljencrants & Lindblom 1972.

No entanto, falta ainda um aspecto importante às explicações: como os sistemas se

tornam otimizados. No intuito de responder a esta pergunta, de Boer explora, em seu trabalho,

a hipótese de que a otimização é causada pela auto-organização da população. A auto

organização é o fenômeno em que a ordem, numa escala global, pode emergir

espontaneamente num grupo de entidades em interação. Em outras palavras, de Boer investiga
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a hipótese de que a estrutura dos sistemas vocálicos é determinada pela auto-organização em

uma população sob as restrições da percepção e da produção. Esta hipótese é testada com

simulação por computador, através da construção de simulações similares à realidade em vida

artificial, um domínio da ciência da computação.

A simulação por computador usada no trabalho de de Boer consiste de uma população

de agentes que podem produzir, perceber e lembrar-se de sons da fala de uma forma similar à

humana. Para tanto, cada agente foi equipado com um sintetizador articulatório, um modelo

de percepção humana para o cálculo das distâncias entre sinais diferentes e uma memória

associativa para a estocagem de protótipos vocálicos. Cada agente também podia interagir

com outros agentes – seguindo um padrão fixo – e imitá-los. Os agentes podiam atualizar seus

repertórios dependendo do resultado das interações. Todos os agentes iniciaram com um

repertório vocálico vazio. Através de sessões de imitação, que travavam uns com os outros, os

agentes tinham que desenvolver um sistema tão grande quanto possível, que permitisse

comunicação bem-sucedida e que seria realística, sendo a auto-organização um fator na

explicação da estrutura dos sistemas vocálicos.

A emergência de um sistema vocálico em uma população de 20 agentes sob 10% de

ruído acústico deu-se da seguinte forma: depois de 20 sessões, os agentes ainda tinham muito

poucas vogais, que se encontravam dispersas mais ou menos aleatoriamente pelo espaço

acústico. Depois de 500 sessões de imitação, os agrupamentos de vogais haviam se tornado

mais pronunciados; os agentes haviam movido seus protótipos vocálicos para perto dos sinais

que eles percebiam. Depois de 2000 sessões, o espaço vocálico disponível se tornou

preenchido mais uniformemente e o sistema começou a se tornar mais realístico. Por fim,

depois de 10.000 sessões de imitação, o espaço acústico havia se tornado mais preenchido e o

sistema vocálico havia se tornado mais realisticamente simétrico e disperso. Depois destes

testes, o sistema continuava estável.
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De Boer conclui que os resultados da simulação mostram que os sistemas vocálicos

podem ser previstos como resultado de auto-organização numa população de agentes. A auto-

organização em uma população sob restrições de percepção e de produção faz com que os

sistemas de vogais que estão acusticamente dispersas seja favorecido sobre sistemas menos

dispersos. As mesmas tendências universais conforme aquelas descobertas nos sistemas

vocálicos humanos foram encontradas nos sistemas que emergiram. Isto indica que regras e

restrições inatas não as explicam. Elas são um resultado emergente do modo como a

percepção e a produção humanas funcionam. Desta forma, o trabalho de de Boer mostrou que

é possível explicar as tendências universais dos sistemas vocálicos como resultado da auto-

organização em uma população sob as restrições da percepção e da produção, eliminando,

assim, a necessidade de se postular uma predisposição inata em direção a certos sistemas

vocálicos.

2.3 Estudos sobre percepção vocálica

2.3.1 O vínculo entre estes estudos mais recentes (sobre produção) com a percepção

vocálica: o trabalho de Baptista 2000

Na aquisição de inglês como LE8 sintonização do sistema vocálico se dá, segundo

Baptista 2000, por uma seqüência de aumentos e diminuições no repertório fonético: o

aprendiz começa a perceber algumas ocorrências de uma dada vogal de uma outra maneira e

gradualmente aumenta a freqüência de produção desta vogal à nova maneira, diminuindo a

freqüência de produção à maneira antiga.

O que é armazenado na memória não é o input, mas a interpretação dada ao input. A

língua materna deu experiência de uma forma de interpretação das ocorrências no espaço
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acústico, portanto, ocorrências fora das áreas usuais podem ser interpretados de forma não

acurada. Isto parece explicar por que alguns aprendizes não adquirem distinções vocálicas

mesmo depois de vários anos de exposição: eles já armazenaram uma grande quantidade de

ocorrências interpretadas de forma não acurada.

Para a teoria fonética, relevância teórica dos resultados de Baptista 2000, é apontar

que falantes de interlíngua também produzem cada vogal em relação às outras vogais em seu

sistema vocálico da interlíngua. Seu trabalho mostra, ainda, que dados de aquisição de LE

também indicam que falantes de LE necessitam dar a seus ouvintes vogais que sejam

suficientemente distantes no espaço acústico, de modo a favorecer o contraste.

Metodologicamente, Baptista 2000 contribui ilustrando a importância de se fazerem

estudos longitudinais na área de aquisição de LE, que incluam o nível fonético e usem

técnicas instrumentais – análise acústica – e  que tratem as vogais como um sistema. Outras

motivações para o estudo longitudinal para a aquisição de LE são:

– a aquisição fonológica não é linear

– o estudo transversal não possui meios de mostrar a conexão entre a aquisição de um item e

a aquisição de outro item

– a aquisição é processo, e só se deve falar de processo sendo o estudo longitudinal

Os resultados obtidos por Baptista são, ainda, pedagogicamente relevantes pois, em

virtude da tradição de os estudos de aquisição de LE focalizarem pares mínimos, muitos dos

exercícios de pronúncia no Brasil são os de repetição com pares que se diferenciam por

[h,H\+�Zt,T\ e [z,D\. Geralmente [dH] e [nT] são ignorados ‘porque sua substituição pelos

ditongos equivalentes do português [ei] e [ou] não dificultaria a compreensão’. Este estudo

mostra, entretanto, que se os aprendizes brasileiros continuam produzindo [dH] (na

interlíngua9) na altura de [ei] (na língua materna10), possivelmente não serão capazes de

diferenciar [i] e [H].
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Com isso, entende-se que os exercícios de pronúncia não devem se limitar aos pares

mínimos, mas devem ser feitos com frases que agrupem várias vogais. Exercícios como os de

escalas musicais também seriam de grande valia, porque todas as vogais precisam ser

ensinadas e de preferência em exercícios que contenham seqüências de vogais.

Por vezes o professor percebe apenas a dificuldade de um aluno em produzir

determinado contraste. Talvez este contraste só seja feito com a reorganização das vogais no

entorno. Além disso, é apenas com técnicas instrumentais (acústicas) - visuais - que o

professor e o aluno podem ter uma informação precisa do grau de progresso a ser feito.

2.4 Aylett 2000 - Uma abordagem estatística à fala

Diferenciamos as vogais perceptualmente não porque criamos categorias baseadas

simplesmente em valores médios e, ao recebermos um input novo comparemos com estes

pontos médios fixos para entendermos, até porque isto não seria lógico, se levarmos em

consideração o fato de que gráficos de espaços vocálicos como o de  Peterson & Barney que

inscrevem no gráfico F1 x F2 todas as ocorrências estudadas, geralmente divididos em

subespaços elipsóides, contêm diversas interseções entre as elipses, especialmente em línguas

de sistemas vocálicos mais povoados.

Estatisticamente falando, entendemos as vogais porque os ‘picos’ de densidade se

encontram distanciados uns dos outros. Desta forma, os pontos que ocorrem nas interseções

fazem parte do desvio padrão da vogal. Associando esta idéia à de que as vogais não são

percebidas em separado, mas de forma relacional, temos que a compreensão destas vogais

situadas em áreas de interseção – em regiões menos densas do subespaço – ocorre em relação

às outras vogais pronunciadas pelo mesmo falante, devido à forma de relacionamento (em

termos de dispersão) com as outras vogais do sistema de determinada língua. Isto encontra
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consonância com o trabalho de Aylett 2000, que apresenta os seguintes gráficos, comparando

uma massa de dados referentes aos dois primeiros formantes das vogais do inglês falado na

Escócia vistos em um AVS em que figuram apenas as médias dos valores e vistos em um

gráfico que leva em consideração a densidade de ocorrência para cada vogal.

Figura 3. Gráficos de Aylett (2000:86). Em a, apenas as médias das vogais estudadas aparecem representadas no

AVS; em b, há alusão à densidade das ocorrências.
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3. METODOLOGIA

3.1 Hipótese

Embora, na prática de ensino de inglês a brasileiros, certas vogais do inglês sejam

assumidas como idênticas a vogais do português em sua produção, observando Liljencrants

& Lindblom 1972, Lindblom 1986, Ladefoged & Broadbent 1957, Ladefoged 1989 e

Baptista 2000, partimos da hipótese de que isto não se comprova nem do ponto de vista dos

valores absolutos, nem do ponto de vista relacional. Os valores absolutos dos formantes, que

inscrevem o posicionamento de determinada vogal no espaço acústico, se diferencia de outras

vogais e até da mesma vogal dita por outro falante, por idiossincrasias de ordem interpessoal e

interdialetal11, por exemplo. Os valores relativos entre os elementos dos sistemas também são

diferentes nas relações que desempenham para com os outros itens em cada língua.

No intuito de comprovar tal fato, neste trabalho, serão observadas semelhanças e

diferenças – não só absolutas, mas principalmente relacionais – entre os sistemas vocálicos do

inglês (IAG) e do português (PB). Pretende-se, também, observar a compatibilidade de vogais

ditas equivalentes nas duas línguas, comparando as vogais  [h, D,�N,�t\�do PB  com as vogais

[h, D,�N,�t\ do IAG, bem como as vogais  [dH, nT\ do IAG com as vogais e os ditongos

[d+�D+�dH\�d�Zn+�N+�nT\, a fim de que se saiba mais sobre a equivalência  de vogais

interlingüisticamente12, no sentido de que elas sejam pronunciadas de forma idêntica.

3.2 O corpus

O corpus deste trabalho consiste em duas listas de palavras: a primeira, contém dez

vogais tônicas do inglês (IAG) em contexto [!hVd] e a segunda, contém as sete vogais tônicas
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mais os ditongos [dH], [DH], [nH] e [NT] do português (PB-RJ), também em contexto [!hVd].

Observem-se abaixo as listas palavras:

Lista de palavras 1 – inglês (IAG)

heed Zgh9c\

hid ZgHc\

hayed  ZgdHc\

head  ZgDc\

had  Zgzc\

hod Zg@c\

hawed  ZgNc\

hoed  ZgnTc\

hood ZgTc\

who’d Zgt9c\

Lista de palavras 2 – português (PB-RJ)

corrida [jn!ghc5]

enredo [h}i}!gdcT]

arreda [`!gDc5]
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errada [d!g`c5]

roda [!gNc5]

rodo [!gncT]

arruda [`!gtc5]

baleia [a`!kdHi5]

boléia [an!kDHi5]

soldo [!rnTcT]

solda [!rNTc5]

O contexto [!gVc], tradicionalmente usado em estudos acústicos vocálicos em inglês –

a exemplo de Peterson & Barney, 1952 e Hillenbrand et al., 1995 – apresenta as vantagens de

que, entre as consoantes do inglês, operam influência pequena e local na configuração

formântica da vogal e que, do ponto de vista fonético, especialmente na análise acústica, tanto

[h-] como [-d] se destacam visualmente da vogal que lhes é adjacente, facilitando a análise.

As influências consonânticas no contexto [!gVc] sobre a vogal geralmente consistem

da mudança do formato assumido pela cavidade oral entre a articulação de [h] e a articulação

da vogal e a preparação para a oclusão de [d], em que a língua começa a remodelar a cavidade

oral no final da articulação da vogal, culminando com a oclusão. A influência de [d] sobre a

duração da vogal antecedente, assim como nos trabalhos anteriores sobre este assunto aqui

referidos, não foi estudada em contraste com a influência que seria causada pela sua

contraparte surda, i.e. contexto [!gVs].

Quanto à configuração no espectrograma, [h] apresenta pouca energia acústica

concentrada em freqüências mais altas e [d] se inicia por uma oclusão, o que cria um espaço
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‘em branco’, marcado, apenas, por uma barra de vozeamento em sua extremidade inferior.

(Cf. Potter, Kopp & Green, 1947; Ladefoged 2001.)

Além disso, tanto em PBRJ como em IAG, as vogais tônicas orais ocorrem precedidas

de [h] e seguidas de [d], tornando, assim, possível a sua comparação. Uma diferença entre as

palavras do PBRJ e as do IAG usadas nesta pesquisa é a de que as palavras do IAG são

monossilábicas (heed, hid, hayed, head, had, hod, hawed, hoed, hood, who’d) e as do PBRJ

são dissilábicas ou trissilábicas. Isto se deu porque, em PBRJ, [d] não aparece em coda

silábica, o que impossibilita a ocorrência de monossílabos de estrutura [!gVc] em PBRJ. Para

que as vogais pesquisadas em PBRJ fossem tônicas, escolheram-se palavras dissilábicas de

contexto [!hVd]5.T (rodo, roda) e trissilábicas de contexto CV[!gVc]5/T (corrida, enredo,

arreda, errada, arruda). Para que se comparassem os ditongos [dH+�DH+�nT+�NT] do PBRJ com

as vogais [dH+�nT] do IAG, por conta da baixa ocorrência destes ditongos, em especial [DH] em

contexto não final, foram escolhidas das palavras baleia/boléia, assumindo-se o glide [j], que

costumeiramente ocorre no PBRJ nestas palavras, como contexto sonoro adjacente ao

ditongo, em comparação com as palavras soldo(ô)/solda, que foram escolhidas pelo fato de a

consoante [s] se distinguir de uma forma mais pronunciada da vogal adjacente.

3.3 Os informantes

Foram gravados 20 informantes norte-americanos falantes do IAG, dos quais, 10

mulheres e 10 homens e 20 informantes brasileiros falantes do PB carioca, dos quais 10

homens e 10 mulheres.

3.4 As gravações
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As gravações foram feitas em locais insonorizados, com microfone de boa

qualidade conectado diretamente ao computador. Cada informante leu as listas

silenciosamente para que pudesse tirar alguma dúvida referente a alguma palavra menos

freqüente na fala popular e, em seguida, leu, desta vez sendo gravado, cada lista duas vezes.

3.5 Os programas computacionais de aquisição e análise acústica

O programa usado para adquirir o sinal sonoro foi o SoundForge, da Companhia Sonic

Foundry, versões 4.5 e 7.0. O programa utilizado para fazer as análises acústicas foi o

PRAAT.

3.6 A análise estatística

As análises estatísticas dos dados foram feitas no programa Microsoft Excel, em que

várias planilhas foram geradas através de arquivos de texto simples separados por tabulações.

Neste programa, os dados foram organizados e diversos valores foram obtidos por medidas-

resumo, tais como média aritmética, mediana, desvio padrão, percentuais etc., através de

fórmulas. Os gráficos de dispersão foram feitos ocm o editor de gráficos do Microsoft Office

a partir do Microsoft Excel (ZENTGRAF 2001).

Os desenhos esquemáticos, também conhecidos como ‘caixas-de-bigodes’ ou ‘box

plots’ (BUSSAB & MORETTIN 2002) foram feitos através do programa de análise estatística

R13.

Os gráficos em desenho esquemático ou box plots são usados como medida resumo

para apresentar a gama de variação de cada característica acústica de cada vogal. O box plot

confere as idéias de posição, dispersão, além de salientar os pontos discrepantes e a assimetria

do conjunto de dados. A posição central é dada pela mediana (MED). A ‘caixa’ do gráfico,
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formada pelo espaço entre o 1° e 3° quartis (q1,q3) localizam a maior parte das ocorrências

(50%) em relação a todas as ocorrências adjacentes. As ocorrências adjacentes se localizam

entre o limite superior (LS) e o limite inferior (LI). São pontos discrepantes (DISC) aqueles

que ocorrem fora destes limites.

Informações dadas pelo gráfico de caixa (box plot).
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 A análise acústica

Seguem, abaixo, os valores14 obtidos pelas análises dos quatro primeiros formantes,

freqüência fundamental, intensidade e duração das vogais de cada falante. As medições dos

formantes ocorreram em intervalos de estabilidade (steady state intervals) a uma distância

segura dos contextos fonéticos anterior e posterior, a fim de que as análises não fossem

afetadas por eles ou por movimentos vocálicos em direção a eles ou deles provenientes. As

vogais [dH+�nT] do inglês e os ditongos [dH+�DH+�nT+�NT] do português foram medidos em sua

porção inicial (1) e em sua porção final (2). Na tabela, o m minúsculo indica os informantes de

sexo masculino e o f minúsculo, os de sexo feminino.

a) português brasileiro carioca (PB-RJ)

INF_m01_PB-RJ

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 378,84 1881,06 2499,37 3217,03 146,68 85,18 150

d 410,30 1875,31 2519,99 3214,15 137,77 85,70 170

D 496,05 1823,36 2405,75 3213,50 126,65 86,42 146

` 776,26 1500,94 2502,33 3352,39 127,70 84,20 176

N 556,15 1026,42 2515,20 3454,90 121,27 84,52 174

n 396,22 1036,17 2489,02 3310,26 129,72 87,79 180

t 373,19 941,58 2464,42 3326,25 114,87 82,36 156
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dH1 426,09 1878,58 2705,91 3999,92 120,12 88,40 204

dH2 383,99 2032,62 2815,26 3883,23 128,49 88,07 –

DH1 562,12 1688,17 2691,12 3935,53 120,14 86,43 172

DH2 481,06 1947,71 2916,97 3848,61 121,92 86,53 –

nT1 421,10 971,10 2607,61 3473,53 126,78 86,14 211

nT2 396,63 882,45 2580,72 3429,10 122,63 82,64 –

NT1 521,22 961,96 2680,31 3486,17 120,13 84,81 226

NT2 432,99 940,01 2710,00 3587,05 123,50 84,45 –

INF_m02_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 280,98 2239,24 2941,92 3472,83 123,74 81,49 153

d 343,81 2134,44 2837,59 3536,86 118,16 80,85 158

D 599,99 1852,38 2754,02 3719,56 105,37 78,46 142

` 865,66 1293,24 2673,58 3780,75 100,00 81,99 126

N 568,00 800,22 2991,31 3543,79 102,64 83,38 139

n 361,43 691,68 2862,92 3493,37 112,48 80,56 129

t 283,35 660,87 2619,13 3386,22 105,83 74,92 97

dH1 378,84 2289,55 2937,44 3433,07 99,56 76,18 188

dH2 279,62 2166,69 2857,17 3279,62 100,31 74,70 –

DH1 589,27 1899,94 2686,37 3706,65 96,70 76,62 181

DH2 386,17 2252,66 2824,88 3521,51 95,35 73,35 –

nT1 384,13 648,24 2489,28 3227,45 152,91 75,68 162

nT2 301,14 619,37 2552,54 3261,05 169,94 78,79 –
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NT1 532,33 749,97 2382,63 3301,79 142,59 74,10 176

NT2 394,97 627,49 2594,22 3300,24 155,71 74,26 –

INF_m03_PB-RJ

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 347,59 2079,83 2707,10 3670,17 125,52 82,71 30

d 372,07 2157,79 2793,38 3431,17 133,97 85,86 76

D 605,72 1961,59 2636,52 3576,99 116,26 83,65 80

` 895,00 1424,03 2644,47 3869,55 119,57 85,78 84

N 617,94 852,60 3147,97 3897,66 117,40 86,06 106

n 384,19 776,47 3006,25 3502,63 126,38 85,47 132

t 303,17 924,69 2771,42 3800,16 140,56 83,63 115

dH1 366,09 2334,26 2956,38 4036,98 122,06 83,53 140

dH2 253,98 2398,01 3083,28 3937,54 121,70 80,84 –

DH1 601,09 2058,67 2863,07 3878,06 112,13 81,12 179

DH2 281,94 2260,17 3043,16 3500,56 116,62 78,33 –

nT1 408,32 825,23 2475,13 3348,85 124,21 78,72 175

nT2 322,21 866,62 2451,26 3369,05 139,22 79,70 –

NT1 579,13 799,06 2443,46 3367,40 119,39 79,42 202

NT2 419,84 704,41 2634,26 3363,13 137,34 77,32 –

INF_m04_PB-RJ

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)
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h 277,65 2003,66 2849,89 3410,12 137,95 75,88 122

d 338,12 2038,13 2554,96 3264,29 134,78 76,75 123

D 561,46 1927,72 2475,03 3590,87 132,64 78,91 138

` 860,42 1446,28 2532,81 3865,10 134,26 78,95 136

N 671,22 1215,66 2712,90 3777,30 144,00 76,68 147

n 431,76 761,58 2765,72 3616,88 153,30 74,89 137

t 334,14 754,80 2489,69 3235,35 144,77 73,04 149

dH1 368,55 2160,28 3094,26 3921,78 141,59 75,09 176

dH2 302,64 2282,56 3118,74 3789,01 141,17 72,68 –

DH1 516,54 2081,16 2913,46 3981,97 130,07 72,93 186

DH2 327,63 2163,95 3080,72 3686,59 135,28 70,42 –

nT1 404,65 809,41 2729,65 4014,27 130,20 75,16 201

nT2 355,12 802,20 2501,60 3254,25 154,66 75,78 –

NT1 629,07 1139,32 2499,06 3275,70 127,94 73,89 191

NT2 471,83 832,25 2486,75 3362,71 144,38 75,88 –

INF_m05_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 348,14 2052,82 2927,14 3691,58 113,64 74,10 126

d 420,78 2059,98 2817,60 3660,86 121,88 83,93 164

D 578,03 1594,94 2486,28 3795,58 124,83 86,67 159

` 877,14 1508,87 2362,01 3620,85 109,41 83,76 168

N 719,64 931,91 2314,25 3354,51 117,98 86,73 187

n 457,29 988,65 2339,16 3501,92 121,49 83,47 182
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t 403,11 790,85 2385,51 3567,12 130,16 83,43 156

dH1 462,09 2068,65 2778,63 3993,08 108,76 83,56 150

dH2 382,57 2252,06 2871,71 3793,16 123,23 77,52 –

DH1 628,87 1824,75 2761,03 3987,43 108,18 85,04 144

DH2 512,69 2014,16 2819,70 4036,17 121,71 85,19 –

nT1 447,32 995,55 2344,90 3273,99 115,74 85,81 176

nT2 407,23 781,48 2288,70 3198,58 120,85 82,31 –

NT1 584,46 1055,85 2305,10 3331,83 108,41 86,28 209

NT2 429,46 937,50 2377,32 3350,62 127,55 81,14 –

INF_m06_PB-RJ

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 379,87 2050,20 2642,91 3319,23 117,95 81,86 224

d 451,15 1752,24 2425,13 3480,36 106,17 88,68 162

D 566,77 1862,00 2423,24 3719,02 108,00 84,18 195

` 785,00 1363,16 2432,02 3344,99 112,87 84,69 177

N 752,97 1199,91 2338,78 3387,54 113,28 85,14 121

n 519,60 827,80 2286,61 3099,69 115,01 87,55 201

t 461,64 878,66 2400,75 3185,46 102,99 85,57 176

dH1 463,89 1949,09 2612,27 3706,09 104,76 86,57 192

dH2 405,97 2182,07 2689,90 2689,90 96,81 83,06 –

DH1 573,49 1687,06 2821,65 3826,41 103,44 87,00 170

DH2 519,41 1956,54 2639,59 3992,37 101,36 85,63 –
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nT1 513,30 735,18 2658,30 3234,50 99,28 86,41 240

nT2 456,90 782,43 2709,42 3352,81 96,19 85,63 –

NT1 631,70 1040,12 2668,40 3393,58 115,62 86,18 237

NT2 530,93 856,98 2732,37 3496,80 111,22 84,90 –

INF_m07_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 288,30 2260,27 2958,33 3675,52 141,16 69,96 127

d 425,96 1932,46 2360,35 3653,00 144,13 69,46 135

D 641,84 1738,97 2569,18 3820,80 134,54 69,04 122

` 804,21 1383,36 2361,56 3883,66 124,48 67,92 149

N 595,53 924,78 2493,69 3392,13 129,50 72,65 144

n 412,48 733,50 2348,76 3432,07 142,54 76,04 115

t 359,05 612,89 2366,60 3457,60 127,89 68,49 125

dH1 387,46 2101,54 2577,86 3702,37 131,96 69,12 211

dH2 319,95 2199,19 2875,49 3867,37 160,59 72,71 –

DH1 538,33 1748,17 2401,00 3876,97 112,64 66,27 220

DH2 368,10 2183,53 2672,62 3964,46 156,68 71,90 –

nT1 430,35 908,97 2605,36 3423,70 132,67 71,63 174

nT2 347,29 667,92 2613,82 3539,51 157,59 77,08 –

NT1 553,48 837,52 2581,82 3402,97 130,36 72,56 195

NT2 457,61 766,14 2891,19 3375,64 147,12 73,49 –
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INF_m08_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 305,00 2185,60 2728,38 3694,96 155,76 76,15 118

d 377,78 2052,44 2485,24 3718,59 160,84 75,75 99

D 597,13 1865,84 2505,66 3627,04 154,78 74,64 82

` 769,65 1408,68 2334,34 3819,09 154,46 73,67 98

N 616,05 1010,49 2345,37 3505,77 160,12 75,52 132

n 392,67 803,21 2334,05 3132,85 172,13 80,67 128

t 342,10 742,41 2333,34 3404,19 186,29 79,76 155

dH1 442,28 1958,75 2516,92 3799,59 150,71 73,26 129

dH2 297,10 2239,72 2832,88 3856,77 149,07 70,89 –

DH1 573,00 1710,04 2376,08 3875,21 144,97 73,15 151

DH2 413,30 2102,21 2630,10 3851,36 154,59 71,12 –

nT1 369,58 826,61 2373,19 3031,19 173,14 79,73 149

nT2 357,55 731,66 2491,25 2982,58 182,28 80,50 –

NT1 515,69 816,77 2183,44 3200,61 154,81 75,64 157

NT2 438,69 842,27 2297,25 3224,84 164,29 75,03 –

INF_m09_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 411,65 2038,86 2536,75 3491,16 125,54 88,17 83

d 479,45 2001,09 2607,98 3713,38 129,95 87,97 98

D 519,49 1986,33 2572,99 3672,37 126,07 86,69 138

` 845,90 1661,93 2746,93 3536,49 126,59 87,50 116
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N 697,17 1269,44 2405,79 3428,15 129,06 85,35 99

n 523,51 947,84 2464,61 3310,10 133,31 87,71 96

t 463,48 982,06 2336,41 3284,34 129,57 87,61 72

dH1 535,06 2090,62 2672,40 3722,05 132,98 87,99 195

dH2 405,31 2076,85 2420,60 3482,32 135,61 82,55 –

DH1 577,93 1979,56 2659,31 3624,26 131,93 88,42 149

DH2 419,12 2067,35 2484,07 3556,32 131,63 85,78 –

nT1 536,35 1116,67 2568,16 3555,48 130,31 87,72 134

nT2 458,85 1283,76 2670,93 3519,26 129,50 84,48 –

NT1 699,94 1164,60 2634,72 3479,69 126,35 85,47 146

NT2 526,20 1267,36 2750,13 3772,32 125,01 84,74 –

INF_m10_PB-RJ

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 313,60 2119,85 2794,40 3387,56 131,39 82,72 152

d 365,97 2048,06 2731,72 3429,29 124,70 82,47 162

D 565,34 1842,71 2637,93 3550,87 112,46 81,11 143

` 835,86 1362,47 2616,50 3637,96 109,23 82,73 142

N 564,05 875,62 2832,61 3514,16 108,85 83,76 150

n 373,03 806,51 2738,29 3432,33 118,23 82,97 146

t 313,30 754,44 2567,56 3366,23 108,84 77,40 117

dH1 394,59 2152,56 2860,26 3622,02 106,41 80,25 193

dH2 314,41 2122,00 2843,20 3480,82 109,70 79,16 –
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DH1 580,22 1829,35 2687,95 3782,94 104,51 79,89 178

DH2 417,80 2151,01 2855,58 3630,54 104,21 77,74 –

nT1 423,19 853,62 2647,06 3391,59 123,25 84,55 181

nT2 363,36 830,31 2490,51 3338,93 115,75 80,80 –

NT1 597,33 974,08 2725,90 3492,66 113,90 84,16 193

NT2 410,65 841,84 2669,87 3401,78 122,00 84,16 –

INF_f01_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 375,08 2604,27 3225,83 4272,30 176,95 79,09 142

d 393,72 2749,49 2939,95 4367,51 163,61 83,18 201

D 660,85 2225,69 2776,00 4350,69 156,97 78,77 205

` 1114,77 1690,76 2913,77 4227,60 168,88 88,83 183

N 751,91 966,55 2643,13 3886,89 193,03 88,54 198

n 490,17 787,39 2741,70 4001,23 188,96 87,15 240

t 414,31 818,92 2896,42 3525,49 178,84 82,51 158

dH1 441,49 2476,27 2899,89 4278,31 179,28 82,98 181

dH2 407,20 2751,15 2937,71 4360,46 191,89 81,21 –

DH1 752,34 2144,34 2954,86 4329,73 184,47 83,53 208

DH2 454,45 2222,11 2953,59 4247,51 182,86 81,43 –

nT1 506,81 1146,83 2620,23 3785,03 183,21 85,55 193

nT2 362,37 654,59 2749,38 3088,07 188,57 81,39 –

NT1 629,72 1231,97 3047,11 3535,20 175,69 87,27 229

NT2 501,50 921,16 2541,32 3619,43 186,27 82,06 –
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INF_f02_PB-RJ

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 488,71 2478,01 3273,17 4180,83 198,05 76,82 171

d 457,77 2410,25 2970,26 4217,06 181,78 85,68 167

D 556,52 2305,89 2887,48 4392,95 177,91 87,50 204

` 930,21 1696,36 2869,82 4033,72 173,94 86,26 219

N 669,25 1014,43 2198,06 2731,69 175,62 88,23 208

n 481,37 886,37 2373,65 2837,60 183,53 85,72 258

t 433,58 765,66 2777,46 3799,97 185,79 77,99 193

dH1 516,38 2190,46 2885,53 3645,08 180,25 84,25 294

dH2 419,70 2426,76 2897,25 4131,94 168,78 78,12 –

DH1 578,70 2035,41 2880,95 4338,01 177,80 88,16 253

DH2 499,77 2409,48 3035,20 4288,46 167,06 78,44 –

nT1 509,44 1301,11 2238,86 2625,99 180,43 86,77 282

nT2 340,25 608,18 2596,74 3149,26 169,27 79,01 –

NT1 482,49 1299,96 2628,65 2390,56 179,86 85,96 298

NT2 493,22 1040,72 2151,30 2463,90 172,58 78,82 –

INF_f03_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 403,12 2573,96 2880,49 4201,40 182,76 79,57 141

d 478,64 2652,38 2979,94 4300,36 185,00 86,26 138

D 642,17 2288,10 2853,29 4294,95 185,62 82,75 157
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` 996,61 1742,80 2739,71 4297,32 179,71 85,31 153

N 776,72 1083,97 2372,57 3411,29 183,54 83,46 181

n 520,18 895,26 2970,83 3508,54 181,02 80,25 152

t 437,79 875,97 2900,52 3804,88 204,05 75,99 140

dH1 494,40 2288,47 3024,84 4178,69 178,27 78,80 176

dH2 379,59 2647,57 2958,57 4296,96 165,47 78,18 –

DH1 711,84 1826,73 2793,67 4434,37 166,21 81,03 216

DH2 519,16 2407,00 2862,43 4240,61 152,08 72,11 –

nT1 545,32 1332,13 2832,72 3293,90 173,25 83,52 204

nT2 359,68 688,07 2746,01 3270,37 161,15 78,15 –

NT1 597,06 1402,16 2753,07 3061,82 182,39 84,47 238

NT2 537,30 1057,85 2743,00 3129,48 164,23 77,68 –

INF_f04_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 324,06 2489,64 3256,76 4339,90 253,88 77,32 171

d 472,41 2514,70 3089,62 4448,41 211,62 74,42 175

D 594,05 2383,86 3353,66 4410,70 245,03 75,16 180

` 965,26 1566,70 2603,09 4290,21 221,07 77,03 179

N 819,30 1202,56 2943,53 4165,02 243,09 84,17 209

n 511,11 952,45 3119,20 4362,07 253,59 82,47 190

t 462,18 721,10 3016,44 4427,19 237,17 77,90 157

dH1 491,07 2455,22 3224,45 4242,65 224,35 75,15 202

dH2 402,98 2670,25 3388,16 4230,61 207,43 73,12 –
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DH1 700,66 1992,17 3066,98 4187,79 217,53 75,64 218

DH2 391,34 2623,21 3452,03 4645,13 199,93 74,87 –

nT1 541,07 1495,94 3002,41 3978,34 232,58 77,68 212

nT2 362,16 540,23 2887,03 3532,88 213,71 75,22 –

NT1 589,45 1615,34 3323,72 3551,46 229,98 75,96 247

NT2 531,51 1154,72 2926,55 3684,40 204,97 73,76 –

INF_f05_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 349,12 2700,11 3224,54 4129,61 193,05 62,67 156

d 434,87 2640,37 3173,04 4141,54 194,42 60,74 208

D 710,16 1968,37 2750,94 4455,37 188,59 64,55 120

` 957,32 1523,75 2603,85 3800,67 179,34 62,78 105

N 784,82 1179,43 3043,55 3853,69 198,11 71,43 136

n 447,52 878,06 3235,11 3903,53 212,11 70,27 134

t 395,88 861,04 3173,70 3886,72 212,17 64,75 112

dH1 550,58 2218,11 3112,23 4369,31 196,14 63,31 220

dH2 358,92 2629,17 3257,15 4330,74 183,64 58,57 –

DH1 788,89 1698,05 2823,16 3700,45 197,70 70,42 219

DH2 422,54 2334,98 3106,97 4152,52 169,95 60,57 –

nT1 466,50 1320,36 3057,46 3633,34 201,33 69,85 196

nT2 333,90 670,39 2974,00 3268,98 189,36 62,26 –

NT1 625,54 1536,81 3620,11 3407,02 195,42 71,24 243

NT2 460,44 1042,67 2942,05 3426,39 173,27 67,28 –
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INF_f06_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 522,88 2729,10 3105,30 4286,52 221,26 79,64 191

d 594,73 2524,10 3254,78 4760,01 210,72 82,67 192

D 632,00 2499,77 3177,70 4958,40 200,18 86,28 211

` 979,63 1570,79 2544,01 3796,01 199,21 88,01 230

N 810,64 1176,89 2285,15 3735,57 195,05 89,35 203

n 527,55 807,81 2687,43 3653,55 199,05 86,38 190

t 580,64 951,07 2350,70 3609,71 216,21 74,49 202

dH1 622,76 2371,18 2872,17 4239,44 194,13 85,08 221

dH2 373,79 2692,61 3271,75 4258,98 172,18 84,16 –

DH1 765,83 2029,23 3018,79 4467,59 203,37 87,67 257

DH2 532,51 2322,45 2947,91 4219,36 252,22 86,18 –

nT1 544,00 1125,71 2603,58 3490,40 217,12 88,94 258

nT2 513,80 786,55 2266,66 3239,57 201,59 88,94 –

NT1 689,67 1455,49 2531,11 3456,23 218,65 90,77 313

NT2 538,75 926,12 2549,11 3365,43 175,93 82,24 –

INF_f07_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 431,94 2537,55 3166,32 4186,07 204,81 81,06 143

d 547,87 2534,09 2842,85 4209,70 178,11 80,86 185

D 589,60 2241,82 2992,39 4319,79 189,60 83,30 227
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` 982,76 1785,86 3027,16 4215,43 194,11 87,27 204

N 636,82 1111,72 2253,86 3337,21 200,44 89,33 208

n 445,50 860,79 2861,19 3719,42 207,66 87,97 175

t 474,00 774,37 2283,46 3350,34 190,91 80,74 168

dH1 575,98 2145,15 2955,12 4275,88 182,56 81,56 237

dH2 380,63 2706,35 3043,55 4669,38 169,40 77,70 –

DH1 779,73 2098,66 3220,29 4771,11 187,65 84,29 267

DH2 508,84 2753,04 3341,13 4598,53 154,11 75,57 –

nT1 473,21 1028,85 2887,57 3812,23 206,59 85,89 216

nT2 537,30 773,28 2821,45 3720,27 196,49 83,90 –

NT1 656,61 1269,18 2508,21 3813,63 200,88 88,67 280

NT2 584,92 994,96 2832,25 3909,05 159,27 76,73 –

INF_f08_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 274,99 2782,51 3258,12 4299,14 210,29 72,10 126

d 311,92 2742,89 3444,65 4550,64 188,40 70,02 155

D 595,36 2458,10 3122,77 4378,06 185,64 74,79 154

` 1079,63 1638,39 2593,11 4060,00 191,67 73,07 151

N 690,56 1092,67 2352,04 3734,31 207,54 76,31 156

n 431,03 828,64 2887,90 3928,14 207,09 73,45 139

t 312,95 943,27 2646,10 4104,72 203,64 65,74 148

dH1 428,52 2400,35 3013,28 4320,58 179,26 68,19 157

dH2 298,60 2898,82 3083,41 4318,50 148,36 63,36 –
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DH1 610,95 2186,02 2923,17 4246,92 178,56 67,59 166

DH2 352,25 2751,44 3011,42 4196,15 148,71 63,25 –

nT1 455,36 1330,83 2741,03 3614,15 210,01 68,89 175

nT2 247,74 691,99 2491,90 3351,31 182,33 63,91 –

NT1 504,04 1491,01 2764,69 3234,46 198,14 66,23 181

NT2 447,59 1015,54 2645,62 3373,64 179,17 64,52 –

INF_f09_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 385,24 2631,96 3256,67 4019,62 199,77 63,59 168

d 397,81 2512,93 3022,55 3838,93 199,55 74,76 180

D 661,59 2018,19 2940,73 4031,53 195,27 66,68 156

` 875,04 1698,08 2961,85 4473,56 188,84 66,91 206

N 490,69 908,24 3069,88 3842,08 186,42 73,62 184

n 300,68 735,65 2234,49 3643,17 194,56 76,18 192

t 384,56 577,06 2096,28 3408,34 208,57 72,49 156

dH1 387,85 2485,97 3514,94 4932,02 213,54 74,22 129

dH2 344,20 2906,49 3735,70 4915,28 206,40 71,63 –

DH1 416,18 2450,70 3509,64 4702,62 214,01 73,00 107

DH2 377,65 2708,89 3159,99 4606,84 212,92 72,81 –

nT1 415,67 936,19 3300,00 4113,20 197,66 76,14 218

nT2 444,48 769,27 3661,23 3900,46 223,80 73,05 –

NT1 626,36 1220,44 3098,92 3649,86 210,21 72,11 256

NT2 443,70 846,35 3662,29 4110,85 226,65 72,13 –
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INF_f10_PB-RJ
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

h 333,41 2709,95 3264,45 4435,57 193,74 69,35 121

d 386,89 2765,16 3052,26 4389,41 198,05 66,96 162

D 495,56 2501,18 2900,11 4551,86 189,47 63,83 182

` 849,27 1561,69 2733,65 4546,14 195,93 68,62 187

N 518,69 806,43 3322,78 4117,62 186,85 74,88 180

n 414,21 794,14 3397,13 4560,55 200,80 75,27 221

t 286,79 698,16 2870,50 4259,10 189,95 75,08 185

dH1 408,38 2692,58 3168,29 4911,62 204,97 70,62 260

dH2 401,61 2767,71 3399,43 4562,64 236,38 67,43 –

DH1 580,11 2485,84 2942,89 4751,63 198,99 69,80 272

DH2 460,78 2639,50 2841,46 4775,24 242,94 73,90 –

nT1 450,68 1061,34 2972,09 3835,41 224,31 84,99 210

nT2 351,96 787,90 2843,99 4187,51 182,17 76,63 –

NT1 500,66 1052,50 2831,68 3784,16 192,03 78,98 221

NT2 388,40 998,34 3083,28 4099,19 175,74 71,79 –

b) inglês norte-americano geral – (IAG)

INF_m01_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)
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i 344,65 2399,09 2787,40 3318,13 171,70 85,87 339

H 378,42 2162,82 2751,81 3597,82 182,36 86,24 268

dH1 499,67 2079,36 2682,27 3623,26 164,44 84,73 319

dH2 349,32 2366,28 2796,74 3598,49 172,87 80,91 –

D 642,89 1865,18 2678,00 3685,62 169,85 84,36 266

z 669,27 1950,95 2627,41 3607,10 166,07 83,14 323

@ 823,70 1323,70 2637,85 3574,82 160,61 82,73 316

N 717,59 1056,08 2551,13 3460,66 174,51 84,01 330

nT1 543,72 1011,69 2563,56 3375,90 168,73 82,99 369

nT2 375,93 1057,87 2581,99 3600,44 172,84 82,37 –

T 509,48 1067,14 2543,01 3400,10 167,65 85,61 255

t 371,52 923,22 2576,37 3407,09 182,17 86,49 281

INF_m02_IAG
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 378,35 2326,06 2826,20 4075,09 92,37 80,10 315

H 424,29 1859,80 2523,24 3287,04 99,42 84,32 262

dH1 448,50 1981,49 2466,72 3116,42 91,12 82,23 353

dH2 371,24 2039,66 2361,30 3250,09 85,94 75,54 –

D 565,00 1697,92 2422,36 3833,40 93,95 85,18 284

z 612,00 1790,61 2588,65 3561,75 91,29 82,56 344

@ 758,99 1191,83 2728,38 3394,09 96,67 79,59 373

N 663,26 1013,41 2777,95 3390,43 89,56 80,73 355

nT1 529,60 905,71 2506,16 3524,35 98,16 85,56 417
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nT2 422,82 919,89 2512,46 3385,02 91,44 74,23 –

T 483,65 1094,66 2534,60 3304,60 92,86 86,14 275

t 411,34 1005,65 2511,94 3272,43 100,50 85,09 420

INF_m03_IAG
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 397,94 2444,62 3210,44 3771,65 123,50 80,74 241

H 463,88 2002,18 2701,42 3733,05 113,93 85,72 159

dH1 516,49 2003,24 2670,05 3666,73 124,22 78,36 241

dH2 369,19 2179,52 2780,65 3787,05 118,67 70,21 –

D 568,95 1827,99 2629,54 3590,28 115,30 83,06 177

z 671,20 1823,12 2522,90 3549,59 113,76 79,76 254

@ 887,04 1310,28 2617,16 3530,12 111,76 81,07 230

N 552,79 843,97 2716,76 3765,68 116,91 81,54 250

nT1 573,21 1074,17 2386,64 3285,93 128,15 83,70 263

nT2 405,41 1125,97 2204,22 2740,16 115,23 72,27 –

T 465,67 1119,07 2465,93 3112,32 115,94 87,43 147

t 377,50 976,22 2340,93 3260,98 121,93 84,01 231

INF_m04_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 364,88 2378,03 3199,40 3636,29 97,53 84,24 259

H 492,98 1937,44 2755,25 3899,68 103,55 86,45 190

dH1 553,21 2139,87 2904,75 3746,24 104,19 78,56 281
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dH2 409,49 2249,01 2829,14 3995,22 105,86 75,63 –

D 564,23 1895,85 2793,48 4164,40 106,29 83,40 197

z 630,31 1910,91 2882,12 4084,44 94,07 84,14 254

@ 771,53 1373,53 2703,35 4385,28 95,94 79,71 265

N 655,96 997,25 2387,67 3541,06 95,27 82,89 292

nT1 553,54 1164,82 2426,92 3600,59 96,62 80,88 266

nT2 392,16 1234,80 2284,27 3548,41 97,33 84,09 –

T 459,71 1261,57 2445,73 3340,29 90,39 87,29 197

t 341,12 1003,29 2354,86 3460,57 112,14 86,76 231

INF_m05_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 334,62 2346,74 2868,09 3546,21 161,96 87,15 298

H 467,36 1869,54 2530,33 3520,46 130,10 85,44 235

dH1 542,96 2046,22 2806,50 3764,02 133,95 82,46 328

dH2 404,71 2092,13 2699,12 3647,72 133,64 76,11 –

D 630,59 1843,85 2717,54 3671,96 124,47 84,16 239

z 617,53 1939,80 2888,98 3691,99 122,49 82,33 289

@ 727,76 1314,02 2416,91 3435,23 110,70 79,66 302

N 670,89 1087,90 2492,59 3519,80 117,63 83,21 294

nT1 523,18 927,87 2467,63 3452,23 130,60 82,54 285

nT2 435,22 1055,27 2412,93 3185,81 131,13 78,23 –

T 501,79 1242,96 2564,00 3394,55 128,17 87,23 241
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t 381,17 1083,95 2326,84 3222,49 123,05 86,29 239

INF_m06_IAG
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 353,42 2120,44 2918,42 3520,96 128,36 84,29 341

H 419,96 1746,80 2694,16 3677,93 133,26 85,29 221

dH1 472,97 1948,91 2718,75 3848,47 121,05 82,88 318

dH2 377,59 2070,05 2829,52 3535,24 128,60 77,77 –

D 553,72 1686,30 2691,48 3678,45 130,25 87,63 239

z 594,26 1702,96 2647,41 3527,01 133,49 86,21 339

@ 726,77 1436,90 2549,05 4841,14 122,19 80,57 330

N 667,23 1085,47 2497,37 3498,31 117,72 83,54 342

nT1 522,47 928,80 2468,40 3445,61 130,37 82,79 340

nT2 440,34 1031,40 2432,83 3225,33 130,89 78,42 –

T 499,28 1308,32 2499,19 3377,44 125,83 88,10 238

t 402,30 1145,72 2375,73 3117,29 137,66 86,07 296

INF_m07_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 337,28 2335,26 3059,02 3607,23 162,95 82,66 223

H 477,82 2010,80 2906,20 3573,45 152,37 86,65 186

dH1 466,10 2104,70 2771,04 3705,13 147,72 83,02 273

dH2 344,77 2134,88 2793,92 3673,16 164,62 74,84 –

D 615,85 1736,78 2745,77 3712,98 155,47 81,99 186
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z 645,94 1908,68 2823,41 3836,42 150,46 81,58 282

@ 864,49 1474,27 2748,34 3588,60 149,05 82,36 271

N 647,69 959,25 2706,72 3259,73 149,68 82,53 296

nT1 525,46 1050,44 2517,39 3240,86 150,70 82,30 269

nT2 371,72 1300,24 2246,77 3082,54 169,86 76,57 –

T 469,44 1178,98 2467,72 3261,99 155,86 86,50 196

t 340,44 1088,22 2460,12 3256,53 155,38 85,39 237

INF_m08_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 335,09 2244,69 2859,06 3482,62 159,91 86,83 323

H 476,28 1990,41 2710,15 3660,24 156,17 86,91 301

dH1 452,40 2065,70 2694,18 3661,01 136,31 83,17 360

dH2 357,27 2121,39 2774,30 3786,76 178,44 78,49 –

D 593,95 1805,37 2609,93 3989,91 146,68 85,22 261

z 647,61 1834,40 2521,60 3428,92 150,12 83,58 319

@ 818,93 1413,71 2228,94 3977,20 147,64 82,80 321

N 679,62 1139,48 2349,92 3670,42 156,31 83,38 363

nT1 530,29 917,20 2376,97 3242,92 142,79 79,24 374

nT2 395,79 750,61 2451,81 3425,43 181,03 79,25 –

T 473,46 1284,80 2234,93 3440,69 149,79 86,53 275

t 346,81 941,82 2179,70 3332,86 158,95 85,12 327

INF_m09_IAG
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F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 348,33 2268,84 2952,13 3513,12 105,72 80,27 229

H 441,94 2033,54 2869,46 3570,71 107,07 84,67 164

dH1 495,88 2071,85 2923,00 3735,65 94,46 79,52 243

dH2 382,73 2164,91 2899,37 3705,06 95,32 77,54 –

D 635,10 1797,26 2614,11 3578,11 97,63 82,94 203

z 697,42 1857,73 2727,05 3405,62 99,72 82,00 279

@ 815,55 1432,70 2723,32 3488,52 103,70 79,11 256

N 651,25 1013,54 2655,84 3418,38 102,49 82,08 283

nT1 483,08 869,92 2584,86 3106,20 109,74 82,99 268

nT2 418,34 1036,22 2538,36 3296,81 101,62 81,85 –

T 471,03 1087,32 2552,62 3245,47 112,77 86,07 208

t 373,97 778,42 2682,09 3191,74 111,05 83,13 240

INF_m10_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 346,02 2450,15 2793,57 3529,04 107,88 83,15 256

H 502,59 1870,95 2603,72 3699,83 126,41 87,32 249

dH1 520,49 2206,49 2745,17 4325,01 107,24 78,35 256

dH2 381,57 2219,10 2858,79 3932,27 112,64 75,59 –

D 608,41 1910,55 2795,47 4521,07 108,65 82,03 231

z 649,77 1975,76 2664,55 3851,62 104,77 83,22 272

@ 711,97 1347,20 2283,50 3217,91 100,00 81,05 278
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N 655,53 1053,49 2571,88 3471,50 107,58 83,50 248

nT1 498,57 1076,26 2341,27 3157,35 106,13 82,11 269

nT2 414,62 1353,37 2236,51 3208,84 122,41 83,12 –

T 475,05 1325,88 2279,81 3300,68 111,42 83,84 203

t 387,47 1122,97 2369,54 3245,40 114,54 86,57 260

INF_f01_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 452,00 2793,36 3244,99 4661,88 233,79 84,55 232

H 505,43 2262,70 3027,42 4514,32 252,59 87,99 176

dH1 472,81 2482,22 2901,12 4492,81 224,18 84,32 239

dH2 488,47 2725,17 3005,48 4505,08 252,03 79,02 –

D 681,97 2018,44 2927,93 4400,87 226,20 85,30 217

z 769,70 2009,48 2905,59 4395,48 224,86 81,50 305

@ 1013,24 1593,23 2798,02 4295,41 213,91 81,43 265

N 798,43 1236,93 2820,00 4123,18 219,71 83,53 305

nT1 596,26 1158,36 2969,12 4175,74 233,84 84,23 302

nT2 496,67 1243,54 2841,25 4207,73 248,22 82,54 –

T 496,95 1451,30 3058,84 4410,89 240,29 84,93 238

t 502,96 1086,77 2813,44 4624,86 260,14 85,71 281

INF_f02_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)
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i 428,39 1802,16 2783,48 3541,57 216,75 84,89 364

H 580,63 2263,22 3111,82 4572,37 218,27 83,54 356

dH1 563,38 2493,73 2960,40 4698,38 217,70 85,76 437

dH2 451,55 2482,73 3007,16 4608,26 223,69 85,53 –

D 704,87 1949,29 3044,32 4489,04 216,89 83,63 315

z 835,09 1884,05 2961,58 4265,98 213,37 81,43 353

@ 784,21 1495,66 2784,07 4372,45 215,91 82,08 350

N 783,29 1260,02 2845,04 4094,68 205,14 82,83 379

nT1 642,58 1343,51 2986,58 4618,91 226,15 86,52 410

nT2 470,39 1313,83 2828,92 4645,40 215,53 80,80 –

T 571,21 1597,51 2965,46 4431,25 223,30 86,92 279

t 436,05 1389,87 2824,66 4592,25 218,04 85,64 430

INF_f03_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 405,40 2695,95 3466,95 4313,23 246,78 86,88 305

H 527,66 2126,57 2928,94 5176,66 240,92 85,67 266

dH1 510,82 2444,61 3182,03 5423,71 238,93 82,44 302

dH2 475,85 2713,89 3233,42 5276,34 241,55 80,20 –

D 752,88 2024,13 2900,10 5435,14 228,01 85,96 260

z 833,03 2061,92 2951,85 5461,37 221,74 84,01 338

@ 859,92 1407,65 2491,71 4783,48 219,34 82,96 365

N 873,46 1367,00 2511,03 4680,93 235,48 83,29 363
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nT1 631,30 1070,41 2370,55 4687,41 227,64 82,20 376

nT2 435,70 923,11 2590,85 4067,75 224,50 79,13 –

T 565,75 1448,33 2595,15 4952,49 248,01 86,87 269

t 464,20 1013,72 2647,26 4214,70 252,36 85,68 328

INF_f04_IAG
F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 446,21 2630,37 3230,60 3965,58 220,56 86,76 332

H 529,08 1966,74 2978,78 4054,12 222,14 83,76 266

dH1 519,27 2322,57 2961,33 4056,36 223,29 82,45 318

dH2 469,08 2507,24 3194,23 4200,77 232,80 79,47 –

D 667,83 1797,70 2770,43 3922,30 211,52 85,65 280

z 735,57 1919,47 2770,76 3903,64 217,43 84,04 362

@ 851,77 1467,13 2827,18 3769,42 209,92 82,80 329

N 819,27 1269,89 2877,09 3833,60 209,14 84,13 363

nT1 631,98 1036,70 2570,89 3922,31 212,49 82,15 353

nT2 448,86 1134,00 2664,22 4013,19 222,71 85,35 –

T 584,78 1202,02 2680,15 3954,29 204,70 85,05 283

t 433,40 1089,66 2614,03 3734,33 216,70 88,58 311

INF_f05_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 399,54 2733,88 3067,89 4405,92 196,31 85,36 281

H 563,56 2439,45 3679,85 4294,06 189,34 84,85 285
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dH1 551,58 2555,40 3272,75 4796,50 185,71 89,12 330

dH2 424,50 2736,64 3177,05 4545,96 176,38 82,22 –

D 730,59 2024,64 2641,38 3978,50 197,44 85,83 238

z 800,17 1964,41 2661,51 4164,37 167,37 82,42 313

@ 898,71 1211,95 2624,09 4038,11 172,17 84,11 306

N 792,38 1169,74 2586,38 3834,45 166,15 85,64 314

nT1 598,85 1014,54 2734,83 4103,36 203,09 84,01 262

nT2 500,26 1023,04 2847,29 3938,89 169,75 82,55 –

T 586,94 1283,35 2814,90 4035,89 168,84 82,67 227

t 397,73 1007,11 2891,41 4151,44 197,54 88,59 384

INF_f06_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 445,83 2833,78 3404,35 4257,64 267,12 85,60 246

H 517,14 2239,68 3005,52 4332,36 252,67 87,32 218

dH1 519,34 2604,12 3297,82 4465,63 251,67 85,76 222

dH2 516,49 2785,05 3209,19 4372,88 279,32 76,61 –

D 746,38 2132,69 2991,67 4439,25 251,46 86,35 233

z 796,43 2026,05 2891,27 4047,85 256,36 84,23 253

@ 946,28 1491,65 2536,34 3865,43 256,35 84,36 282

N 828,68 1152,05 2390,04 3793,40 240,56 85,29 309

nT1 605,29 1025,48 2671,74 3626,80 246,50 81,49 257

nT2 540,89 863,50 2654,23 4070,14 271,25 82,52 –
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T 556,26 1630,32 2707,43 3850,14 274,45 87,31 209

t 457,92 1074,19 2710,28 4113,37 272,75 86,38 265

INF_f07_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 479,74 2842,71 3215,79 4253,88 238,61 85,00 324

H 551,86 2039,60 3016,64 4236,64 223,99 84,41 249

dH1 466,78 2514,68 3127,27 4514,57 219,20 87,43 347

dH2 457,08 2641,89 3165,67 4380,13 225,70 81,46 –

D 824,58 1948,89 3138,55 4630,20 225,68 84,89 271

z 693,01 1938,84 2866,73 3971,45 217,19 82,67 356

@ 836,03 1539,79 2686,00 3977,53 221,78 84,19 367

N 794,43 1337,78 2868,03 3923,15 224,03 84,26 416

nT1 523,92 1092,12 2756,70 4050,50 223,72 86,91 363

nT2 450,40 1126,72 2879,66 3780,17 222,54 87,39 –

T 575,73 1547,83 2813,62 4232,53 236,16 86,26 253

t 468,49 1168,10 2696,96 4233,20 233,39 88,52 351

INF_f08_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 409,94 2674,64 3330,04 4330,92 204,09 87,18 433

H 590,35 2050,06 2867,57 4082,49 197,05 87,10 320

dH1 593,62 2389,13 3104,00 5029,21 214,82 84,61 413

dH2 413,36 2684,37 3723,43 5083,64 201,98 80,09 –
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D 774,75 1912,89 2931,07 5261,24 191,68 84,98 317

z 911,71 1922,93 2845,14 4883,10 181,74 82,02 385

@ 1005,91 1506,36 3150,64 5274,31 189,19 80,19 380

N 809,90 1206,21 2750,91 3929,79 194,03 82,25 380

nT1 632,72 1195,14 2723,19 3518,76 210,09 84,58 372

nT2 458,51 1208,21 2823,22 3542,99 203,55 78,95 –

T 592,83 1652,33 2718,80 3673,38 195,62 87,65 332

t 460,34 1685,51 2864,19 4262,05 228,73 86,46 377

INF_f09_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 447,93 2892,47 3874,27 4836,85 222,83 85,92 359

H 520,59 2532,02 3759,75 5068,59 223,97 85,86 246

dH1 527,20 2677,53 3673,58 4767,90 240,07 83,13 329

dH2 512,04 2955,76 3718,69 4877,47 246,87 79,26 –

D 680,80 2389,91 3201,03 5285,57 209,50 84,65 234

z 808,05 2275,99 3159,76 5118,85 206,78 85,30 355

@ 926,17 1702,25 2544,06 4915,58 219,94 82,53 343

N 801,49 1279,90 2446,15 3854,90 224,81 84,35 397

nT1 692,11 1234,48 2714,98 4031,25 241,05 85,31 319

nT2 453,29 1147,82 2784,49 3462,84 223,94 85,96 –

T 581,13 1510,41 2771,11 4265,19 218,20 86,06 289

t 477,71 978,45 2821,53 4086,38 241,62 88,79 300



74

INF_f10_IAG

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) F4 (Hz) F0 (Hz) INT (dB) DUR (ms)

i 432,00 2846,80 3976,92 4775,50 210,85 87,31 261

H 575,54 2377,25 3693,36 4557,16 212,62 84,90 209

dH1 592,12 2521,30 3704,55 4932,29 209,60 85,04 230

dH2 388,11 2810,09 3732,73 4824,11 189,37 81,97 –

D 782,10 2215,62 3378,39 4813,95 190,80 82,09 241

z 830,32 2316,86 3237,74 4554,20 210,62 84,19 272

@ 894,99 1571,74 2858,03 4251,50 203,90 81,96 275

N 780,09 1118,26 2840,70 4192,28 211,55 85,02 266

nT1 627,96 1001,89 2897,17 4222,13 221,83 84,61 264

nT2 409,00 1005,19 2737,43 4488,91 197,35 78,58 –

T 587,02 1319,15 2819,65 4383,97 216,99 86,47 227

t 455,65 1133,39 2729,61 4058,74 228,08 87,68 241

4.2 Análises comparativas dos valores obtidos: valores absolutos e valores relativos

Embora grande parte dos trabalhos anteriores sobre vogais tenha se baseado em valores

absolutos dispostos no espaço acústico, obtidos por médias aritméticas de F1 e F2, a média

destes valores na amostra não será necessariamente igual à sua média na população total.

Desta forma, é necessário analisar a amostra de outras formas, acrescentando às medidas

estatísticas de localização (médias, por exemplo) medidas estatísticas de dispersão. Como se
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comprova em Aylett 2000, é importante associar também a densidade das ocorrências para

que se não se tenha uma visão distorcida dos espaços acústicos.

No ensino de inglês como língua estrangeira a brasileiros, é muito comum que se

assumam certas vogais do inglês como “correspondentes idênticas” a vogais do português.

Isto fica claro em instruções de pronúncia do tipo: “ o e de ‘bet’ é pronunciado exatamente

como o e de ‘pé’. Na verdade, contudo, as línguas têm sistemas vocálicos distintos tanto em

número de vogais (10 no inglês e 7 em português) como em sua dispersão pelo espaço

acústico vocálico. Assim, por efeito de um maior número de vogais e de diferentes relações

(de distanciamento umas das outras) que elas desempenham entre si, o e de bet não é

acusticamente idêntico ao e de ‘pé’.

4.2.1. Comparação dos Sistemas Vocálicos

Para analisar os sistemas vocálicos do PB-RJ e do IAG no tocante às relações

desempenhadas pelos seus elementos entre si e, desta forma, possibilitar a sua comparação,

apresentamos uma série de gráficos de espaço acústico vocálio (EAV), em que figuram as

vogais pelos seus valores de F1 e F2. Nesta seção, serão apresentados, como exemplo, apenas

quatro gráficos, confeccionados a partir dos valores de F1 e F2 de 8 dos 20 informantes de

sexo masculino – 4 destes falantes nativos de PB-RJ e 4 falantes de IAG.

O primeiro gráfico indica a dispersão dos espaços vocálicos, apresentando todas as

ocorrências (das 7 vogais tônicas orais do PB-RJ mais 10 vogais tônicas orais do IAG, a saber

[h+d+D+`+N+n+t] e [h+H+dH+D+z+@+N+nT+T+t] respectivamente.
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Figura 4. Valores de F1-F2 das vogais do IAG (pontos vazados) e das vogais do PB-RJ (pontos
plenos), ditas por falantes de sexo masculino em contexto [!hVd].

Os dois gráficos seguintes mostram os esquemas inscritos pelas vogais de cada

informante em separado no AVS, corroborando o fato de que ainda que os valores absolutos

de cada vogal sejam distintos, as relações entre eles são similares, de forma que as vogais de

diferentes falantes de uma mesma língua inscrevem no AVS esquemas similares.

Figura 5. Gráfico feito a partir dos dois primeiros formantes das sete vogais tônicas orais do PB-RJ
ditas por 4 informantes do sexo masculino.
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Figura 6 Gráfico feito a partir dos dois primeiros formantes das dez vogais tônicas orais do IAG ditas
por 4 informantes do sexo masculino.

Iniciando a comparação entre os dois sistemas, apresentamos o gráfico comparativo

feito a partir das médias dos valores usados nos gráficos acima.

Figura 7 Gráfico comparativo dos sistemas vocálicos do PB-RJ e do IAG.
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4.2.2 Normalização Vocálica: Incorporando noções estatísticas à análise dos sistemas

vocálicos.

Tradicionalmente, no estudo acústico das vogais, faz-se referência ao seu sistema em

determinada língua como triângulo ou quadrilátero vocálico (Cf. CRYSTAL, 1997 : 415).

Assumindo o fato de que os sistemas vocálicos de diferentes idiomas inscrevem diferentes

figuras no espaço acústico, esboçando nele as relações intervocálicas próprias de cada um,

compararemos as características gerais dos sistemas vocálicos do português e do inglês. Com

base nas distâncias entre as vogais existentes em cada sistema comparáveis às vogais cardeais

[a], [i], [u], traçaremos:

a dimensão vertical anterior (∆∆∆∆i~a) – dada pela faixa de F1 compreendida entre a

vogal mais alta mais anterior e a vogal mais baixa e mais anterior;

a dimensão vertical posterior (∆∆∆∆a~u) – dada pela faixa de F1 compreendida entre a

vogal mais baixa mais posterior e a vogal mais alta mais posterior;

a dimensão horizontal superior(∆∆∆∆i~u) – dada pela faixa de F2 compreendida entre a

vogal mais alta mais anterior e a vogal mais alta mais posterior e

a dimensão horizontal inferior(∆∆∆∆a) – dada pela faixa de F2 compreendida entre a

vogal mais baixa mais anterior e a vogal mais baixa mais posterior.

A tabela a seguir apresenta estes valores:

PB-RJ IAG

F1mín ant 275 Hz 335 Hz

F1máx ant 1115 Hz 912 Hz

F1máx post 1115 Hz 1013 Hz

F1mín post 283 Hz 340 Hz
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F2máx sup 2783 Hz 2892 Hz

F2mín sup 577 Hz 778 Hz

F2máx inf 1786 Hz 2317 Hz

F2mín inf 1293 Hz 1192 Hz

∆∆∆∆i~a 275~1115 Hz (840 Hz) 335~912 Hz (577 Hz)

∆∆∆∆a~u 1115~283 Hz (832 Hz) 1013~340 Hz (673 Hz)

∆∆∆∆i~u 2783~577 Hz (2206 Hz) 2892~778 Hz (2114 Hz)

∆∆∆∆a 1786~1293 Hz (493 Hz)* 2317~1192 Hz (1125 Hz)

Tabela 2. Valores determinantes dos eixos vertical anterior, vertical posterior, horizontal
superior e horizontal inferior nos sistemas vocálicos do PB-RJ e do IAG.

Em PB, há apenas uma vogal baixa centralmente localizada em relação à F2 de [i] e de

[u] . ∆∆∆∆a em PB, esboça, portanto, a medida horizontal do subespaço de [a]. Por esta razão,

atribui-se ao sistema vocálico do PB um formato triângular e não trapezóide, como é o caso

do sistema do IAG, em que há a vogal baixa anterior [z] e a vogal baixa posterior [@]. Estes

formatos podem ser observados nos esquemas que seguem, feitos a partir dos números

fornecidos pela tabela acima.

Figura 8. Esquema representativo do sistema vocálico do PB-RJ – formato triangular.
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Figura 9. Esquema representativo do sistema vocálico do IAG – formato trapezóide.

Abstraindo as vogais em separado, os sistemas têm as seguintes características gerais:

PB

F1 F2 F3 F4 F0 INT DUR

MÍNIMO 248 540 2096 2391 95 59 30

MÁXIMO 1115 2906 3736 4958 254 91 313

MÉDIA 503 1587 2776 3771 161 79 173

MEDIANA 464 1564 2758 3716 161 79 174

F.VAR. 867 2366 1640 2567 159 32 283

D.P. 159 683 309 458 39 7 46

IAG

F1 F2 F3 F4 F0 INT DUR

MÍNIMO 335 751 2180 2740 86 70 147

MÁXIMO 1013 2956 3977 5461 279 89 437

MÉDIA 562 1692 2787 3952 174 83 290

MEDIANA 524 1692 2754 3851 174 84 281

i
u

z @
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F.VAR. 679 2205 1797 2721 193 19 290

D.P. 155 573 322 556 53 3 59

 Tabela 3. Valores de resumo dos dados.

Mínimo corresponde ao menor valor de F1, F2, F3, F4, F0, intensidade e duração

encontrado nos dados. Máximo corresponde ao maior valor de F1, F2, F3, F4, F0, intensidade

e duração encontrado nos dados. Média corresponde à média aritmética dos valores de cada

coluna.  Mediana refere-se à media entre os valores centrais encontrados nos dados para cada

característica acústica analisada. F.Var. corresponde à faixa de variação de cada característica

acústica, i.e. a extensão da variação de F1, F2, F3, F4, F0, intensidade e duração. D.P. é o

desvio padrão, observado nos dados, para cada coluna.

Para comparar as vogais de modo a observar as diferenças nas extensões dos

parâmetros acústicos nas duas línguas, normalizaram-se os valores médios dos dados,

obtendo-se o percentual a que equivaliam em seus sistemas. Desta forma, a comparação entre

as vogais do PB-RJ e as do IAG torna-se possível sem que se deixe de lado a natureza

relacional das vogais, já que os valores ora são relativos e não mais absolutos.

4.2.3. Posições das Vogais nos Sistemas: percentuais médios em relação a cada espaço

A) PB-RJ

F1% F2% F3% F4% F0% INT% DUR%

h 13,16 76,81 53,62 57,59 45,97 58,44 39,35

d 20,32 74,59 45,71 59,43 41,89 65,00 44,54

D 39,95 64,55 40,59 63,53 39,77 63,55 45,09

` 75,52 42,34 33,20 59,68 38,37 66,85 45,93
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N 48,23 20,84 32,54 47,26 41,58 73,45 47,22

n 22,39 12,71 37,30 47,02 45,95 72,41 48,54

t 16,62 11,08 29,99 47,49 44,89 59,11 41,50

dH1 24,24 71,65 50,22 65,28 39,64 62,76

dH2 12,55 80,82 56,31 62,96 38,54 54,86

57,66

DH1 43,15 60,55 45,99 67,37 37,74 64,25

DH2 21,38 74,95 51,13 65,73 38,71 56,28

58,68

nT1 24,84 21,09 36,12 43,53 45,38 70,54

nT2 15,47 9,37 35,00 39,25 44,19 63,07

59,63

NT1 39,23 26,04 37,51 38,59 42,49 68,19

NT2 25,95 16,54 37,54 42,09 40,41 58,88

67,92

B) IAG

F1% F2% F3% F4% F0% INT% DUR%

h 11,50 79,47 54,20 45,12 48,19 78,69 52,25

H 26,66 60,70 43,20 48,36 47,38 83,60 32,75

dH1 28,65 69,48 44,46 54,35 45,10 70,84

dH2 14,77 76,34 47,86 52,91 48,10 47,12

55,31

D 50,40 53,22 36,27 55,66 43,76 77,33 33,83

z 58,43 54,43 34,94 48,74 42,36 70,08 57,16

@ 76,14 30,84 26,02 48,12 41,77 63,82 56,43

N 59,82 17,33 25,20 37,61 42,74 72,00 62,28
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nT1 37,10 13,82 23,51 36,02 46,61 71,78

nT2 17,57 15,54 22,17 33,32 46,73 58,54

59,76

T 30,24 26,32 24,90 37,82 45,81 86,23 33,01

t 14,36 15,18 22,84 36,84 50,69 86,74 53,44

4.2.4 Comparação das vogais normalizadas:

4.2.4.1 Freqüência Fundamental (F0)

hIAG –– iPB-RJ

A freqüência fundamental da vogal [i]IAG, a 48,19% da extensão de F0IAG, é maior (com

uma diferença de 2,22%) em relação à freqüência fundamental da vogal [i]PB-RJ, a 45,97% da

extensão de F0PB-RJ.

HIAG –– iPB-RJ

A freqüência fundamental da vogal [H]IAG, a 47,38% da extensão de F0IAG, é maior (com

uma diferença de 1,41%) em relação à freqüência fundamental da vogal [i]PB-RJ, a 45,97% da

extensão de F0PB-RJ.

HIAG –– ePB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [H]IAG, a 47,38% da extensão de F0IAG, é maior (com

uma diferença de 5,49%) em relação à freqüência fundamental da vogal [e]PB-RJ, a 41,89% da

extensão de F0PB-RJ.
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dH2IAG –– iPB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [dH2]IAG, a 48,10% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 2,13%) em relação à freqüência fundamental da vogal [i]PB-RJ, a

45,97% da extensão de F0PB-RJ.

dH1IAG –– ePB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [dH1]IAG, a 45,10% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 3,21%) em relação à freqüência fundamental da vogal [e]PB-RJ, a

41,89% da extensão de F0PB-RJ.

dH2IAG –– dH2 PB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [dH2] IAG, a 48,10% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 9,56%) em relação à freqüência fundamental da vogal [dH2] PB-RJ, a

38,54% da extensão de F0PB-RJ.

dH1 IAG –– DPB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [dH1] IAG, a 45,10% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 5,33%) em relação à freqüência fundamental da vogal [D]PB-RJ, a

39,77% da extensão de F0PB-RJ.

DIAG –– DPB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [D]IAG, a 43,75% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 3,98%) em relação à freqüência fundamental da vogal [D]PB-RJ, a

39,77% da extensão de F0PB-RJ.
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DIAG –– DH1 PB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [D]IAG, a 43,75% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 6,41%) em relação à freqüência fundamental da vogal [DH1] PB-RJ, a

37,34% da extensão de F0PB-RJ.

zIAG –– DPB-RJ�

A freqüência fundamental em relação à vogal [z]IAG, a 42,36% da extensão de F0IAG, é

maior (com uma diferença de 2,59%) da freqüência fundamental da vogal [D]PB-RJ, a 39,77%

da extensão de F0PB-RJ.

zIAG –– aPB-RJ��

A freqüência fundamental da vogal [z]IAG, a 42,36% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 3,99%) em relação à freqüência fundamental da vogal [a]PB-RJ, a

38,37% da extensão de F0PB-RJ.

@IAG –– aPB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [@]IAG, a 41,77% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 3,4%) em relação à freqüência fundamental da vogal [a]PB-RJ, a

38,37% da extensão de F0PB-RJ.

@IAG –– NPB-RJ�
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A freqüência fundamental da vogal [@]IAG, a 41,77% da extensão de F0IAG, é

ligeiramente maior (com uma diferença de 0,19%) em relação à freqüência fundamental da

vogal [N]PB-RJ, a 41,58% da extensão de F0PB-RJ.

NIAG –– NPB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [N]IAG, a 42,74% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 1,16%) em relação à freqüência fundamental da vogal [N]PB-RJ, a

41,58% da extensão de F0PB-RJ.

NIAG –– nPB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [N]IAG, a 42,74% da extensão de F0IAG, é menor

(com uma diferença de 3,21%) em relação à freqüência fundamental da vogal [n]PB-RJ, a

45,95% da extensão de F0PB-RJ.

nT1 IAG –– nPB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [nT1] IAG, a 46,61% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 0,66%) em relação à freqüência fundamental da vogal [n]PB-RJ, a

45,95% da extensão de F0PB-RJ.

nT2 IAG –– tPB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [nT2] IAG, a 44,19% da extensão de F0IAG, é

ligeiramente menor (com uma diferença de 0,7%) em relação à freqüência fundamental da

vogal [t]PB-RJ, a 44,89% da extensão de F0PB-RJ.
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nT1 IAG –– nT1 PB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [nT1] IAG, a 46,61% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 1,23%) em relação à freqüência fundamental da vogal [nT1] PB-RJ, a

45,38% da extensão de F0PB-RJ.

nT2 IAG –– nT2 PB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [nT2] IAG, a 46,73% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 2,54%) em relação à freqüência fundamental da vogal [nT2] PB-RJ, a

44,19% da extensão de F0PB-RJ.

nT1 IAG –– NT1 PB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [nT1] IAG, a 46,61% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 4,12%) em relação à freqüência fundamental da vogal [NT1]PB-RJ, a

42,49% da extensão de F0PB-RJ.

nT2 IAG –– NT2 PB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [nT2] IAG, a 46,73% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 6,32%) em relação à freqüência fundamental da vogal [NT2] PB-RJ, a

40,41% da extensão de F0PB-RJ.

TIAG –– nT2 PB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [T]IAG, a 45,81% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 1,62%) em relação à freqüência fundamental da vogal [nT2] PB-RJ, a

44,19% da extensão de F0PB-RJ.
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TIAG –– NT2 PB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [T]IAG, a 45,81% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 5,4%) em relação à freqüência fundamental da vogal [NT2] PB-RJ, a

40,41% da extensão de F0PB-RJ.

TIAG –– nPB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [T]IAG, a 45,81% da extensão de F0IAG, é

ligeiramente menor (com uma diferença de 0,14%) em relação à freqüência fundamental da

vogal [n]PB-RJ, a 45,95% da extensão de F0PB-RJ.

TIAG –– tPB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [T]IAG, a 45,81% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 0,92%) em relação à freqüência fundamental da vogal [t]PB-RJ, a

44,89% da extensão de F0PB-RJ.

tIAG –– tPB-RJ�

A freqüência fundamental da vogal [t]IAG, a 50,69% da extensão de F0IAG, é maior

(com uma diferença de 5,8%) em relação à freqüência fundamental da vogal [t]PB-RJ, a

44,89% da extensão de F0PB-RJ.

4.2.4.2 – F1
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hIAG–– iPB-RJ

A vogal [i\IAG, com seu primeiro formante a 11,50% da extensão de F1IAG, é mais alta

(com uma diferença de 1,66%) em relação à vogal [i]PB-RJ, cujo primeiro formante fica a

13,16% da extensão de F1 PB-RJ.

HIAG –– iPB-RJ

A vogal [H\IAG, com seu primeiro formante a 26,66% da extensão de F1IAG, é mais baixa

(com uma diferença de 13,5%) em relação à vogal [i]PB-RJ, cujo primeiro formante fica a

13,16% da extensão de F1 PB-RJ.

HIAG –– ePB-RJ

A vogal [H\IAG,  com seu primeiro formante a 26,66% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 6,34%) em relação à vogal [e]PB-RJ, cujo primeiro formante fica

a 20,32% da extensão de F1 PB-RJ.

dH2IAG –– iPB-RJ

A vogal [dH2\IAG, com seu primeiro formante a 14,77% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 1,61%) em relação à vogal [i]PB-RJ, cujo primeiro formante fica

a 13,16% da extensão de F1 PB-RJ.

dH1IAG –– ePB-RJ�

A vogal [dH1\IAG, com seu primeiro formante a 28,65% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 8,33%) em relação à vogal [e]PB-RJ, cujo primeiro formante fica

a 20,32% da extensão de F1 PB-RJ.
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dH2IAG –– dH2 PB-RJ

A vogal [dH2\IAG, com seu primeiro formante a 14,77% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 2,22%) em relação à vogal [dH2 ]PB-RJ, cujo primeiro formante

fica a 12,55% da extensão de F1 PB-RJ.

dH1 IAG –– DPB-RJ�

A vogal [dH1\IAG,  com seu primeiro formante a 28,65% da extensão de F1IAG, é mais

alta (com uma diferença de 11,3%) em relação à vogal [D]PB-RJ, cujo primeiro formante fica a

39,95% da extensão de F1 PB-RJ.

DIAG –– DPB-RJ�

A vogal [D\IAG, com seu primeiro formante a 50,40% da extensão de F1IAG, é mais baixa

(com uma diferença de 10,45%) em relação à vogal [D]PB-RJ, cujo primeiro formante fica a

39,95%% da extensão de F1 PB-RJ.

DIAG –– DH1\ PB-RJ

A vogal [D\IAG, com seu primeiro formante a 50,40% da extensão de F1IAG, é mais baixa

(com uma diferença de 7,25%) em relação à vogal [DH1]PB-RJ, cujo primeiro formante fica a

43,15% da extensão de F1 PB-RJ.

zIAG –– DPB-RJ�
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A vogal [z\IAG, com seu primeiro formante a 58,43% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 18,48%) em relação à vogal [D]PB-RJ, cujo primeiro formante

fica a 39,95% da extensão de F1 PB-RJ.

zIAG –– aPB-RJ��

A vogal [z\IAG, com seu primeiro formante a 58,43% da extensão de F1IAG, é mais alta

(com uma diferença de 17,09%) em relação à vogal [a]PB-RJ, cujo primeiro formante fica a

75,52% da extensão de F1 PB-RJ.

@IAG –– aPB-RJ�

A vogal [@\IAG, com seu primeiro formante a 76,14% da extensão de F1IAG, é

ligeiramente mais baixa (com uma diferença de 0,62%) em relação à vogal [a]PB-RJ, cujo

primeiro formante fica a 75,52% da extensão de F1 PB-RJ.

@IAG –– NPB-RJ�

A vogal [@\IAG, com seu primeiro formante a 76,14% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 27,91%) em relação à vogal [N]PB-RJ, cujo primeiro formante

fica a 48,23% da extensão de F1 PB-RJ.

NIAG –– NPB-RJ�

A vogal [N\IAG, com seu primeiro formante a 59,82% da extensão de F1IAG, é mais baixa

(com uma diferença de 11,59%) em relação à vogal [N]PB-RJ, cujo primeiro formante fica a

48,23% da extensão de F1 PB-RJ.
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NIAG –– nPB-RJ�

A vogal [N\IAG, com seu primeiro formante a 59,82% da extensão de F1IAG, é mais baixa

(com uma diferença de 37,43%) em relação à vogal [n]PB-RJ, cujo primeiro formante fica a

22,39% da extensão de F1 PB-RJ.

nT1 IAG –– nPB-RJ�

A vogal [nT1\ IAG, com seu primeiro formante a 37,10% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 14,71%) em relação à vogal [n]PB-RJ, cujo primeiro formante

fica a 22,39% da extensão de F1 PB-RJ.

nT2 IAG –– tPB-RJ�

A vogal [nT2 \IAG, com seu primeiro formante a 17,57% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 0,95%) em relação à vogal [t]PB-RJ, cujo primeiro formante fica

a 16,62% da extensão de F1 PB-RJ.

nT1 IAG –– nT1 PB-RJ�

A vogal [nT1\IAG, com seu primeiro formante a 37,10% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 8,26%) em relação à vogal [nT1]PB-RJ, cujo primeiro formante

fica a 28,84% da extensão de F1 PB-RJ.

nT2 IAG –– nT2 PB-RJ�

A vogal [nT2\ IAG, com seu primeiro formante a 17,57% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 2,1%) em relação à vogal [nT2]PB-RJ, cujo primeiro formante

fica a 15,47% da extensão de F1 PB-RJ.
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nT1 IAG –– NT1 PB-RJ�

A vogal [nT1\ IAG, com seu primeiro formante a 37,10%% da extensão de F1IAG, é mais

alta (com uma diferença de 2,13%) em relação à vogal [NT1]PB-RJ, cujo primeiro formante fica

a 39,23% da extensão de F1 PB-RJ.

nT2 IAG –– NT2 PB-RJ�

A vogal [nT2\IAG, com seu primeiro formante a 17,57% da extensão de F1IAG, é mais

alta (com uma diferença de 12,38%) em relação à vogal [NT2 ]PB-RJ, cujo primeiro formante

fica a 29,95% da extensão de F1 PB-RJ.

TIAG –– nT2 PB-RJ�

A vogal [T\IAG, com seu primeiro formante a 30,24% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 14,77%) em relação à vogal [nT2]PB-RJ, cujo primeiro formante

fica a 15,47% da extensão de F1 PB-RJ.

TIAG –– NT2 PB-RJ�

A vogal [T\IAG, com seu primeiro formante a 30,24% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 0,29%) em relação à vogal [NT2]PB-RJ, cujo primeiro formante

fica a 29,95% da extensão de F1 PB-RJ.

TIAG –– nPB-RJ�



94

A vogal [T\IAG, com seu primeiro formante a 30,24% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 7,85%) em relação à vogal [n]PB-RJ, cujo primeiro formante fica

a 22,39% da extensão de F1 PB-RJ.

TIAG –– tPB-RJ�

A vogal [T\IAG, com seu primeiro formante a 30,24% da extensão de F1IAG, é mais

baixa (com uma diferença de 13,62%) em relação à vogal [t]PB-RJ, cujo primeiro formante

fica a 16,62% da extensão de F1 PB-RJ.

tIAG –– tPB-RJ

A vogal [t\IAG, com seu primeiro formante a 14,36% da extensão de F1IAG, é mais alta

(com uma diferença de 2,26%) em relação à vogal [t]PB-RJ, cujo primeiro formante fica a

16,62% da extensão de F1 PB-RJ.

4.2.4.3 – F2

hIAG –– iPB-RJ

A vogal [i\IAG, com seu segundo formante a 79,47% da extensão de F2IAG, é mais

anterior (com uma diferença de 2,66%) em relação à vogal [i]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 76,81% da extensão de F2 PB-RJ.

HIAG –– iPB-RJ
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A vogal [H\IAG, com seu segundo formante a 60,70% da extensão de F2IAG, é mais

posterior (com uma diferença de 16,11%) em relação à vogal [i]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 76,81% da extensão de F2 PB-RJ.

HIAG –– ePB-RJ

A vogal [H\IAG, com seu segundo formante a 60,70% da extensão de F2IAG, é mais

posterior (com uma diferença de 13,89%) em relação à vogal [e]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 74,59% da extensão de F2 PB-RJ.

dH2IAG –– iPB-RJ

A vogal [dH2\IAG, com seu segundo formante a 76,34% da extensão de F2IAG, é mais

posterior (com uma diferença de 0,47%) em relação à vogal [i]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 76,81% da extensão de F2 PB-RJ.

dH1IAG –– ePB-RJ�

A vogal [dH1\IAG, com seu segundo formante a 69,48% da extensão de F2IAG, é mais

posterior (com uma diferença de 5,11%) em relação à vogal [e]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 74,59% da extensão de F2 PB-RJ.

dH2IAG –– dH2 PB-RJ

A vogal [dH2\IAG, com seu segundo formante a 76,34% da extensão de F2IAG, é mais

posterior (com uma diferença de 4,48%) em relação à vogal [dH2 ]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 80,82% da extensão de F2 PB-RJ.
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dH1 IAG –– DPB-RJ�

A vogal [dH1\IAG, com seu segundo formante a 69,48% da extensão de F2IAG, é mais

anterior (com uma diferença de 4,93%) em relação à vogal [D]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 64,55% da extensão de F2 PB-RJ.

DIAG –– DPB-RJ�

A vogal [D\IAG, com seu segundo formante a 53,22% da extensão de F2IAG, é mais

posterior (com uma diferença de 11,33%) em relação à vogal [D]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 64,55% da extensão de F2 PB-RJ.

DIAG –– DH1 PB-RJ

A vogal [D\IAG, com seu segundo formante a 53,22% da extensão de F2IAG, é mais

posterior (com uma diferença de 7,33%) em relação à vogal [DH1]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 60,55% da extensão de F2 PB-RJ.

zIAG –– DPB-RJ�

A vogal [z\IAG, com seu segundo formante a 54,43% da extensão de F2IAG, é mais

posterior (com uma diferença de 10,12%) em relação à vogal [D]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 64,55% da extensão de F2 PB-RJ.

zIAG –– aPB-RJ��

A vogal [z\IAG, com seu segundo formante a 54,43% da extensão de F2IAG, é mais

anterior (com uma diferença de 12,09%) em relação à vogal [a]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 42,34% da extensão de F2 PB-RJ.
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@IAG –– aPB-RJ�

A vogal [@\IAG, com seu segundo formante a 30,84% da extensão de F2IAG, é mais

posterior (com uma diferença de 11,5%) em relação à vogal [a]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 42,34% da extensão de F2 PB-RJ.

@IAG –– NPB-RJ�

A vogal [@\IAG, com seu segundo formante a 30,84% da extensão de F2IAG, é mais

anterior (com uma diferença de 10%) em relação à vogal [N]PB-RJ, cujo segundo formante fica

a 20,84% da extensão de F2 PB-RJ.

NIAG –– NPB-RJ�

A vogal [N\IAG, com seu segundo formante a 17,33% da extensão de F2IAG, é mais

posterior (com uma diferença de 3,51%) em relação à vogal [N]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 20,84% da extensão de F2 PB-RJ.

NIAG –– nPB-RJ�

A vogal [N\IAG, com seu segundo formante a 17,33% da extensão de F2IAG, é mais

anterior (com uma diferença de 4,62%) em relação à vogal [n]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 12,71% da extensão de F2 PB-RJ.

nT1 IAG –– nPB-RJ�
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A vogal [nT1\IAG, com seu segundo formante a 13,82% da extensão de F2IAG, é mais

anterior (com uma diferença de 1,11%) em relação à vogal [n]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 12,71% da extensão de F2 PB-RJ.

nT2 IAG –– tPB-RJ�

A vogal [nT2\IAG, com seu segundo formante a 15,54% da extensão de F2IAG, é mais

anterior (com uma diferença de 4,46%) em relação à vogal [t]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 11,08% da extensão de F2 PB-RJ.

nT1 IAG –– nT1 PB-RJ�

A vogal [nT1\IAG, com seu segundo formante a 13,82% da extensão de F2IAG, é mais

posterior (com uma diferença de 7,27%) em relação à vogal [nT1]PB-RJ, cujo segundo

formante fica a 21,09% da extensão de F2 PB-RJ.

nT2 IAG –– nT2 PB-RJ�

A vogal [nT2\IAG, com seu segundo formante a 15,54% da extensão de F2IAG, é mais

anterior (com uma diferença de 6,17%) em relação à vogal [nT2 ]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 9,37% da extensão de F2 PB-RJ.

nT1 IAG –– NT1 PB-RJ�

A vogal [nT1\IAG, com seu segundo formante a 13,82% da extensão de F2IAG, é mais

posterior (com uma diferença de 7,27%) em relação à vogal [NT1]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 21,09% da extensão de F2 PB-RJ.
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nT2 IAG –– NT2 PB-RJ�

A vogal [nT2\IAG, com seu segundo formante a 15,54% da extensão de F2IAG, é mais

posterior (com uma diferença de 1%) em relação à vogal [NT2]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 16,54% da extensão de F2 PB-RJ.

TIAG –– nT2 PB-RJ�

A vogal [T\IAG, com seu segundo formante a 26,32% da extensão de F2IAG, é mais

anterior (com uma diferença de 16,95%) em relação à vogal [nT2]PB-RJ, cujo segundo

formante fica a 9,37% da extensão de F2 PB-RJ.

TIAG –– NT2 PB-RJ�

A vogal [T\IAG, com seu segundo formante a 26,32% da extensão de F2IAG, é mais

anterior (com uma diferença de 9,78%) em relação à vogal [NT2]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 16,54% da extensão de F2 PB-RJ.

TIAG –– nPB-RJ�

A vogal [T\IAG, com seu segundo formante a 26,32% da extensão de F2IAG, é mais

anterior (com uma diferença de 13,61%) em relação à vogal [n]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 12,71% da extensão de F2 PB-RJ.

TIAG –– tPB-RJ

A vogal [T\IAG, com seu segundo formante a 26,32% da extensão de F2IAG, é mais

anterior (com uma diferença de 15,24%) em relação à vogal [t]PB-RJ, cujo segundo formante

fica a 11,08% da extensão de F2 PB-RJ.
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tIAG –– tPB-RJ�

A vogal [t\IAG, com seu segundo formante a 15,18% da extensão de F2IAG, é mais

anterior (com uma diferença de 4,1%) em relação à vogal [t]PB-RJ, cujo segundo formante fica

a 11,08% da extensão de F2 PB-RJ.

4.2.4.4 – F3

hIAG –– iPB-RJ

O terceiro formante da vogal [i\IAG, a 54,20% da extensão de F3IAG, é ligeiramente mais

alto (com uma diferença de 0,58%) em relação ao da vogal [i]PB-RJ, cujo terceiro formante

fica a 53,62% da extensão de F3PB-RJ.

HIAG –– iPB-RJ

O terceiro formante da vogal [H\IAG, a 43,20% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 10,42%) em relação ao da vogal [i]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

53,62% da extensão de F3PB-RJ.

HIAG –– ePB-RJ

O terceiro formante da vogal [H\IAG, a 43,20% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 2,51%) em relação ao da vogal [e]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

45,71% da extensão de F3PB-RJ.

dH2IAG –– iPB-RJ
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O terceiro formante da vogal [dH2 \IAG, a 47,86% da extensão de F3IAG, é mais baixo

(com uma diferença de 5,76%) em relação ao da vogal [i]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

53,62% da extensão de F3PB-RJ.

dH1IAG –– ePB-RJ�

O terceiro formante da vogal [dH1\IAG, a 44,46% da extensão de F3IAG, é mais baixo

(com uma diferença de 1,25%) em relação ao da vogal [e]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

45,71% da extensão de F3PB-RJ.

dH2IAG –– dH2 PB-RJ

O terceiro formante da vogal [dH2\IAG, a 47,86% da extensão de F3IAG, é mais baixo

(com uma diferença de 8,45%) em relação ao da vogal [dH2]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

56,31% da extensão de F3PB-RJ.

dH1 IAG –– DPB-RJ�

O terceiro formante da vogal [dH1\IAG, a 44,46% da extensão de F3IAG, é mais alto (com

uma diferença de 3,87%) em relação ao da vogal [D]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

40,59% da extensão de F3PB-RJ.   

DIAG –– DPB-RJ�

O terceiro formante da vogal [D\IAG, a 36,27% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 4,32%) em relação ao da vogal [D]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

40,59% da extensão de F3PB-RJ.
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DIAG –– DH1 PB-RJ

O terceiro formante da vogal [D\IAG, a 36,27% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 14,86%) em relação ao da vogal [DH1]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

51,13% da extensão de F3PB-RJ.

zIAG –– DPB-RJ�

A vogal [z\IAG, a 34,94% da extensão de F3IAG, é menor (com uma diferença de

5,65%) em relação ao da vogal [D]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a 40,59% da extensão de

F3PB-RJ.

zIAG –– aPB-RJ��

O terceiro formante da vogal [z\IAG, a 34,94% da extensão de F3IAG, é mais alto (com

uma diferença de 1,74%) em relação ao da vogal [a]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

33,20% da extensão de F3PB-RJ.

@IAG –– aPB-RJ�

O terceiro formante da vogal [@\IAG, a 26,02% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 7,18%) em relação ao da vogal [a]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

33,20% da extensão de F3PB-RJ.

@IAG –– NPB-RJ�

O terceiro formante da vogal [@\IAG, a 26,02% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 6,52%) em relação ao da vogal [N]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

32,54% da extensão de F3PB-RJ.
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NIAG –– NPB-RJ�

O terceiro formante da vogal [N\IAG, a 25,02% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 7,52%) em relação ao da vogal [N]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

32,54% da extensão de F3PB-RJ.

NIAG –– nPB-RJ�

O terceiro formante da vogal [N\IAG, a 25,02% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 12,28%) em relação ao da vogal [n]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

37,30% da extensão de F3PB-RJ.

nT1 IAG –– nPB-RJ�

O terceiro formante da vogal [nT1\IAG, a 23,51% da extensão de F3IAG, é mais baixo

(com uma diferença de 13,79%) em relação ao da vogal [n]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

37,30% da extensão de F3PB-RJ.

nT2 IAG –– tPB-RJ�

O terceiro formante da vogal [nT2\IAG, a 22,17% da extensão de F3IAG, é mais baixo

(com uma diferença de 7,82%) em relação ao da vogal [t]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

29,99% da extensão de F3PB-RJ.

nT1 IAG –– nT1 PB-RJ�
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O terceiro formante da vogal [nT1\IAG, a 23,51% da extensão de F3IAG, é mais baixo

(com uma diferença de 12,61%) em relação ao da vogal [nT1]PB-RJ, cujo terceiro formante fica

a 36,12% da extensão de F3PB-RJ.

nT2 IAG –– nT2 PB-RJ�

A vogal [nT2\IAG, a 22,17% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com uma diferença de

12,83%) em relação ao da vogal [nT2]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a 35,00% da extensão

de F3PB-RJ.

nT1 IAG –– NT1 PB-RJ�

O terceiro formante da vogal [nT1\IAG, a 23,51% da extensão de F3IAG, é mais baixo

(com uma diferença de 14%) em relação ao da vogal [NT1]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

37,51% da extensão de F3PB-RJ.

nT2 IAG –– NT2 PB-RJ�

O terceiro formante da vogal [nT2\IAG, a 22,17% da extensão de F3IAG, é mais baixo

(com uma diferença de 15,37%) em relação ao da vogal [NT2]PB-RJ, cujo terceiro formante fica

a 37,54% da extensão de F3PB-RJ.

TIAG –– nT2 PB-RJ�

O terceiro formante da vogal [T\IAG, a 24,90% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 10,1%) em relação ao da vogal [nT2]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

35,00% da extensão de F3PB-RJ.
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TIAG –– NT2 PB-RJ�

O terceiro formante da vogal [T\IAG, a 24,90% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 12,64%) em relação ao da vogal [NT2]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

37,54% da extensão de F3PB-RJ.

TIAG –– nPB-RJ�

O terceiro formante da vogal [T\IAG, a 24,90% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 12,4%) em relação ao da vogal [n]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

37,30% da extensão de F3PB-RJ.

TIAG –– tPB-RJ�

O terceiro formante da vogal [T\IAG, a 24,90% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 5,09%) em relação ao da vogal [t]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

29,99% da extensão de F3PB-RJ.

tIAG –– tPB-RJ�

O terceiro formante da vogal [t\IAG, a 22,84% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 7,15%) em relação ao da vogal [t]PB-RJ, cujo terceiro formante fica a

29,99% da extensão de F3PB-RJ.

4.2.4.5 – F4

hIAG –– iPB-RJ
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O quarto formante da vogal [i\IAG, a 45,12% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 12,47%) em relação ao da vogal [i]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

57,59% da extensão de F4PB-RJ.

HIAG –– iPB-RJ

O quarto formante da vogal [H\IAG, a 48,36% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 9,23%) em relação ao da vogal [i]PB-RJ, cujo quarto formante fica a 57,59%

da extensão de F4PB-RJ.

HIAG –– ePB-RJ

O quarto formante da vogal [H\IAG, a 48,36% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 11,07%) em relação ao da vogal [e]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

59,43% da extensão de F4PB-RJ.

dH2IAG –– iPB-RJ

O quarto formante da vogal [dH2\IAG, a 52,91% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 4,68%) em relação ao da vogal [i]PB-RJ, cujo quarto formante fica a 57,59%

da extensão de F4PB-RJ.

dH1IAG –– ePB-RJ�

O quarto formante da vogal [dH1\IAG, a 54,35% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 5,08%) em relação ao da vogal [e]PB-RJ, cujo quarto formante fica a 59,43%

da extensão de F4PB-RJ.
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dH2IAG –– dH2 PB-RJ

O quarto formante da vogal [dH2\IAG, a 52,91% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de10,05%) em relação ao da vogal [dH2]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

62,96% da extensão de F4PB-RJ.

dH1 IAG –– DPB-RJ�

O quarto formante da vogal [dH1\IAG, a 54,35% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 9,18%) em relação à vogal [D]PB-RJ, cujo quarto formante fica a 63,53% da

extensão de F4PB-RJ.

DIAG –– DPB-RJ�

O quarto formante da vogal [D\IAG, a 55,66% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 7,87%) em relação ao da vogal [D]PB-RJ, cujo quarto formante fica a 63,53%

da extensão de F4PB-RJ.

DIAG –– DH1 PB-RJ

O quarto formante da vogal [D\IAG, a 55,66% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 11,71%) em relação ao da vogal [DH1]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

67,37% da extensão de F4PB-RJ.

zIAG –– DPB-RJ�

O quarto formante da vogal [z\IAG, a 48,74% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 14,79%) em relação à vogal [D]PB-RJ, cujo quarto formante fica a 63,53% da

extensão de F4PB-RJ.
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zIAG –– aPB-RJ��

O quarto formante da vogal [z\IAG, a 48,74% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 10,94%) em relação ao da vogal [a]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

59,68% da extensão de F4PB-RJ.

@IAG –– aPB-RJ�

O quarto formante da vogal [@\IAG, a 48,12% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 11,56%) em relação ao da vogal [a]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

59,68% da extensão de F4PB-RJ.

@IAG –– NPB-RJ�

O quarto formante da vogal [@\IAG, a 48,12% da extensão de F4IAG, é ligeiramente mais

alto (com uma diferença de 0,86%) em relação à vogal [N]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

47,26% da extensão de F4PB-RJ.

NIAG –– NPB-RJ�

O quarto formante da vogal [N\IAG, a 37,61% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 9,65%) em relação ao da vogal [N]PB-RJ, cujo quarto formante fica a 47,26%

da extensão de F4PB-RJ.

NIAG –– nPB-RJ�
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O quarto formante da vogal [N\IAG, a 37,61% da extensão de F3IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 9,41%) em relação ao da vogal [n]PB-RJ, cujo quarto formante fica a 47,02%

da extensão de F4PB-RJ.

nT1 IAG –– nPB-RJ�

O quarto formante da vogal [nT1\IAG, a 36,02% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 11%) em relação ao da vogal [n]PB-RJ, cujo quarto formante fica a 47,02%

da extensão de F4PB-RJ.

nT2 IAG –– tPB-RJ�

O quarto formante da vogal [nT2\IAG, a 33,32% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 14,17%) em relação ao da vogal [t]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

47,49% da extensão de F4PB-RJ.

nT1 IAG –– nT1 PB-RJ�

O quarto formante da vogal [nT1\IAG, a 36,02% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 7,51%) em relação ao da vogal [nT1]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

43,53% da extensão de F4PB-RJ.

nT2 IAG –– nT2 PB-RJ�

O quarto formante da vogal [nT2\IAG, a 33,32% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 5,93%) em relação ao da vogal [nT2]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

39,25% da extensão de F4PB-RJ.
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nT1 IAG –– NT1 PB-RJ�

O quarto formante da vogal [nT1\IAG, a 36,02% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 2,57%) em relação ao da vogal [NT1]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

38,59% da extensão de F4PB-RJ.

nT2 IAG –– NT2 PB-RJ�

O quarto formante da vogal [nT2\IAG, a 33,32% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 8,77%) em relação ao da vogal [NT2]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

42,09% da extensão de F4PB-RJ.

TIAG –– nT2 PB-RJ�

A vogal [T\IAG, a 37,82% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com uma diferença de

1,43%) em relação à vogal [nT2]PB-RJ, cujo quarto formante fica a 39,25% da extensão de

F4PB-RJ.

TIAG –– NT2 PB-RJ�

O quarto formante da vogal [T\IAG, a 37,82% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 4,27%) em relação ao da vogal [NT2]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

42,09% da extensão de F4PB-RJ.

TIAG –– nPB-RJ�

A vogal [T\IAG, a 37,82% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com uma diferença de

9,2%) em relação ao da vogal [n]PB-RJ, cujo quarto formante fica a 47,02% da extensão de

F4PB-RJ.
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TIAG –– tPB-RJ�

O quarto formante da vogal [T\IAG, a 37,82% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 9,97%) em relação ao da vogal [t]PB-RJ, cujo quarto formante fica a 47,79%

da extensão de F4PB-RJ.

tIAG –– tPB-RJ�

O quarto formante da vogal [t\IAG, a 36,84% da extensão de F4IAG, é mais baixo (com

uma diferença de 10,65%) em relação ao da vogal [t]PB-RJ, cujo quarto formante fica a

47,49% da extensão de F4PB-RJ.

4.2.4.6 – Duração

hIAG –– iPB-RJ

A vogal [i]IAG a 52,25% da extensão de duraçãoIAG, é mais longa que [i]PB-RJ, a 39,35%

da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 12,9%.

HIAG –– iPB-RJ

A vogal [H]IAG a 32,75% da extensão de duraçãoIAG, é mais curta que [i]PB-RJ, a 39,35%

da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 6,6%.

HIAG –– ePB-RJ

A vogal [H]IAG a 32,75% da extensão de duraçãoIAG, é mais curta que [e]PB-RJ, a 44,54%

da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 11,79%.
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dHIAG –– ePB-RJ�

A vogal [dH]IAG a 55,31% da extensão de duraçãoIAG, é mais longa que [e]PB-RJ, a

44,54% da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 10,77%.

dHIAG –– dHPB-RJ�

A vogal [dH]IAG a 55,31% da extensão de duraçãoIAG, é mais curta que [dH]PB-RJ, a

57,66% da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 2,35%.

dH1 IAG –– DPB-RJ�

A vogal [dH]IAG a 55,31% da extensão de duraçãoIAG, é mais longa que [D]PB-RJ, a

45,09% da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 10,22%.

DIAG –– DPB-RJ�

A vogal [D]IAG a 33,83% da extensão de duraçãoIAG, é mais curta que [D]PB-RJ, a 45,09%

da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 11,26%.

DIAG –– DH PB-RJ

A vogal [D]IAG a 33,83% da extensão de duraçãoIAG, é mais curta que [DH]PB-RJ, a

58,68% da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 24,85%.

zIAG –– DPB-RJ�

A vogal [z]IAG a 57,16% da extensão de duraçãoIAG, é mais longa que [D]PB-RJ, a

45,09% da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 12,07%.
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zIAG –– aPB-RJ��

A vogal [z]IAG a 57,16% da extensão de duraçãoIAG, é mais longa que [a]PB-RJ, a

45,93% da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 11,23%.

@IAG –– aPB-RJ�

A vogal [@]IAG a 56,43% da extensão de duraçãoIAG, é mais longa que [a]PB-RJ, a

45,93% da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 10,5%.

@IAG –– NPB-RJ�

A vogal [@]IAG a 56,43% da extensão de duraçãoIAG, é mais longa que [N]PB-RJ, a

47,22% da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 9,21%.

NIAG –– NPB-RJ�

A vogal [N]IAG a 62,28% da extensão de duraçãoIAG, é mais longa que [N]PB-RJ, a 47,22%

da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 15,06%.

NIAG –– nPB-RJ�

A vogal [N]IAG a 62,28% da extensão de duraçãoIAG, é mais longa que [n]PB-RJ, a

47,22% da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 15,06%.

nT IAG –– nPB-RJ�

A vogal [nT]IAG a 59,76% da extensão de duraçãoIAG, é mais longa que [n]PB-RJ, a

48,54% da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 11,22%.
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nT IAG –– nTPB-RJ�

A vogal [nT]IAG a 59,76% da extensão de duraçãoIAG, é ligeiramente mais longa que

[nT]PB-RJ, a 59,63% da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 0,13%.

nT IAG ––  NT PB-RJ�

A vogal [nT]IAG a 59,76% da extensão de duraçãoIAG, é mais curta que [NT]PB-RJ, a

67,92% da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 8,16%.

T IAG –– n PB-RJ�

A vogal [T]IAG a 33,01% da extensão de duraçãoIAG, é mais curta que [n]PB-RJ, a 48,54%

da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 15,53%.

T IAG –– u PB-RJ�

A vogal [T]IAG a 33,01% da extensão de duraçãoIAG, é mais curta que [t]PB-RJ, a 41,50%

da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 8,49%.

t IAG –– t PB-RJ�

A vogal [t]IAG, a 53,44% da extensão de duraçãoIAG, é mais longa que [t]PB-RJ, a

41,50% da extensão de duraçãoPB-RJ, com uma diferença de 11,94%.

4.2.4.7 – Intensidade

hIAG –– iPB-RJ
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A intensidade da vogal [i]IAG, a 78,69% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a da

vogal [i]PB-RJ, a 58,44% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 20,25%.

HIAG –– iPB-RJ

A intensidade da vogal [H]IAG, a 83,6% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a da

vogal [i]PB-RJ, a 58,44% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 25,16%.

HIAG –– ePB-RJ

A intensidade da vogal [H]IAG, a 83,6% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a da

vogal [e]PB-RJ, a 65,00% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 18,6%.

dH2IAG –– iPB-RJ

A intensidade da vogal [dH2]IAG, a 47,12% da extensão de intensidadeIAG, é menor que a

da vogal [i]PB-RJ, a 58,44% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 11,32%.

dH1IAG –– ePB-RJ�

A intensidade da vogal [dH1]IAG, a 70,84% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a

da vogal [e]PB-RJ, a 65,00% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 5,84%.

dH2IAG –– dH2 PB-RJ

A intensidade da vogal [dH2]IAG, a 47,12% da extensão de intensidadeIAG, é menor que a

da vogal [dH2]PB-RJ, a 54,86% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 7,74%.

dH1 IAG –– DPB-RJ�
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A intensidade da vogal [dH1]IAG, a 70,84% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a

da vogal [D]PB-RJ, a 63,55% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 7,29%.

DIAG –– DPB-RJ�

A intensidade da vogal [D]IAG, a 77,33% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a da

vogal [D]PB-RJ, a 63,55% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 13,78%.

DIAG –– DH1 PB-RJ

A intensidade da vogal [D]IAG, a 77,33% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a da

vogal [DH1]PB-RJ, a 64,25% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 13,08%.

zIAG –– DPB-RJ�

A intensidade da vogal [z]IAG, a 70,08% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a

da vogal [D]PB-RJ, a 63,55% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 6,53%.

zIAG –– aPB-RJ��

A intensidade da vogal [z]IAG, a 70,08% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a

da vogal [a]PB-RJ, a 66,85% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 3,23

@IAG –– aPB-RJ�

A intensidade da vogal [@]IAG, a 63,82% da extensão de intensidadeIAG, é menor que a

da vogal [a]PB-RJ, a 66,85% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 3,03

@IAG –– NPB-RJ�
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A intensidade da vogal [@]IAG, a 63,82% da extensão de intensidadeIAG, é menor que a

da vogal [N]PB-RJ, a 73,45% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 9,63%.

NIAG –– NPB-RJ�

A intensidade da vogal [N]IAG, a 72,00% da extensão de intensidadeIAG, é menor que a

da vogal [N]PB-RJ, a 73,45% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 1,45%.

NIAG –– nPB-RJ�

A intensidade da vogal [N]IAG, a 72,00% da extensão de intensidadeIAG, é ligeiramente

menor que a da vogal [n]PB-RJ, a 72,41% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença

de 0,41%.

nT1 IAG –– nPB-RJ�

A intensidade da vogal [nT1]IAG, a 71,78% da extensão de intensidadeIAG, é ligeiramente

menor que a da vogal [n]PB-RJ, a 72,41% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença

de 0,63%.

nT2 IAG –– tPB-RJ�

A intensidade da vogal [nT2]IAG, a 58,54% da extensão de intensidadeIAG, é ligeiramente

menor que a da vogal [t]PB-RJ, a 59,11% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença

de 0,57%.

nT1 IAG –– nT1 PB-RJ�
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A intensidade da vogal [nT1]IAG, a 71,78% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a

da vogal [nT1]PB-RJ, a 70,54% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 1,24%.

nT2 IAG –– nT2 PB-RJ�

A intensidade da vogal [nT2]IAG, a 58,54% da extensão de intensidadeIAG, é menor que a

da vogal [nT2 ]PB-RJ, a 63,07% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 4,53%.

nT1 IAG –– NT1 PB-RJ�

A intensidade da vogal [nT1]IAG, a 71,78% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a

da vogal [NT1 ]PB-RJ, a 68,19% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 3,59%.

nT2 IAG –– NT2 PB-RJ�

A intensidade da vogal [nT2]IAG, a 58,54% da extensão de intensidadeIAG, é ligeiramente

maior que a da vogal [NT2 ]PB-RJ, a 58,88% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma

diferença de 0,34%.

TIAG –– nT2 PB-RJ�

A intensidade da vogal [T]IAG, a 86,23% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a da

vogal [nT2 ]PB-RJ, a 63,07% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 23,16%.

TIAG –– NT2 PB-RJ�

A intensidade da vogal [T]IAG, a 86,23% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a da

vogal [NT2 ]PB-RJ, a 58,88% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 27,35%.
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TIAG –– nPB-RJ�

A intensidade da vogal [T]IAG, a 86,23% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a da

vogal [n]PB-RJ, a 72,41% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 13,82%.

TIAG –– tPB-RJ�

A intensidade da vogal [T]IAG, a 86,23% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a da

vogal [t]PB-RJ, a 59,11% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 27,12%.

tIAG –– tPB-RJ�

A intensidade da vogal [t]IAG, a 86,74% da extensão de intensidadeIAG, é maior que a da

vogal [t]PB-RJ, a 59,11% da extensão de intensidadePB-RJ, com uma diferença de 27,63%.

4.2.5 Gráficos comparativos de vogais do PBRJ e do IAG.

Os gráficos box plot a seguir são apresentados como medidas-resumo dos dados

estudados neste trabalho. Horizontalmente, aparecerão as características a serem comparadas

das vogais em questão (eg. [a]PB-RJ e [@]IAG). Verticalmente, figuram todas as ocorrências

obsevadas: o limite superior e o limite inferior, o corpo da caixa, que representa a maior

concentração das ocorrências, a mediana e os pontos discrepantes. (Cf. seção 3.6)

4.2.5.1 [a]PB-RJ – [@]IAG
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A) Configuração formântica

Figura 10. Configuração formântica comparada de [a]PB-RJ – [@]IAG.

Na figura 10, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[a]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [@]IAG.

 B)  F0

Figura 11. F0 comparada de [a]PB-RJ – [@]IAG

Na figura 11, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [`]PB-RJ e o esquema

2 refere-se à freqüência fundamental de [@]IAG.
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C) Intensidade

Figura 12. Intensidade comparada de [a]PB-RJ – [@]IAG

Na figura 12, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [`]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

intensidade de [@]IAG.

D) Duração

Figura 13. Duração comparada de [a]PB-RJ – [@]IAG

Na figura 13, o esquema 1 refere-se à duração de [`]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [@]IAG.
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4.2.5.2 [a]PB-RJ – [z]IAG

A) Configuração formântica

Figura 14. Configuração formântica comparada de [a]PB-RJ – [z]IAG

Na figura 14, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[a]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [z]IAG.

B) F0

Figura 15. F0 comparada de [a]PB-RJ – [z]IAG

Na figura 15, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [`]PB-RJ e o esquema

2 refere-se à freqüência fundamental de [z]IAG.
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C) Intensidade

Figura 16. Intensidade comparada de [a]PB-RJ – [z]IAG

Na figura 16, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [`]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

intensidade de [z]IAG.

D) Duração

Figura 17. Duração comparada de [a]PB-RJ – [z]IAG

Na figura 17, o esquema 1 refere-se à duração de [`]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [@]IAG.
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4.2.5.3  [D]PB-RJ – [D]IAG

A) Configuração formântica

Figura 18. Configuração formântica comparada de [D]PB-RJ – [D]IAG

Na figura 18, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[D]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [D]IAG.

B) F0

Figura 19. F0 comparada de [D]PB-RJ – [D]IAG

Na figura 19, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [D]PB-RJ e o esquema

2 refere-se à freqüência fundamental de [D]IAG.
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C) Intensidade

Figura 20. Intensidade comparada de [D]PB-RJ – [D]IAG

Na figura 20, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [D]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

intensidade de [D]IAG.

D) Duração

Figura 21. Duração comparada de [D]PB-RJ – [D]IAG

Na figura 21, o esquema 1 refere-se à duração de [D]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [D]IAG.
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4.2.5.4 [DH1] PB-RJ – [D]IAG

A) Configuração formântica

Figura 22. Configuração formântica comparada de [DH1] PB-RJ – [D]IAG

Na figura 22, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[DH1]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [D]IAG.

B) F0

Figura 23. F0 comparada de [DH1] PB-RJ – [D]IAG

Na figura 23, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [DH1]PB-RJ e o

esquema 2 refere-se à freqüência fundamental de [D]IAG.
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C) Intensidade

Figura 24. Intensidade comparada de [DH1] PB-RJ – [D]IAG

Na figura 24, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [DH1]PB-RJ e o esquema 2 refere-se

à intensidade de [D]IAG.

D) Duração

Figura 25. Duração comparada de [DH1] PB-RJ – [D]IAG

Na figura 25, o esquema 1 refere-se à duração de [DH1]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [D]IAG.
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4.2.5.5 [DH2] PB-RJ – [dH2] IAG

A) Configuração formântica

Figura 26. Configuração formântica comparada de [DH2] PB-RJ – [dH2] IAG

Na figura 26, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[DH2]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [dH2]IAG.

B) F0

Figura 27. F0 comparada de [DH2] PB-RJ – [dH2] IAG

Na figura 27, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [DH2]PB-RJ e o

esquema 2 refere-se à freqüência fundamental de [dH2]IAG.
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C) Intensidade

Figura 28. Intensidade comparada de [DH2] PB-RJ – [dH2] IAG

Na figura 28, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [DH2]PB-RJ e o esquema 2 refere-se

à intensidade de [dH2]IAG.

4.2.5.6 [dH1] PB-RJ – [dH1] IAG

A) Configuração formântica

Figura 29. Configuração formântica comparada de [dH1] PB-RJ – [dH1] IAG

Na figura 29, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[dH1]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [dH1]IAG.
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B) F0

Figura 30. F0 comparada de [dH1] PB-RJ – [dH1] IAG

Na figura 30, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [dH1]PB-RJ e o

esquema 2 refere-se à freqüência fundamental de [dH1]IAG.

C) Intensidade

Figura 31. Intensidade comparada de [dH1] PB-RJ – [dH1] IAG

Na figura 31, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [dH1]PB-RJ e o esquema 2 refere-se

à intensidade de [dH1]IAG.
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D) Duração

Figura 32. Duração comparada de [dH1] PB-RJ – [dH1] IAG

Na figura 32, o esquema 1 refere-se à duração de [dH1]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [dH1]IAG.

4.2.5.7 [dH2] PB-RJ – [dH2] IAG

A) Configuração formântica

Figura 33. Configuração formântica comparada de [dH2] PB-RJ – [dH2] IAG

Na figura 33, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[dH2]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [dH2]IAG.

1 2

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

3
5
0

4
0
0

1 2 3 4 5 6 7 8

1
0

0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

5
0

0
0



132

B) F0

Figura 34. F0 comparada de [dH2] PB-RJ – [dH2] IAG

Na figura 34, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [dH2]PB-RJ e o

esquema 2 refere-se à freqüência fundamental de [dH2]IAG.

C) Intensidade

Figura 35. Intensidade comparada de [dH2] PB-RJ – [dH2] IAG

Na figura 35, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [dH2]PB-RJ e o esquema 2 refere-se

à intensidade de [dH2]IAG.

1 2

1
0

0
1
5

0
2
0

0
2
5

0

1 2

6
5

7
0

7
5

8
0

8
5

9
0



133

4.2.5.8 [h]PB-RJ – [dH2] IAG

A) Configuração formântica

Figura 36. Configuração formântica comparada de [i]PB-RJ – [dH2] IAG

Na figura 36, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[i]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [dH2]IAG.

B) F0

Figura 37. F0 comparada de [i]PB-RJ – [dH2] IAG

Na figura 37, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [h]PB-RJ e o esquema

2 refere-se à freqüência fundamental de [dH2]IAG.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
0

0
0

2
0

0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

5
0
0
0

1 2

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0



134

C) Intensidade

Figura 38. Intensidade comparada de [i]PB-RJ – [dH2] IAG

Na figura 38, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [h]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

intensidade de [dH2]IAG.

4.2.5.9 [i] PB-RJ – [i] IAG

A) Configuração formântica

Figura 39. Configuração formântica comparada de [i] PB-RJ – [i] IAG

Na figura 39, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[h]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [h]IAG.

1 2

6
5

7
0

7
5

8
0

8
5

1 2 3 4 5 6 7 8

1
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

5
0
0
0



135

B) F0

Figura 40. F0 comparada de [i] PB-RJ – [i] IAG

Na figura 40, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [h]PB-RJ e o esquema

2 refere-se à freqüência fundamental de [h]IAG.

C) Intensidade

Figura 41. Intensidade comparada de [i] PB-RJ – [i] IAG

Na figura 41, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [h]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

intensidade de [h]IAG.
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D) Duração

Figura 42. Duração comparada de [i] PB-RJ – [i] IAG

Na figura 42, o esquema 1 refere-se à duração de [h]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [h]IAG.

4.2.5.10 [i] PB-RJ – [H]IAG

A) Configuração formântica

Figura 43. Configuração formântica comparada de [i] PB-RJ – [H]IAG

Na figura 43, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[h]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [H]IAG.
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B) F0

Figura 44. F0 comparada de [i] PB-RJ – [H]IAG

Na figura 44, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [h]PB-RJ e o esquema

2 refere-se à freqüência fundamental de [H]IAG.

C) Intensidade

Figura 45. Intensidade comparada de [i] PB-RJ – [H]IAG

Na figura 45, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [h]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

intensidade de [H]IAG.
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D) Duração

Figura 46. Duração comparada de [i] PB-RJ – [H]IAG

Na figura 46, o esquema 1 refere-se à duração de [h]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [H]IAG.

4.2.5.11 [o] PB-RJ – [N]IAG

A) Configuração formântica

Figura 47. Configuração formântica comparada de [o] PB-RJ – [N]IAG

Na figura 47, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[o]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [N]IAG.
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B) F0

Figura 48. F0 comparada de [o] PB-RJ – [N]IAG

Na figura 48, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [n]PB-RJ e o esquema

2 refere-se à freqüência fundamental de [N]IAG.

C) Intensidade

Figura 49. Intensidade comparada de [o] PB-RJ – [N]IAG

Na figura 49, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [n]PB-RJ e o esquema 2 refere-se

à intensidade de [N]IAG.
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D) Duração

Figura 50. Duração comparada de [o] PB-RJ – [N]IAG

Na figura 50, o esquema 1 refere-se à duração de [n]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [N]IAG.

4.2.5.12 [o]PB-RJ – [nT1] IAG

A) Configuração formântica

Figura 51. Configuração formântica comparada de [o]PB-RJ – [oT1] IAG

Na figura 51, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[o]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [nT1]IAG.
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B) F0

Figura 52. F0 comparada de [o]PB-RJ – [oT1] IAG

Na figura 52, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [n]PB-RJ e o esquema

2 refere-se à freqüência fundamental de [nT1]IAG.

C) Intensidade

Figura 53. Intensidade comparada de [o]PB-RJ – [oT1] IAG

Na figura 53, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [n]PB-RJ e o esquema 2 refere-se

à intensidade de [nT1]IAG.
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D) Duração

Figura 54. Duração comparada de [o]PB-RJ – [oT1] IAG

Na figura 54, o esquema 1 refere-se à duração de [n]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [nT1]IAG.

 4.2.5.13 [o] PB-RJ – [T]IAG

A) Configuração formântica

Figura 55. Configuração formântica comparada de [o] PB-RJ – [T]IAG

Na figura 55, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[n]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [T]IAG.
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B) F0

Figura 56. F0 comparada de [o] PB-RJ – [T]IAG

Na figura 56, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [n]PB-RJ e o esquema

2 refere-se à freqüência fundamental de [T]IAG.

C) Intensidade

Figura 57. Intensidade comparada de [o] PB-RJ – [T]IAG

Na figura 57, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [n]PB-RJ e o esquema 2 refere-se

à intensidade de [T]IAG.
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D) Duração

Figura 58. Duração comparada de [o] PB-RJ – [T]IAG

Na figura 58, o esquema 1 refere-se à duração de [n]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [T]IAG.

 4.2.5.14 [N]PB-RJ – [N]IAG

A) Configuração formântica

Figura 59. Configuração formântica comparada de [N]PB-RJ – [N]IAG

Na figura 59, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[N]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [N]IAG.
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B) F0

Figura 60. F0 comparada de [N]PB-RJ – [N]IAG

Na figura 60, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [N]PB-RJ e o esquema

2 refere-se à freqüência fundamental de [N]IAG.

C) Intensidade

Figura 61. Intensidade comparada de [N]PB-RJ – [N]IAG

Na figura 61, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [N]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

intensidade de [N]IAG.
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D) Duração

Figura 62. Duração comparada de [N]PB-RJ – [N]IAG

Na figura 62, o esquema 1 refere-se à duração de [N]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [N]IAG.

 4.2.5.15 [NT1] PB-RJ – [N]IAG

A) Configuração formântica

Figura 63. Configuração formântica comparada de [NT1] PB-RJ – [N]IAG

Na figura 63, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[NT1]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [N]IAG.
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B) F0

Figura 64. F0 comparada de [NT1] PB-RJ – [N]IAG

Na figura 64, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [NT1]PB-RJ e o

esquema 2 refere-se à freqüência fundamental de [N]IAG.

C) Intensidade

Figura 65. Intensidade comparada de [NT1] PB-RJ – [N]IAG

Na figura 65, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [NT1]PB-RJ e o esquema 2 refere-

se à intensidade de [N]IAG.
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D) Duração

Figura 66. Duração comparada de [NT1] PB-RJ – [N]IAG

Na figura 66, o esquema 1 refere-se à duração de [NT1]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [N]IAG.

 4.2.5.16 [NT1]PB-RJ – [nT1] IAG

A) Configuração formântica

Figura 67. Configuração formântica comparada de [NT1]PB-RJ – [nT1] IAG

Na figura 67, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[NT1]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [nT1]IAG.
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B) F0

Figura 68. F0 comparada de [NT1]PB-RJ – [nT1] IAG

Na figura 68, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [NT1]PB-RJ e o

esquema 2 refere-se à freqüência fundamental de [nT1]IAG.

C) Intensidade

Figura 69. Intensidade comparada de [NT1]PB-RJ – [nT1] IAG

Na figura 69, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [NT1]PB-RJ e o esquema 2 refere-

se à intensidade de [nT1]IAG.
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D) Duração

Figura 70. Duração comparada de [NT1]PB-RJ – [nT1] IAG

Na figura 70, o esquema 1 refere-se à duração de [NT1]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [nT1]IAG.

 4.2.5.17 [NT2]PB-RJ – [nT2] IAG

A) Configuração formântica

Figura 71. Configuração formântica comparada de [NT2]PB-RJ – [nT2] IAG

Na figura 71, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[NT2]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [nT2]IAG.
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B) F0

Figura 72. F0 comparada de [NT2]PB-RJ – [nT2] IAG

Na figura 72, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [NT2]PB-RJ e o

esquema 2 refere-se à freqüência fundamental de [nT2]IAG.

C) Intensidade

Figura 73. Intensidade comparada de [NT2]PB-RJ – [nT2] IAG

Na figura 73, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [NT2]PB-RJ e o esquema 2 refere-se

à intensidade de [nT2]IAG.
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4.2.5.18 [nT1] PB-RJ – [nT1] IAG

A) Configuração formântica

Figura 74. Configuração formântica comparada de [nT1] PB-RJ – [nT1] IAG

Na figura 74, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[nT1]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [nT1]IAG.

B) F0

Figura 75. F0 comparada de [nT1] PB-RJ – [nT1] IAG

Na figura 75, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [nT1]PB-RJ e o

esquema 2 refere-se à freqüência fundamental de [nT1]IAG.
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C) Intensidade

Figura 76. Intensidade comparada de [nT1] PB-RJ – [nT1] IAG

Na figura 76, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [nT1]PB-RJ e o esquema 2 refere-

se à intensidade de [nT1]IAG.

D) Duração

Figura 77. Duração comparada de [nT1] PB-RJ – [nT1] IAG

Na figura 77, o esquema 1 refere-se à duração de [nT1]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [nT1]IAG.
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 4.2.5.19 [nT2] PB-RJ – [nT2] IAG

A) Configuração formântica

Figura 78. Configuração formântica comparada de [nT2] PB-RJ – [nT2] IAG

Na figura 78, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[nT2]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [nT2]IAG.

B) F0

Figura 79. F0 comparada de [nT2] PB-RJ – [nT2] IAG

Na figura 79, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [nT2]PB-RJ e o

esquema 2 refere-se à freqüência fundamental de [nT2]IAG.
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C) Intensidade

Figura 80. Intensidade comparada de [nT2] PB-RJ – [nT2] IAG

Na figura 80, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [nT2]PB-RJ e o esquema 2 refere-

se à intensidade de [nT2]IAG.

4.2.5.20 [u] PB-RJ – [T]IAG

A) Configuração formântica

Figura 81. Configuração formântica comparada de [u] PB-RJ – [T]IAG

Na figura 81, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[t]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [T]IAG.
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B) F0

Figura 82. F0 comparada de [u] PB-RJ – [T]IAG

Na figura 82, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [t]PB-RJ e o esquema

2 refere-se à freqüência fundamental de [T]IAG.

C) Intensidade

Figura 83. Intensidade comparada de [u] PB-RJ – [T]IAG

Na figura 83, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [t]PB-RJ e o esquema 2 refere-se

à intensidade de [T]IAG.
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D) Duração

Figura 84. Duração comparada de [u] PB-RJ – [T]IAG

Na figura 84, o esquema 1 refere-se à duração de [t]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [T]IAG.

 4.2.5.21 [u] PB-RJ – [u] IAG

A) Configuração formântica

Figura 85. Configuração formântica comparada de [u] PB-RJ – [u] IAG

Na figura 85, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[t]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [t]IAG.
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B) F0

Figura 86. F0 comparada de [u] PB-RJ – [u] IAG

Na figura 86, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [t]PB-RJ e o esquema

2 refere-se à freqüência fundamental de [t]IAG.

C) Intensidade

Figura 87. Intensidade comparada de [u] PB-RJ – [u] IAG

Na figura 87, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [t]PB-RJ e o esquema 2 refere-se

à intensidade de [t]IAG.
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D) Duração

Figura 88. Duração comparada de [u] PB-RJ – [u] IAG

Na figura 88, o esquema 1 refere-se à duração de [t]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [t]IAG.

4.2.5.22 [D] PB-RJ – [z] IAG

A) Configuração formântica

Figura 89. Configuração formântica comparada de [D] PB-RJ – [z] IAG

Na figura 89, os esquemas 1,3,5 e 7 se referem, respectivamente, a F1, F2, F3 e F4 de

[D]PB-RJ. Os esquemas 2, 4, 6 e 8 se referem, respectivamente a F1, F2, F3 e F4 de [z]IAG.

1 2

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0

0

1 2 3 4 5 6 7 8

1
0

0
0

2
0
0

0
3

0
0

0
4

0
0
0

5
0
0

0



160

B) F0

Figura 90. F0 comparada de [D] PB-RJ – [z] IAG

Na figura 90, o esquema 1 refere-se à freqüência fundamental  de [D]PB-RJ e o esquema

2 refere-se à freqüência fundamental de [z]IAG.

C) Intensidade

Figura 91. Intensidade comparada de [D] PB-RJ – [z] IAG

Na figura 91, o esquema 1 refere-se à intensidade  de [D]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

intensidade de [z]IAG.
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D) Duração

Figura 92. Duração comparada de [D] PB-RJ – [z] IAG

 Na figura 92, o esquema 1 refere-se à duração de [D]PB-RJ e o esquema 2 refere-se à

duração de [z]IAG.

4.3 Discussão dos Resultados

 A seguir, far-se-ão considerações sobre pontos que se sobressaem entre os resultados

deste estudo, apresentados neste capítulo.

4.3.1 Configuração formântica

Nesta seção, comentaremos os resultados de comparações da posição do primeiro

formante em vogais do português e do inglês.

- [h]PB-RJ a 13,16% da extensão de F1PB-RJ é mais baixo que [h]IAG, a  11,5% da extensão de
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- [d]PB-RJ, a 20,32% da extensão de F1 é mais alto que o [H]IAG, a 26,66% da extensão de

F1IAG;

- A primeira porção do ditongo [dH]PB-RJ, a 20.32% da extensão de F1PB-RJ é mais alta que a

primeira porção da vogal [dH]IAG, a 28.65% da extensão de F1IAG;

- O ZD\PB-RJ, a 39,95% da extensão de F1PB-RJ é mais alto que ZD\IAG, a 50,4% da extensão de

F1IAG,

- [D]PB-RJ, a 39,95% da extensão de F1PB-RJ é mais alto que Zz\IAG a 58,43% da extensão de

F1IAG. Em contrapartida, [`]PB-RJ, a 75,52% da extensão de F1PB-RJ, é mais baixo que

Zz\IAG, a 58,43% da extensão de F1IAG;

- [@]IAG, a 76,14% da extensão de F1IAG é ligeiramente mais baixo que [`]PB-RJ a 75,52% da

extensão de F1PB-RJ;

- [N]PB-RJ, a 48,23% da extensão de F1PB-RJ é mais alto que [N]IAG, a 59,82% da extensão de

F1IAG;

- [n]PB-RJ 22,39% da extensão de F1PB-RJ é bem mais alto que o [N]IAG a 59,82% da extensão

de F1IAG e também é mais alto que a primeira porção da vogal [nT]IAG, a 37,1% da

extensão de F1IAG, e mais alto que [T]IAG, a 30,24% da extensão de F1IAG;

- A primeira porção do [nT]PB-RJ, a 24,84% da extensão de F1PB-RJ, é mais alta que a

primeira porção do [nT]IAG, a 37,1% da extensão de F1IAG;

- A primeira porção do ditongo [NT]PB-RJ, a 39,23% da extensão de F1PB-RJ é mais baixa,

porém mais próxima à primeira porção da vogal [nT]IAG, a 37,1% da extensão de F1IAG

que o ditongo [nT]PB-RJ, a 24,84% da extensão de F1PB-RJ;

- [T]IAG, a 30,24% da extensão de F1IAG é bem mais baixo que o [n]PB-RJ, a 22,39% da

extensão de F1PB-RJ e também é mais baixo que o [t]PB-RJ, a 16,62% da extensão de F1PB-

RJ;
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- A vogal Zt\IAG, a 14,36% da extensão de F1IAG é mais alta que a vogal [t]PB-RJ a 16,62%

da extensão de F1PB-RJ (Cf. Seção 4.2.4).

4.3.2 Freqüência fundamental

Os valores mínimos de F0 (freqüência fundamental) é encontrado na primeira porção

do ditongo [DH] em PB-RJ e na vogal [@] no IAG. Os valores máximos de F0 são encontrados

em [h] no PB-RJ e em [u] no IAG.

4.3.3 Intensidade

Os valores mínimos de intensidade encontram-se na segunda porção da vogal [dH] no IAG

e, de forma similar, na segunda porção do ditongo ZdH\ no PB-RJ. Os valores máximos de

intensidade encontram-se em ZN\ no PB-RJ e em Zt\ em IAG.

4.3.4 Duração

Tradicionalmente, na literatura a respeito das vogais do inglês – especialmente a

variedade IAG – ZdH\ e [nT] não são considerados ditongos. Uma explicação que se encontra

para tal remete ao fato de que não há, no sistema vocálico do IAG, vogais de qualidade

comparável à da primeira porção de  [dH]IAG e [nT]IAG. Os resultados de duração obtidos neste

trabalho dão mais uma perspectiva à esta explicação. Além da questão da qualidade vocálica,

dada pela configuração formântica, especialmente F1 e F2, há o fato de que as durações das

vogais ZdH\IAG, [nT]IAG são comparáveis às das outras vogais, sendo [N]IAG a vogal de maior

duração. Já em PB-RJ, os ditongos ZdH\+ ZDH\+ ZnT\ e ZNT\ têm durações bem maiores que as
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das vogais; maiores, inclusive, que a duração de [`], vogal de maior duração.
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5. CONCLUSÃO

Uma característica muito marcante da ciência é a de fazer uso de indagações, que

brotam, por vezes, da curiosidade, transformando-as em itens de investigação. Os debates,

refinos e retificações que se dirigem aos postulados feitos dão vida à pesquisa, inscrevendo

através do tempo uma trajetória. Neste trabalho foi apresentado um resumo da trajetória da

pesquisa acústica acerca das vogais. Desde meados do século passado, acompanha-se o

desenvolvimento de várias áreas do conhecimento: a lingüística, a física, a engenharia

eletrônica a tecnologia digital e, em interseção a estas e outras áreas, a fonética acústica.

Entre as principais mudanças no tocante à teoria vocálica ocorridas no século XX está

a própria forma de conceber e investigar as vogais. As categorias baseadas grandemente em

características articulatórias e em observações impressionistas foram revistas. Os inventários

de vogais de uma determinada língua tornaram-se sistemas vocálicos em que as características

acústicas de cada elemento desempenha uma ampla relação com os outros elementos do

sistema. Além disto, os sistemas vocálicos se relacionam com as idiossincrasias de cada

falante e com as características relativas ao grupo a que ele pertence.

Atualmente, as investigações acerca de sistemas vocálicos seguem, cada vez mais, na

direção de teorias que dêem espaço à variação, permitindo entender a integração dos

processos que moldam as características acústico-articulatórias e acústico-perceptuais da fala

humana e refletem na forma como produzimos, percebemos e aprendemos os sons vocálicos.

Os resultados obtidos nesta pesquisa nos permitem concluir que as porções anterior e

posterior dos sistemas vocálicos estudados são simétricas. Muitas relações encontradas entre

as vogais da porção anterior são bastante similares às relações entre as vogais da porção

posterior. Em outras palavras, as relações [h] - [H]IAG, [h] - [d]PB-RJ são simétricas às suas

‘contrapartes’ posteriores [t]-[T]IAG [t]-[n]PB-RJ. Assumindo-se o postulado de Liljencrants &
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Lindblom 1972, isto deve-se ao fato de que, excluindo-se o [`]PB-RJ, que ocupa posição central,

ambas as línguas têm a mesma quantidade de vogais anteriores e posteriores (5 em IAG e 3

em PB-RJ).

Os resultados deste trabalho confirmam a configuração triangular do sistema vocálico

do PB-RJ, em que [`]PB-RJ ocupa posição mais baixa e central, em comparação ao sistema

quadrilateral irregular trapezóide do IAG em que se encontra uma base inferior inscrita pela

vogal baixa anterior [z]IAG e a vogal baixa posterior [@]IAG. A porção anterior do sistema

vocálico do português, no entanto, tem apenas 3 elementos, [h+d+D]PB-RJ, assim como a sua

porção posterior [N+n+t]. Já a porção anterior do sistema vocálico do inglês conta com 5

elementos, [h+H+dH+D+z]IAG, assim como sua porção posterior, [@+N+nT+T+t]. Além disto, a

extensão vertical anterior do sistema vocálico do IAG (∆F1-ant-IAG = 577 Hz) é menor que a

extensão vertical anterior do PB-RJ (∆F1-ant-PBRJ = 840 Hz) (Cf. Figuras 8 e 9, na seção 4.2.2).

Fato similar acontece na porção posterior dos sistemas vocálicos: a extensão vertical posterior

do sistema vocálico do IAG (∆F1-post-IAG = 673 Hz) é menor que a extensão vertical posterior

do PB-RJ (∆F1-post-PBRJ = 832 Hz) (Cf. Figuras 8 e 9, na seção 4.2.2).

Isto nos leva a entender que extensões menores em IAG associadas a maiores quantidades

de elementos vocálicos mostram uma maior densidade de elementos no sistema vocálico do

IAG que no sistema vocálico do PB-RJ. Estas diferenças de densidade de elementos nos faz

esperar relações vocálicas diferentes e, especialmente, que haja uma distância menor entre os

elementos em IAG que em PB-RJ. Comprova-se, também, que vogais geralmente ditas

idênticas ou muito semelhantes em PB-RJ e IAG não o são.

Os resultados deste trabalho apontam explicações para dificuldades de falantes de PB-RJ

para a aquisição do sistema vocálico do IAG, principalmente no tocante à diferenciação de [h-

H] [D-z], [t-T], [N-@], freqüentemente comprovadas por professores e alunos de inglês-LE. O
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presente estudo também está em consonância com a conclusão de Baptista 2000, quanto ao

fato de que apesar de os ditongos dH e nT (PB-RJ) serem apontados como idênticos às vogais

[dH, nT] (IAG), isto não se comprova e, ainda, a não aprendizagem destas vogais nas posições

que lhes cabem dificulta, em efeito cascata, a aquisição das relações dos elementos vocálicos

anteriores e posteriores do sistema vocálico da língua alvo. Segundo Baptista 2000, o sistema

da interlíngua é sintonizado a medida que o falante vai aprendendo a língua alvo, partindo do

sistema da língua materna em direção ao sistema da LA. Esta sintonia vai sendo feita por uma

seqüência de aumentos e diminuições no repertório fonético. O aprendiz começa a perceber

algumas ocorrências de uma dada vogal de uma outra maneira e gradualmente aumenta a

freqüência de produção desta vogal à nova maneira, diminuindo a freqüência de produção à

maneira antiga.  Isto parece explicar por que alguns aprendizes não adquirem certas distinções

vocálicas mesmo depois de vários anos de exposição: eles já armazenaram uma grande

quantidade de ocorrências interpretadas de forma não acurada à luz das já robustas categorias

formadas com a exposição à  LM. Por esta razão, os resultados desta pesquisa reforçam a

necessidade de que haja metodologias que considerem as vogais em sistema e não em

inventários e, que além disso, as considerem em sua natureza relacional e não em valores

absolutos, ou seja, levando em consideração as relações de aproximação e dispersão que elas

desempenham entre si em seus sistemas e não através de valores pontuais e absolutos.

Com o estudo de produção vocálica neste trabalho, visa-se a inspirar estudos futuros

de percepção vocálica e de produção-percepção vocálica em interlíngua, de forma a contribuir

para o surgimento de metodologias que vejam a aquisição vocálica não de forma isolada –

pares mínimos, por exemplo – mas de forma relacional dadas as evidências aqui apontadas de

que aprender as vogais de um idioma estrangeiro se traduz mais apropriadamente em aprender

as relações intervocálicas do sistema da língua alvo, do que treinar pronúncias estagnadas, de

vogais isoladas ou em contextos controlados, baseando-se unicamente em valores absolutos.
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7. NOTAS

1 No Brasil, há os trabalhos de ORSINI, 1995 e PEREIRA, 2001.

2 No Brasil, ALCÂNTARA 1998 compara vogais do português e do francês.

3 anatômico-fisiológica

4 anatômico-fisiológicos

5 anatômico-fisiológicos

6 número de formantes que se podem perceber numa determinada faixa de freqüência

7 tipo de gráfico, também chamado spectral slice que, abstraindo a variável tempo, apresenta

na dimensão horizontal as freqüências em Hz e na dimensão vertical a intensidade em dB. Cf.

LADEFOGED 1962.

8 Língua estrangeira. Língua que não foi a primeira que o indivíduo foi exposto. O aprendiz

não a utiliza quotidianamente para se comunicar

9 o termo interlíngua, conforme usado neste trabalho, combina as idéias constantes de

CRYSTAL 1997:200 e BAPTISTA 2000, i.e., ‘variedade da língua alvo falada pelo aprendiz

no processo de aquisição/aprendizagem da LA que se caracteriza por estratégias que a

identificam com a LM e por um movimento, geralmente, em direção à LA, à medida

que o aprendiz é exposto à LA.

10 Língua materna (LM) – a primeira língua a que o indivíduo foi exposto, e a mais usada por

ele.

11 Cf. dialect CRYSTAL 1997:200

12 entre as línguas
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13 R Development Core Team (2006). R: A language and environment for statistical

computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing.

14 Os valores dos quatro primeiros formantes e da freqüência fundamental (F1, F2, F3, F4 e

F0, respectivamente), são dados em Hertz (Hz). Os valores de intensidade (INT) são dados em

decibéis (dB). Os valores de duração (DUR) são dados em milissegundos (ms.)
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8. APÊNDICES

Lista de palavras 1 – inglês (IAG)

heed Zgh9c\

hid ZgHc\

hayed  ZgdHc\

head  ZgDc\

had  Zgzc\

hod Zg@c\

hawed  ZgNc\

hoed  ZgnTc\

hood ZgTc\
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8.2 Lista de palavras 2 – português (PB-RJ)

corrida [jnghc5]

enredo [h}i}gdcT]

arreda [`gDc5]

errada [dg`c5]

roda [gNc5]

rodo [gncT]

arruda [`gtc5]

baleia [a`kdHi5]

boléia [ankDHi5]

soldo [rnTcT]

solda [rNTc5]
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8.3 Sintaxes para o programa computacional de análises estatísticas “R”.

BP Homens e Mulheres

BPi=(read.delim("H:/DATA/BP_i.txt")
)
f1=BPi$F1
f2=BPi$F2
f3=BPi$F3
f4=BPi$F4
f0=BPi$F0
int=BPi$INT
dur=BPi$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPe=(read.delim("H:/DATA/BP_e.txt")
)
f1=BPe$F1
f2=BPe$F2
f3=BPe$F3
f4=BPe$F4
f0=BPe$F0
int=BPe$INT
dur=BPe$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPeh=(read.delim("H:/DATA/BP_eh.txt
"))
f1=BPeh$F1
f2=BPeh$F2
f3=BPeh$F3
f4=BPeh$F4
f0=BPeh$F0
int=BPeh$INT
dur=BPeh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPa=(read.delim("H:/DATA/BP_a.txt")
)
f1=BPa$F1
f2=BPa$F2
f3=BPa$F3
f4=BPa$F4
f0=BPa$F0
int=BPa$INT
dur=BPa$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPoh=(read.delim("H:/DATA/BP_oh.txt
"))
f1=BPoh$F1
f2=BPoh$F2

f3=BPoh$F3
f4=BPoh$F4
f0=BPoh$F0
int=BPoh$INT
dur=BPoh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPo=(read.delim("H:/DATA/BP_o.txt")
)
f1=BPo$F1
f2=BPo$F2
f3=BPo$F3
f4=BPo$F4
f0=BPo$F0
int=BPo$INT
dur=BPo$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmu=(read.delim("H:/DATA/BP_m_u.tx
t"))
f1=BPu$F1
f2=BPu$F2
f3=BPu$F3
f4=BPu$F4
f0=BPu$F0
int=BPu$INT
dur=BPu$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPei1=(read.delim("H:/DATA/BP_ei1.t
xt"))
f1=BPei1$F1
f2=BPei1$F2
f3=BPei1$F3
f4=BPei1$F4
f0=BPei1$F0
int=BPei1$INT
dur=BPei1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPei2=(read.delim("H:/DATA/BP_ei2.t
xt"))
f1=BPei2$F1
f2=BPei2$F2
f3=BPei2$F3
f4=BPei2$F4
f0=BPei2$F0
int=BPei2$INT
dur=BPei2$DUR
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boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPehi1=(read.delim("H:/DATA/BP_ehi1
.txt"))
f1=BPehi1$F1
f2=BPehi1$F2
f3=BPehi1$F3
f4=BPehi1$F4
f0=BPehi1$F0
int=BPehi1$INT
dur=BPehi1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPehi2=(read.delim("H:/DATA/BP_ehi2
.txt"))
f1=BPehi2$F1
f2=BPehi2$F2
f3=BPehi2$F3
f4=BPehi2$F4
f0=BPehi2$F0
int=BPehi2$INT
dur=BPehi2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPou1=(read.delim("H:/DATA/BP_ou1.t
xt"))
f1=BPou1$F1
f2=BPou1$F2
f3=BPou1$F3
f4=BPou1$F4
f0=BPou1$F0
int=BPou1$INT
dur=BPmou1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPou2=(read.delim("H:/DATA/BP_ou2.t
xt"))
f1=BPou2$F1
f2=BPou2$F2
f3=BPou2$F3
f4=BPou2$F4
f0=BPou2$F0
int=BPou2$INT
dur=BPou2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPohu1=(read.delim("H:/DATA/BP_ohu1
.txt"))
f1=BPohu1$F1
f2=BPohu1$F2
f3=BPohu1$F3

f4=BPohu1$F4
f0=BPohu1$F0
int=BPohu1$INT
dur=BPohu1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPohu2=(read.delim("H:/DATA/BP_ohu2
.txt"))
f1=BPohu2$F1
f2=BPohu2$F2
f3=BPohu2$F3
f4=BPohu2$F4
f0=BPohu2$F0
int=BPohu2$INT
dur=BPohu2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BP Homens

BPmi=(read.delim("H:/DATA/BP_m_i.tx
t"))
f1=BPmi$F1
f2=BPmi$F2
f3=BPmi$F3
f4=BPmi$F4
f0=BPmi$F0
int=BPmi$INT
dur=BPmi$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPme=(read.delim("H:/DATA/BP_m_e.tx
t"))
f1=BPme$F1
f2=BPme$F2
f3=BPme$F3
f4=BPme$F4
f0=BPme$F0
int=BPme$INT
dur=BPme$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmeh=(read.delim("H:/DATA/BP_m_eh.
txt"))
f1=BPmeh$F1
f2=BPmeh$F2
f3=BPmeh$F3
f4=BPmeh$F4
f0=BPmeh$F0
int=BPmeh$INT
dur=BPmeh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
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boxplot(int)
boxplot(dur)

BPma=(read.delim("H:/DATA/BP_m_a.tx
t"))
f1=BPma$F1
f2=BPma$F2
f3=BPma$F3
f4=BPma$F4
f0=BPma$F0
int=BPma$INT
dur=BPma$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmoh=(read.delim("H:/DATA/BP_m_oh.
txt"))
f1=BPmoh$F1
f2=BPmoh$F2
f3=BPmoh$F3
f4=BPmoh$F4
f0=BPmoh$F0
int=BPmoh$INT
dur=BPmoh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmo=(read.delim("H:/DATA/BP_m_o.tx
t"))
f1=BPmo$F1
f2=BPmo$F2
f3=BPmo$F3
f4=BPmo$F4
f0=BPmo$F0
int=BPmo$INT
dur=BPmo$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmu=(read.delim("H:/DATA/BP_m_u.tx
t"))
f1=BPmu$F1
f2=BPmu$F2
f3=BPmu$F3
f4=BPmu$F4
f0=BPmu$F0
int=BPmu$INT
dur=BPmu$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmei1=(read.delim("H:/DATA/BP_m_ei
1.txt"))
f1=BPmei1$F1
f2=BPmei1$F2
f3=BPmei1$F3
f4=BPmei1$F4
f0=BPmei1$F0

int=BPmei1$INT
dur=BPmei1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmei2=(read.delim("H:/DATA/BP_m_ei
2.txt"))
f1=BPmei2$F1
f2=BPmei2$F2
f3=BPmei2$F3
f4=BPmei2$F4
f0=BPmei2$F0
int=BPmei2$INT
dur=BPmei2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmehi1=(read.delim("H:/DATA/BP_m_e
hi1.txt"))
f1=BPmehi1$F1
f2=BPmehi1$F2
f3=BPmehi1$F3
f4=BPmehi1$F4
f0=BPmehi1$F0
int=BPmehi1$INT
dur=BPmehi1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmehi2=(read.delim("H:/DATA/BP_m_e
hi2.txt"))
f1=BPmehi2$F1
f2=BPmehi2$F2
f3=BPmehi2$F3
f4=BPmehi2$F4
f0=BPmehi2$F0
int=BPmehi2$INT
dur=BPmehi2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmou1=(read.delim("H:/DATA/BP_m_ou
1.txt"))
f1=BPmou1$F1
f2=BPmou1$F2
f3=BPmou1$F3
f4=BPmou1$F4
f0=BPmou1$F0
int=BPmou1$INT
dur=BPmou1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmou2=(read.delim("H:/DATA/BP_m_ou
2.txt"))
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f1=BPmou2$F1
f2=BPmou2$F2
f3=BPmou2$F3
f4=BPmou2$F4
f0=BPmou2$F0
int=BPmou2$INT
dur=BPmou2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmohu1=(read.delim("H:/DATA/BP_m_o
hu1.txt"))
f1=BPmohu1$F1
f2=BPmohu1$F2
f3=BPmohu1$F3
f4=BPmohu1$F4
f0=BPmohu1$F0
int=BPmohu1$INT
dur=BPmohu1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmohu2=(read.delim("H:/DATA/BP_m_o
hu2.txt"))
f1=BPmohu2$F1
f2=BPmohu2$F2
f3=BPmohu2$F3
f4=BPmohu2$F4
f0=BPmohu2$F0
int=BPmohu2$INT
dur=BPmohu2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BP Mulheres

BPfi=(read.delim("H:/DATA/BP_f_i.tx
t"))
f1=BPfi$F1
f2=BPfi$F2
f3=BPfi$F3
f4=BPfi$F4
f0=BPfi$F0
int=BPfi$INT
dur=BPfi$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPfe=(read.delim("H:/DATA/BP_f_e.tx
t"))
f1=BPfe$F1
f2=BPfe$F2
f3=BPfe$F3
f4=BPfe$F4
f0=BPfe$F0
int=BPfe$INT
dur=BPfe$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPmfeh=(read.delim("H:/DATA/BP_f_eh
.txt"))
f1=BPfeh$F1
f2=BPfeh$F2
f3=BPfeh$F3
f4=BPfeh$F4
f0=BPfeh$F0
int=BPfeh$INT
dur=BPfeh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPma=(read.delim("H:/DATA/BP_f_a.tx
t"))
f1=BPfa$F1
f2=BPfa$F2
f3=BPfa$F3
f4=BPfa$F4
f0=BPfa$F0
int=BPfa$INT
dur=BPfa$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPfoh=(read.delim("H:/DATA/BP_f_oh.
txt"))
f1=BPfoh$F1
f2=BPfoh$F2
f3=BPfoh$F3
f4=BPfoh$F4
f0=BPfoh$F0
int=BPfoh$INT
dur=BPfoh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPfo=(read.delim("H:/DATA/BP_f_o.tx
t"))
f1=BPfo$F1
f2=BPfo$F2
f3=BPfo$F3
f4=BPfo$F4
f0=BPfo$F0
int=BPfo$INT
dur=BPfo$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPfu=(read.delim("H:/DATA/BP_f_u.tx
t"))
f1=BPfu$F1
f2=BPfu$F2
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f3=BPfu$F3
f4=BPfu$F4
f0=BPfu$F0
int=BPfu$INT
dur=BPfu$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPfei1=(read.delim("H:/DATA/BP_f_ei
1.txt"))
f1=BPfei1$F1
f2=BPfei1$F2
f3=BPfei1$F3
f4=BPfei1$F4
f0=BPfei1$F0
int=BPfei1$INT
dur=BPfei1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPfei2=(read.delim("H:/DATA/BP_f_ei
2.txt"))
f1=BPfei2$F1
f2=BPfei2$F2
f3=BPfei2$F3
f4=BPfei2$F4
f0=BPfei2$F0
int=BPfei2$INT
dur=BPfei2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPfehi1=(read.delim("H:/DATA/BP_f_e
hi1.txt"))
f1=BPfehi1$F1
f2=BPfehi1$F2
f3=BPfehi1$F3
f4=BPfehi1$F4
f0=BPfehi1$F0
int=BPfehi1$INT
dur=BPfehi1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPfehi2=(read.delim("H:/DATA/BP_f_e
hi2.txt"))
f1=BPfehi2$F1
f2=BPfehi2$F2
f3=BPfehi2$F3
f4=BPfehi2$F4
f0=BPfehi2$F0
int=BPfehi2$INT
dur=BPfehi2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPfou1=(read.delim("H:/DATA/BP_f_ou
1.txt"))
f1=BPfou1$F1
f2=BPfou1$F2
f3=BPfou1$F3
f4=BPfou1$F4
f0=BPfou1$F0
int=BPfou1$INT
dur=BPfou1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPfou2=(read.delim("H:/DATA/BP_f_ou
2.txt"))
f1=BPfou2$F1
f2=BPfou2$F2
f3=BPfou2$F3
f4=BPfou2$F4
f0=BPfou2$F0
int=BPfou2$INT
dur=BPfou2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPfohu1=(read.delim("H:/DATA/BP_f_o
hu1.txt"))
f1=BPfohu1$F1
f2=BPfohu1$F2
f3=BPfohu1$F3
f4=BPfohu1$F4
f0=BPfohu1$F0
int=BPfohu1$INT
dur=BPfohu1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BPfohu2=(read.delim("H:/DATA/BP_f_o
hu2.txt"))
f1=BPfohu2$F1
f2=BPfohu2$F2
f3=BPfohu2$F3
f4=BPfohu2$F4
f0=BPfohu2$F0
int=BPfohu2$INT
dur=BPfohu2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

BP Homens x BP Mulheres

BPmfi=(read.delim("H:/DATA/BP_mf_i.
txt"))
mf1=BPmfi$mF1
mf2=BPmfi$mF2
mf3=BPmfi$mF3
mf4=BPmfi$mF4
mf0=BPmfi$mF0
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mint=BPmfi$mINT
mdur=BPmfi$mDUR
ff1=BPmfi$fF1
ff2=BPmfi$fF2
ff3=BPmfi$fF3
ff4=BPmfi$fF4
ff0=BPmfi$fF0
fint=BPmfi$fINT
fdur=BPmfi$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfe=(read.delim("H:/DATA/BP_mf_e.
txt"))
mf1=BPmfe$mF1
mf2=BPmfe$mF2
mf3=BPmfe$mF3
mf4=BPmfe$mF4
mf0=BPmfe$mF0
mint=BPmfe$mINT
mdur=BPmfe$mDUR
ff1=BPmfe$fF1
ff2=BPmfe$fF2
ff3=BPmfe$fF3
ff4=BPmfe$fF4
ff0=BPmfe$fF0
fint=BPmfe$fINT
fdur=BPmfe$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfeh=(read.delim("H:/DATA/BP_mf_e
h.txt"))
mf1=BPmfeh$mF1
mf2=BPmfeh$mF2
mf3=BPmfeh$mF3
mf4=BPmfeh$mF4
mf0=BPmfeh$mF0
mint=BPmfeh$mINT
mdur=BPmfeh$mDUR
ff1=BPmfeh$fF1
ff2=BPmfeh$fF2
ff3=BPmfeh$fF3
ff4=BPmfeh$fF4
ff0=BPmfeh$fF0
fint=BPmfeh$fINT
fdur=BPmfeh$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfa=(read.delim("H:/DATA/BP_mf_a.
txt"))
mf1=BPmfa$mF1
mf2=BPmfa$mF2
mf3=BPmfa$mF3
mf4=BPmfa$mF4
mf0=BPmfa$mF0
mint=BPmfa$mINT

mdur=BPmfa$mDUR
ff1=BPmfa$fF1
ff2=BPmfa$fF2
ff3=BPmfa$fF3
ff4=BPmfa$fF4
ff0=BPmfa$fF0
fint=BPmfa$fINT
fdur=BPmfa$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfoh=(read.delim("H:/DATA/BP_mf_o
h.txt"))
mf1=BPmfoh$mF1
mf2=BPmfoh$mF2
mf3=BPmfoh$mF3
mf4=BPmfoh$mF4
mf0=BPmfoh$mF0
mint=BPmfoh$mINT
mdur=BPmfoh$mDUR
ff1=BPmfoh$fF1
ff2=BPmfoh$fF2
ff3=BPmfoh$fF3
ff4=BPmfoh$fF4
ff0=BPmfoh$fF0
fint=BPmfoh$fINT
fdur=BPmfoh$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfo=(read.delim("H:/DATA/BP_mf_o.
txt"))
mf1=BPmfo$mF1
mf2=BPmfo$mF2
mf3=BPmfo$mF3
mf4=BPmfo$mF4
mf0=BPmfo$mF0
mint=BPmfo$mINT
mdur=BPmfo$mDUR
ff1=BPmfo$fF1
ff2=BPmfo$fF2
ff3=BPmfo$fF3
ff4=BPmfo$fF4
ff0=BPmfo$fF0
fint=BPmfo$fINT
fdur=BPmfo$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfu=(read.delim("H:/DATA/BP_mf_u.
txt"))
mf1=BPmfu$mF1
mf2=BPmfu$mF2
mf3=BPmfu$mF3
mf4=BPmfu$mF4
mf0=BPmfu$mF0
mint=BPmfu$mINT
mdur=BPmfu$mDUR
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ff1=BPmfu$fF1
ff2=BPmfu$fF2
ff3=BPmfu$fF3
ff4=BPmfu$fF4
ff0=BPmfu$fF0
fint=BPmfu$fINT
fdur=BPmfu$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfei1=(read.delim("H:/DATA/BP_mf_
ei1.txt"))
mf1=BPmfei1$mF1
mf2=BPmfei1$mF2
mf3=BPmfei1$mF3
mf4=BPmfei1$mF4
mf0=BPmfei1$mF0
mint=BPmfei1$mINT
mdur=BPmefi1$mDUR
ff1=BPmfei1$fF1
ff2=BPmfei1$fF2
ff3=BPmfei1$fF3
ff4=BPmfei1$fF4
ff0=BPmfei1$fF0
fint=BPmfei1$fINT
fdur=BPmefi1$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfei2=(read.delim("H:/DATA/BP_mf_
ei2.txt"))
mf1=BPmfei2$mF1
mf2=BPmfei2$mF2
mf3=BPmfei2$mF3
mf4=BPmfei2$mF4
mf0=BPmfei2$mF0
mint=BPmfei2$mINT
mdur=BPmfei2$mDUR
ff1=BPmfei2$fF1
ff2=BPmfei2$fF2
ff3=BPmfei2$fF3
ff4=BPmfei2$fF4
ff0=BPmfei2$fF0
fint=BPmfei2$fINT
fdur=BPmfei2$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfehi1=(read.delim("H:/DATA/BP_mf
_ehi1.txt"))
mf1=BPmfehi1$mF1
mf2=BPmfehi1$mF2
mf3=BPmfehi1$mF3
mf4=BPmfehi1$mF4
mf0=BPmfehi1$mF0
mint=BPmfehi1$mINT
mdur=BPmfehi1$mDUR
ff1=BPmfehi1$fF1

ff2=BPmfehi1$fF2
ff3=BPmfehi1$fF3
ff4=BPmfehi1$fF4
ff0=BPmfehi1$fF0
fint=BPmfehi1$fINT
fdur=BPmfehi1$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfehi2=(read.delim("H:/DATA/BP_mf
_ehi2.txt"))
mf1=BPmfehi2$mF1
mf2=BPmfehi2$mF2
mf3=BPmfehi2$mF3
mf4=BPmfehi2$mF4
mf0=BPmfehi2$mF0
mint=BPmfehi2$mINT
mdur=BPmfehi2$mDUR
ff1=BPmfehi2$fF1
ff2=BPmfehi2$fF2
ff3=BPmfehi2$fF3
ff4=BPmfehi2$fF4
ff0=BPmfehi2$fF0
fint=BPmfehi2$fINT
fdur=BPmfehi2$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfou1=(read.delim("H:/DATA/BP_mf_
ou1.txt"))
mf1=BPmfou1$mF1
mf2=BPmfou1$mF2
mf3=BPmfou1$mF3
mf4=BPmfou1$mF4
mf0=BPmfou1$mF0
mint=BPmfou1$mINT
mdur=BPmfou1$mDUR
ff1=BPmfou1$fF1
ff2=BPmfou1$fF2
ff3=BPmfou1$fF3
ff4=BPmfou1$fF4
ff0=BPmfou1$fF0
fint=BPmfou1$fINT
fdur=BPmfou1$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfou2=(read.delim("H:/DATA/BP_mf_
ou2.txt"))
mf1=BPmfou2$mF1
mf2=BPmfou2$mF2
mf3=BPmfou2$mF3
mf4=BPmfou2$mF4
mf0=BPmfou2$mF0
mint=BPmfou2$mINT
mdur=BPmfou2$mDUR
ff1=BPmfou2$fF1
ff2=BPmfou2$fF2
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ff3=BPmfou2$fF3
ff4=BPmfou2$fF4
ff0=BPmfou2$fF0
fint=BPmfou2$fINT
fdur=BPmfou2$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfohu1=(read.delim("H:/DATA/BP_mf
_ohu1.txt"))
mf1=BPmfohu1$mF1
mf2=BPmfohu1$mF2
mf3=BPmfohu1$mF3
mf4=BPmfohu1$mF4
mf0=BPmfohu1$mF0
mint=BPmfohu1$mINT
mdur=BPmfohu1$mDUR
ff1=BPmfohu1$fF1
ff2=BPmfohu1$fF2
ff3=BPmfohu1$fF3
ff4=BPmfohu1$fF4
ff0=BPmfohu1$fF0
fint=BPmfohu1$fINT
fdur=BPmfohu1$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

BPmfohu2=(read.delim("H:/DATA/BP_mf
_ohu2.txt"))
mf1=BPmfohu2$mF1
mf2=BPmfohu2$mF2
mf3=BPmfohu2$mF3
mf4=BPmfohu2$mF4
mf0=BPmfohu2$mF0
mint=BPmfohu2$mINT
mdur=BPmfohu2$mDUR
ff1=BPmfohu2$fF1
ff2=BPmfohu2$fF2
ff3=BPmfohu2$fF3
ff4=BPmfohu2$fF4
ff0=BPmfohu2$fF0
fint=BPmfohu2$fINT
fdur=BPmfohu2$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

AmE Homens

AmEmiy=(read.delim("H:/DATA/AmE_m_i
y.txt"))
f1=AmEmiy$F1
f2=AmEmiy$F2
f3=AmEmiy$F3
f4=AmEmiy$F4
f0=AmEmiy$F0
int=AmEmiy$INT
dur=AmEmiy$DUR
boxplot(f1,f2,f3,f4)

boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEmey1=(read.delim("H:/DATA/AmE_m_
ey1.txt"))
f1=AmEmey1$F1
f2=AmEmey1$F2
f3=AmEmey1$F3
f4=AmEmey1$F4
f0=AmEmey1$F0
int=AmEmey1$INT
dur=AmEmey1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEmey2=(read.delim("H:/DATA/AmE_m_
ey2.txt"))
f1=AmEmey2$F1
f2=AmEmey2$F2
f3=AmEmey2$F3
f4=AmEmey2$F4
f0=AmEmey2$F0
int=AmEmey2$INT
dur=AmEmey2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEmeh=(read.delim("H:/DATA/AmE_m_e
h.txt"))
f1=AmEmeh$F1
f2=AmEmeh$F2
f3=AmEmeh$F3
f4=AmEmeh$F4
f0=AmEmeh$F0
int=AmEmeh$INT
dur=AmEmeh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEmae=(read.delim("H:/DATA/AmE_m_a
e.txt"))
f1=AmEmae$F1
f2=AmEmae$F2
f3=AmEmae$F3
f4=AmEmae$F4
f0=AmEmae$F0
int=AmEmae$INT
dur=AmEmae$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEmaa=(read.delim("H:/DATA/AmE_m_a
a.txt"))
f1=AmEmaa$F1
f2=AmEmaa$F2
f3=AmEmaa$F3
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f4=AmEmaa$F4
f0=AmEmaa$F0
int=AmEmaa$INT
dur=AmEmaa$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEmoh=(read.delim("H:/DATA/AmE_m_o
h.txt"))
f1=AmEmoh$F1
f2=AmEmoh$F2
f3=AmEmoh$F3
f4=AmEmoh$F4
f0=AmEmoh$F0
int=AmEmoh$INT
dur=AmEmoh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEmow1=(read.delim("H:/DATA/AmE_m_
ow1.txt"))
f1=AmEmow1$F1
f2=AmEmow1$F2
f3=AmEmow1$F3
f4=AmEmow1$F4
f0=AmEmow1$F0
int=AmEmow1$INT
dur=AmEmow1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEmow2=(read.delim("H:/DATA/AmE_m_
ow2.txt"))
f1=AmEmow2$F1
f2=AmEmow2$F2
f3=AmEmow2$F3
f4=AmEmow2$F4
f0=AmEmow2$F0
int=AmEmow2$INT
dur=AmEmow2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEmuh=(read.delim("H:/DATA/AmE_m_u
h.txt"))
f1=AmEmuh$F1
f2=AmEmuh$F2
f3=AmEmuh$F3
f4=AmEmuh$F4
f0=AmEmuh$F0
int=AmEmuh$INT
dur=AmEmuh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEmuw=(read.delim("H:/DATA/AmE_m_u
w.txt"))
f1=AmEmuw$F1
f2=AmEmuw$F2
f3=AmEmuw$F3
f4=AmEmuw$F4
f0=AmEmuw$F0
int=AmEmuw$INT
dur=AmEmuw$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmE Mulheres

AmEfiy=(read.delim("H:/DATA/AmE_f_i
y.txt"))
f1=AmEfiy$F1
f2=AmEfiy$F2
f3=AmEfiy$F3
f4=AmEfiy$F4
f0=AmEfiy$F0
int=AmEfiy$INT
dur=AmEfiy$DUR
boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEfey1=(read.delim("H:/DATA/AmE_f_
ey1.txt"))
f1=AmEfey1$F1
f2=AmEfey1$F2
f3=AmEfey1$F3
f4=AmEfey1$F4
f0=AmEfey1$F0
int=AmEfey1$INT
dur=AmEfey1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEfey2=(read.delim("H:/DATA/AmE_f_
ey2.txt"))
f1=AmEfey2$F1
f2=AmEfey2$F2
f3=AmEfey2$F3
f4=AmEfey2$F4
f0=AmEfey2$F0
int=AmEfey2$INT
dur=AmEfey2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEfeh=(read.delim("H:/DATA/AmE_f_e
h.txt"))
f1=AmEfeh$F1
f2=AmEfeh$F2
f3=AmEfeh$F3
f4=AmEfeh$F4
f0=AmEfeh$F0
int=AmEfeh$INT
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dur=AmEfeh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEfae=(read.delim("H:/DATA/AmE_f_a
e.txt"))
f1=AmEfae$F1
f2=AmEfae$F2
f3=AmEfae$F3
f4=AmEfae$F4
f0=AmEfae$F0
int=AmEfae$INT
dur=AmEfae$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEfaa=(read.delim("H:/DATA/AmE_f_a
a.txt"))
f1=AmEfaa$F1
f2=AmEfaa$F2
f3=AmEfaa$F3
f4=AmEfaa$F4
f0=AmEfaa$F0
int=AmEfaa$INT
dur=AmEfaa$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEfoh=(read.delim("H:/DATA/AmE_f_o
h.txt"))
f1=AmEfoh$F1
f2=AmEfoh$F2
f3=AmEfoh$F3
f4=AmEfoh$F4
f0=AmEfoh$F0
int=AmEfoh$INT
dur=AmEfoh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEfow1=(read.delim("H:/DATA/AmE_f_
ow1.txt"))
f1=AmEfow1$F1
f2=AmEfow1$F2
f3=AmEfow1$F3
f4=AmEfow1$F4
f0=AmEfow1$F0
int=AmEfow1$INT
dur=AmEfow1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEfow2=(read.delim("H:/DATA/AmE_f_
ow2.txt"))
f1=AmEfow2$F1

f2=AmEfow2$F2
f3=AmEfow2$F3
f4=AmEfow2$F4
f0=AmEfow2$F0
int=AmEfow2$INT
dur=AmEfow2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEfuh=(read.delim("H:/DATA/AmE_f_u
h.txt"))
f1=AmEfuh$F1
f2=AmEfuh$F2
f3=AmEfuh$F3
f4=AmEfuh$F4
f0=AmEfuh$F0
int=AmEfuh$INT
dur=AmEfuh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEfuw=(read.delim("H:/DATA/AmE_f_u
w.txt"))
f1=AmEfuw$F1
f2=AmEfuw$F2
f3=AmEfuw$F3
f4=AmEfuw$F4
f0=AmEfuw$F0
int=AmEfuw$INT
dur=AmEfuw$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmE Homens e Mulheres

AmEiy=(read.delim("H:/DATA/AmE_iy.t
xt"))
f1=AmEiy$F1
f2=AmEiy$F2
f3=AmEiy$F3
f4=AmEiy$F4
f0=AmEiy$F0
int=AmEiy$INT
dur=AmEiy$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEey1=(read.delim("H:/DATA/AmE_ey1
.txt"))
f1=AmEey1$F1
f2=AmEey1$F2
f3=AmEey1$F3
f4=AmEey1$F4
f0=AmEey1$F0
int=AmEey1$INT
dur=AmEey1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
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boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEey2=(read.delim("H:/DATA/AmE_ey2
.txt"))
f1=AmEey2$F1
f2=AmEey2$F2
f3=AmEey2$F3
f4=AmEey2$F4
f0=AmEey2$F0
int=AmEey2$INT
dur=AmEey2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEeh=(read.delim("H:/DATA/AmE_eh.t
xt"))
f1=AmEeh$F1
f2=AmEeh$F2
f3=AmEeh$F3
f4=AmEeh$F4
f0=AmEeh$F0
int=AmEeh$INT
dur=AmEeh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEae=(read.delim("H:/DATA/AmE_ae.t
xt"))
f1=AmEae$F1
f2=AmEae$F2
f3=AmEae$F3
f4=AmEae$F4
f0=AmEae$F0
int=AmEae$INT
dur=AmEae$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEaa=(read.delim("H:/DATA/AmE_aa.t
xt"))
f1=AmEaa$F1
f2=AmEaa$F2
f3=AmEaa$F3
f4=AmEaa$F4
f0=AmEaa$F0
int=AmEaa$INT
dur=AmEaa$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEoh=(read.delim("H:/DATA/AmE_oh.t
xt"))
f1=AmEoh$F1
f2=AmEoh$F2
f3=AmEoh$F3
f4=AmEoh$F4

f0=AmEoh$F0
int=AmEoh$INT
dur=AmEoh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEow1=(read.delim("H:/DATA/AmE_ow1
.txt"))
f1=AmEow1$F1
f2=AmEow1$F2
f3=AmEow1$F3
f4=AmEow1$F4
f0=AmEow1$F0
int=AmEow1$INT
dur=AmEow1$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEow2=(read.delim("H:/DATA/AmE_ow2
.txt"))
f1=AmEow2$F1
f2=AmEow2$F2
f3=AmEow2$F3
f4=AmEow2$F4
f0=AmEow2$F0
int=AmEow2$INT
dur=AmEow2$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEuh=(read.delim("H:/DATA/AmE_uh.t
xt"))
f1=AmEuh$F1
f2=AmEuh$F2
f3=AmEuh$F3
f4=AmEuh$F4
f0=AmEuh$F0
int=AmEuh$INT
dur=AmEuh$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmEuw=(read.delim("H:/DATA/AmE_uw.t
xt"))
f1=AmEuw$F1
f2=AmEuw$F2
f3=AmEuw$F3
f4=AmEuw$F4
f0=AmEuw$F0
int=AmEuw$INT
dur=AmEuw$DUR

boxplot(f1,f2,f3,f4)
boxplot(f0)
boxplot(int)
boxplot(dur)

AmE Homens x AmE Mulheres
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AmEmfiy=(read.delim("H:/DATA/AmE_mf
_iy.txt"))

mf1=AmEmfiy$mF1
mf2=AmEmfiy$mF2
mf3=AmEmfiy$mF3
mf4=AmEmfiy$mF4
mf0=AmEmfiy$mF0
mint=AmEmfiy$mINT
mdur=AmEmfiy$mDUR
ff1=AmEmfiy$fF1
ff2=AmEmfiy$fF2
ff3=AmEmfiy$fF3
ff4=AmEmfiy$fF4
ff0=AmEmfiy$fF0
fint=AmEmfiy$fINT
fdur=AmEmfiy$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

AmEmfey1=(read.delim("H:/DATA/AmE_m
f_ey1.txt"))
mf1=AmEmfey1$mF1
mf2=AmEmfey1$mF2
mf3=AmEmfey1$mF3
mf4=AmEmfey1$mF4
mf0=AmEmfey1$mF0
mint=AmEmfey1$mINT
mdur=AmEmfey1$mDUR
ff1=AmEmfey1$fF1
ff2=AmEmfey1$fF2
ff3=AmEmfey1$fF3
ff4=AmEmfey1$fF4
ff0=AmEmfey1$fF0
fint=AmEmfey1$fINT
fdur=AmEmfey1$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

AmEmfey2=(read.delim("H:/DATA/AmE_m
f_ey2.txt"))
mf1=AmEmfey2$mF1
mf2=AmEmfey2$mF2
mf3=AmEmfey2$mF3
mf4=AmEmfey2$mF4
mf0=AmEmfey2$mF0
mint=AmEmfey2$mINT
mdur=AmEmfey2$mDUR
ff1=AmEmfey2$fF1
ff2=AmEmfey2$fF2
ff3=AmEmfey2$fF3
ff4=AmEmfey2$fF4
ff0=AmEmfey2$fF0
fint=AmEmfey2$fINT
fdur=AmEmfey2$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

AmEmfeh=(read.delim("H:/DATA/AmE_mf
_eh.txt"))
mf1=AmEmfeh$mF1
mf2=AmEmfeh$mF2
mf3=AmEmfeh$mF3
mf4=AmEmfeh$mF4
mf0=AmEmfeh$mF0
mint=AmEmfeh$mINT
mdur=AmEmfeh$mDUR
ff1=AmEmfeh$fF1
ff2=AmEmfeh$fF2
ff3=AmEmfeh$fF3
ff4=AmEmfeh$fF4
ff0=AmEmfeh$fF0
fint=AmEmfeh$fINT
fdur=AmEmfeh$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

AmEmfae=(read.delim("H:/DATA/AmE_mf
_ae.txt"))
mf1=AmEmfae$mF1
mf2=AmEmfae$mF2
mf3=AmEmfae$mF3
mf4=AmEmfae$mF4
mf0=AmEmfae$mF0
mint=AmEmfae$mINT
mdur=AmEmfae$mDUR
ff1=AmEmfae$fF1
ff2=AmEmfae$fF2
ff3=AmEmfae$fF3
ff4=AmEmfae$fF4
ff0=AmEmfae$fF0
fint=AmEmfae$fINT
fdur=AmEmfae$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

AmEmfaa=(read.delim("H:/DATA/AmE_mf
_aa.txt"))
mf1=AmEmfaa$mF1
mf2=AmEmfaa$mF2
mf3=AmEmfaa$mF3
mf4=AmEmfaa$mF4
mf0=AmEmfaa$mF0
mint=AmEmfaa$mINT
mdur=AmEmfaa$mDUR
ff1=AmEmfaa$fF1
ff2=AmEmfaa$fF2
ff3=AmEmfaa$fF3
ff4=AmEmfaa$fF4
ff0=AmEmfaa$fF0
fint=AmEmfaa$fINT
fdur=AmEmfaa$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)
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AmEmfoh=(read.delim("H:/DATA/AmE_mf
_oh.txt"))
mf1=AmEmfoh$mF1
mf2=AmEmfoh$mF2
mf3=AmEmfoh$mF3
mf4=AmEmfoh$mF4
mf0=AmEmfoh$mF0
mint=AmEfmoh$mINT
mdur=AmEfmoh$mDUR
ff1=AmEmfoh$fF1
ff2=AmEmfoh$fF2
ff3=AmEmfoh$fF3
ff4=AmEmfoh$fF4
ff0=AmEmfoh$fF0
fint=AmEmfoh$fINT
fdur=AmEmfoh$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

AmEmfow1=(read.delim("H:/DATA/AmE_m
f_ow1.txt"))
mf1=AmEmfow1$mF1
mf2=AmEmfow1$mF2
mf3=AmEmfow1$mF3
mf4=AmEmfow1$mF4
mf0=AmEmfow1$mF0
mint=AmEmfow1$mINT
mdur=AmEmfow1$mDUR
ff1=AmEmfow1$fF1
ff2=AmEmfow1$fF2
ff3=AmEmfow1$fF3
ff4=AmEmfow1$fF4
ff0=AmEmfow1$fF0
fint=AmEmfow1$fINT
fdur=AmEmfow1$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

AmEmfow2=(read.delim("H:/DATA/AmE_m
f_ow2.txt"))
f1=AmEmfow2$mF1
f2=AmEmfow2$mF2
f3=AmEmfow2$mF3
f4=AmEmfow2$mF4
f0=AmEmfow2$mF0
int=AmEfmow2$mINT
dur=AmEmfow2$mDUR
f1=AmEmfow2$fF1
f2=AmEmfow2$fF2
f3=AmEmfow2$fF3
f4=AmEmfow2$fF4
f0=AmEmfow2$fF0
fint=AmEmfow2$fINT
fdur=AmEmfow2$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

AmEmfuh=(read.delim("H:/DATA/AmE_mf
_uh.txt"))
mf1=AmEmfuh$mF1
mf2=AmEmfuh$mF2
mf3=AmEmfuh$mF3
mf4=AmEmfuh$mF4
mf0=AmEmfuh$mF0
mint=AmEmfuh$mINT
mdur=AmEmfuh$mDUR
ff1=AmEmfuh$fF1
ff2=AmEmfuh$fF2
ff3=AmEmfuh$fF3
ff4=AmEmfuh$fF4
ff0=AmEmfuh$fF0
fint=AmEmfuh$fINT
fdur=AmEmfuh$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

AmEmfuw=(read.delim("H:/DATA/AmE_mf
_uw.txt"))
mf1=AmEmfuw$mF1
mf2=AmEmfuw$mF2
mf3=AmEmfuw$mF3
mf4=AmEmfuw$mF4
mf0=AmEmfuw$mF0
mint=AmEmfuw$mINT
mdur=AmEmfuw$mDUR
ff1=AmEmfuw$fF1
ff2=AmEmfuw$fF2
ff3=AmEmfuw$fF3
ff4=AmEmfuw$fF4
ff0=AmEmfuw$fF0
fint=AmEmfuw$fINT
fdur=AmEmfuw$fDUR

boxplot(mf1,ff1,mf2,ff2,mf3,ff3,mf4
,ff4)
boxplot(mf0,ff0)
boxplot(mint,fint)
boxplot(mdur,fdur)

AmE Homens x BP Homens

BP_m_i - AmE_m_iy

iyf1=AmEmiy$F1
iyf2=AmEmiy$F2
iyf3AmEmiy$F3
iyf4AmEmiy$F4
iyf0AmEmiy$F0
iyintAmEmiy$INT
iydurAmEmiy$DUR
if1=BPmi$F1
if2=BPmi$F2
if3=BPmi$F3
if4=BPmi$F4
if0=BPmi$F0
iint=BPmi$INT
idur=BPmi$DUR

boxplot
(if1,iyf1,if2,iyf2,if3,iyf3,if4,iyf
4)
boxplot(if0,iyf0)
boxplot(iint,iyint)
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boxplot(idur,iydur)

BP_i - AE_ih

ihf1=AmEmih$F1
ihf2=AmEmih$F2
ihf3AmEmih$F3
ihf4AmEmih$F4
ihf0AmEmih$F0
ihintAmEmih$INT
ihdurAmEmih$DUR
if1=BPmi$F1
if2=BPmi$F2
if3=BPmi$F3
if4=BPmi$F4
if0=BPmi$F0
iint=BPmi$INT
idur=BPmi$DUR

boxplot
(if1,ihf1,if2,ihf2,if3,ihf3,if4,ihf
4)
boxplot(if0,ihf0)
boxplot(iint,ihint)
boxplot(idur,ihdur)

BP_e - AE_ih

ihf1=AmEmih$F1
ihf2=AmEmih$F2
ihf3AmEmih$F3
ihf4AmEmih$F4
ihf0AmEmih$F0
ihintAmEmih$INT
ihdurAmEmih$DUR
ef1=BPme$F1
ef2=BPme$F2
ef3=BPme$F3
ef4=BPme$F4
ef0=BPme$F0
eint=BPme$INT
edur=BPme$DUR

boxplot
(ef1,ihf1,ef2,ihf2,ef3,ihf3,ef4,ihf
4)
boxplot(ef0,ihf0)
boxplot(eint,ihint)
boxplot(edur,ihdur)

BP_e - AE_ey1

ey1f1=AmEmey1$F1
ey1f2=AmEmey1$F2
ey1f3AmEmey1$F3
ey1f4AmEmey1$F4
ey1f0AmEmey1$F0
ey1intAmEmey1$INT
ey1durAmEmey1$DUR
ef1=BPme$F1
ef2=BPme$F2
ef3=BPmeF3
ef4=BPme$4
ef0=BPme$F0
eint=BPme$INT
edur=BPme$DUR

boxplot
(ef1,ey1f1,ef2,ey1f2,ef3,ey1f3,e1f4
,ey1f4)

boxplot(ef0,ey1f0)
boxplot(eint,ey1int)
boxplot(edur,ey1dur)

BP_ei1 - AE_ey1

ey1f1=AmEmey1$F1
ey1f2=AmEmey1$F2
ey1f3AmEmey1$F3
ey1f4AmEmey1$F4
ey1f0AmEmey1$F0
ey1intAmEmey1$INT
ey1durAmEmey1$DUR
ei1f1=BPmei1$F1
ei1f2=BPmei1$F2
ei1f3=BPmei1$F3
ei1f4=BPmei1$F4
ei1f0=BPmei1$F0
ei1int=BPmei1$INT
ei1dur=BPmei1$DUR

boxplot
(ei1f1,ey1f1,ei1f2,ey1f2,ei1f3,ey1f
3,ei1f4,ey1f4)
boxplot(ei1f0,ey1f0)
boxplot(ei1int,ey1int)
boxplot(ei1dur,ey1dur)

BP_eh - AE_eh

aeehf1=AmEmeh$F1
aeehf2=AmEmeh$F2
aeehf3=AmEmeh$F3
aeehf4=AmEmeh$F4
aeehf0=AmEmeh$F0
aeehint=AmEmeh$INT
aeehdur=AmEmeh$DUR
bpehf1=BPmeh$F1
bpehf2=BPmeh$F2
bpehf3=BPmeh$F3
bpehf4=BPmeh$F4
bpeh1f0=BPmeh$F0
bpehint=BPmeh$INT
bpehdur=BPmeh$DUR

boxplot
(bpehf1,aeehf1,bpehf2,aeehf2,bpehf3
,aeehf3,bpehf4,aeehf4)
boxplot(bpehf0,aeehf0)
boxplot(bpehint,aeehint)
boxplot(bpehdur,aeehdur)

BP_eh - AE_ae

aef1=AmEmae$F1
aef2=AmEmae$F2
aef3=AmEmae$F3
aef4=AmEmae$F4
aef0=AmEmae$F0
aeint=AmEmae$INT
aedur=AmEmae$DUR
bpehf1=BPmeh$F1
bpehf2=BPmeh$F2
bpehf3=BPmeh$F3
bpehf4=BPmeh$F4
bpeh1f0=BPmeh$F0
bpehint=BPmeh$INT
bpehdur=BPmeh$DUR
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boxplot
(bpehf1,aef1,bpehf2,aef2,bpehf3,bpe
hef3,bpehf4,aef4)
boxplot(bpehf0,aef0)
boxplot(bpehint,aeint)
boxplot(bpehdur,aedur)

BP_a - AE_ae

aef1=AmEmae$F1
aef2=AmEmae$F2
aef3AmEmae$F3
aef4AmEmae$F4
aef0AmEmae$F0
aeintAmEmae$INT
aedurAmEmae$DUR
af1=BPma$F1
af2=BPma$F2
af3=BPma$F3
af4=BPma$F4
af0=BPma$F0
aint=BPma$INT
adur=BPma$DUR

boxplot
(af1,aef1,af2,aef2,af3,aef3,af4,aef
4)
boxplot(af0,aef0)
boxplot(aint,aeint)
boxplot(adur,aedur)

BP_a - AE_aa

aaf1=AmEmaa$F1
aaf2=AmEmaa$F2
aaf3AmEmaa$F3
aaf4AmEmaa$F4
aaf0AmEmaa$F0
aaintAmEmaa$INT
aadurAmEmaa$DUR
af1=BPma$F1
af2=BPma$F2
af3=BPma$F3
af4=BPma$F4
af0=BPma$F0
aint=BPma$INT
adur=BPma$DUR

boxplot
(af1,aaf1,af2,aaf2,af3,aaf3,af4,aaf
4)
boxplot(af0,aaf0)
boxplot(aint,aaint)
boxplot(adur,aadur)

BP_oh - AE_oh

aeohf1=AmEmoh$F1
aeohf2=AmEmoh$F2
aeohf3=AmEmoh$F3
aeohf4=AmEmoh$F4
aeohf0=AmEmoh$F0
aeohint=AmEmoh$INT
aeohdur=AmEmoh$DUR
bpohf1=BPmoh$F1
bpohf2=BPmoh$F2
bpohf3=BPmeh$F3
bpohf4=BPmoh$F4
bpoh1f0=BPmoh$F0
bpohint=BPmoh$INT

bpohdur=BPmoh$DUR

boxplot
(bpohf1,aeohf1,bpohf2,aeohf2,bpohf3
,aeohf3,bpohf4,aeohf4)
boxplot(bpohf0,aeohf0)
boxplot(bpohint,aeohint)
boxplot(bpohdur,aeohdur)

BP_ohu1 - AE_oh

aeohf1=AmEmoh$F1
aeohf2=AmEmoh$F2
aeohf3=AmEmoh$F3
aeohf4=AmEmoh$F4
aeohf0=AmEmoh$F0
aeohint=AmEmoh$INT
aeohdur=AmEmoh$DUR
ohu1f1=BPmohu1$F1
ohu1f2=BPmohu1$F2
ohu1f3=BPmohu1$F3
ohu1f4=BPmohu1$F4
ohu11f0=BPmohu1$F0
ohu1int=BPmohu1$INT
ohu1dur=BPmohu1$DUR

boxplot
(ohu1f1,aeohf1,ohu1f2,aeohf2,ohu1f3
,aeohf3,ohu1f4,aeohf4)
boxplot(ohu1f0,aeohf0)
boxplot(ohu1int,aeohint)
boxplot(ohu1dur,aeohdur)

BP_o - AE_oh

aeohf1=AmEmoh$F1
aeohf2=AmEmoh$F2
aeohf3=AmEmoh$F3
aeohf4=AmEmoh$F4
aeohf0=AmEmoh$F0
aeohint=AmEmoh$INT
aeohdur=AmEmoh$DUR
of1=BPmo$F1
of2=BPmo$F2
of3=BPmo$F3
of4=BPmo$F4
of0=BPmo$F0
oint=BPmo$INT
odur=BPmo$DUR

boxplot
(of1,aeohf1,of2,aeohf2,of3,aeohf3,o
f4,aeohf4)
boxplot(of0,aeohf0)
boxplot(oint,aeohint)
boxplot(odur,aeohdur)

BP_o - AE_ow1

ow1f1=AmEmow1$F1
ow1f2=AmEmow1$F2
ow1f3=AmEmow1$F3
ow1f4=AmEmow1$F4
ow1f0=AmEmow1$F0
ow1int=AmEmow1$INT
ow1dur=AmEmow1$DUR
of1=BPmo$F1
of2=BPmo$F2
of3=BPmo$F3
of4=BPmo$F4
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of0=BPmo$F0
oint=BPmo$INT
odur=BPmo$DUR

boxplot
(of1,ow1f1,of2,ow1f2,of3,ow1f3,of4,
ow1f4)
boxplot(of0,ow1f0)
boxplot(oint,ow1int)
boxplot(odur,ow1dur)

BP_ou1 - AE_ow1

ow1f1=AmEmow1$F1
ow1f2=AmEmow1$F2
ow1f3=AmEmow1$F3
ow1f4=AmEmow1$F4
ow1f0=AmEmow1$F0
ow1int=AmEmow1$INT
ow1dur=AmEmow1$DUR
ou1f1=BPmou1$F1
ou1f2=BPmou1$F2
ou1f3=BPmou1$F3
ou1f4=BPmou1$F4
ou1f0=BPmou1$F0
ou1int=BPmou1$INT
ou1dur=BPmou1$DUR

boxplot
(ou1f1,ow1f1,ou1f2,ow1f2,ou1f3,ow1f
3,ou1f4,ow1f4)
boxplot(ou1f0,ow1f0)
boxplot(ou1int,ow1int)
boxplot(ou1dur,ow1dur)

BP_ou2 - AE_ow2

ow2f1=AmEmow2$F1
ow2f2=AmEmow2$F2
ow2f3=AmEmow2$F3
ow2f4=AmEmow2$F4
ow2f0=AmEmow2$F0
ow2int=AmEmow2$INT
ow2dur=AmEmow2$DUR
ou2f1=BPmou2$F1
ou2f2=BPmou2$F2
ou2f3=BPmou2$F3
ou2f4=BPmou2$F4
ou2f0=BPmou2$F0
ou2int=BPmou2$INT
ou2dur=BPmou2$DUR

boxplot(ou2f1,ow2f1,ou2f2,ow2f2,ou2
f3,ow2f3,ou2f4,ow2f4)
boxplot(ou2f0,ow2f0)
boxplot(ou2int,ow2int)
boxplot(ou2dur,ow2dur)

BP_ohu2 - AE_ow2

ow2f1=AmEmow2$F1
ow2f2=AmEmow2$F2
ow2f3=AmEmow2$F3
ow2f4=AmEmow2$F4
ow2f0=AmEmow2$F0
ow2int=AmEmow2$INT
ow2dur=AmEmow2$DUR
ohu2f1=BPmohu2$F1
ohu2f2=BPmohu2$F2
ohu2f3=BPmohu2$F3

ohu2f4=BPmohu2$F4
ohu2f0=BPmohu2$F0
ohu2int=BPmohu2$INT
ohu2dur=BPmohu2$DUR

boxplot
(ohu2f1,ow2f1,ohu2f2,ow2f2,ohu2f3,o
w2f3,ohu2f4,ow2f4)
boxplot(ohu2f0,ow2f0)
boxplot(ohu2int,ow2int)
boxplot(ohu2dur,ow2dur)

BP_o - AE_uh

uhf1=AmEmuh$F1
uhf2=AmEmuh$F2
uhf3=AmEmuh$F3
uhf4=AmEmuh$F4
uhf0=AmEmuh$F0
uhint=AmEmuh$INT
uhdur=AmEmuh$DUR
of1=BPmo$F1
of2=BPmo$F2
of3=BPmo$F3
of4=BPmo$F4
of0=BPmo$F0
oint=BPmo$INT
odur=BPmo$DUR

boxplot
(of1,uhf1,of2,uhf2,of3,uhf3,of4,uhf
4)
boxplot(of0,uhf0)
boxplot(oint,uhint)
boxplot(odur,uhdur)

BP_u - AE_uh

uhf1=AmEmuh$F1
uhf2=AmEmuh$F2
uhf3=AmEmuh$F3
uhf4=AmEmuh$F4
uhf0=AmEmuh$F0
uhint=AmEmuh$INT
uhdur=AmEmuh$DUR
uf1=BPmu$F1
uf2=BPmu$F2
uf3=BPmu$F3
uf4=BPmu$F4
uf0=BPmu$F0
uint=BPmu$INT
udur=BPmu$DUR

boxplot
(uf1,uhf1,uf2,uhf2,uf3,uhf3,uf4,uhf
4)
boxplot(uf0,uhf0)
boxplot(uint,uhint)
boxplot(udur,uhdur)

BP_u - AE_uw

uwf1=AmEmuw$F1
uwf2=AmEmuw$F2
uwf3=AmEmuw$F3
uwf4=AmEmuw$F4
uwf0=AmEmuw$F0
uwint=AmEmuw$INT
uwdur=AmEmuw$DUR
uf1=BPmu$F1
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uf2=BPmu$F2
uf3=BPmu$F3
uf4=BPmu$F4
uf0=BPmu$F0
uint=BPmu$INT
udur=BPmu$DUR

boxplot
(uf1,uwf1,uf2,uwf2,uwf3,uwf3,uf4,uw
f4)
boxplot(uf0,uwf0)
boxplot(uint,uwint)
boxplot(udur,uwdur)

AmE Mulheres x BP Mulheres

BP_i - AmE_iy

iyf1=AmEfiy$F1
iyf2=AmEfiy$F2
iyf3=AmEfiy$F3
iyf4=AmEfiy$F4
iyf0=AmEfiy$F0
iyint=AmEfiy$INT
iydur=AmEfiy$DUR
if1=BPfi$F1
if2=BPfi$F2
if3=BPfi$F3
if4=BPfi$F4
if0=BPfi$F0
iint=BPfi$INT
idur=BPfi$DUR

boxplot(if1,iyf1,if2,iyf2,if3,iyf3,
if4,iyf4)
boxplot(if0,iyf0)
boxplot(iint,iyint)
boxplot(idur,iydur)

BP_i - AE_ih

ihf1=AmEfih$F1
ihf2=AmEfih$F2
ihf3=AmEfih$F3
ihf4=AmEfih$F4
ihf0=AmEfih$F0
ihint=AmEfih$INT
ihdur=AmEfih$DUR
if1=BPfi$F1
if2=BPfi$F2
if3=BPfi$F3
if4=BPfi$F4
if0=BPfi$F0
iint=BPfi$INT
idur=BPfi$DUR

boxplot
(if1,ihf1,if2,ihf2,if3,ihf3,if4,ihf
4)
boxplot(if0,ihf0)
boxplot(iint,ihint)
boxplot(idur,ihdur)

BP_e - AE_ih

ihf1=AmEfih$F1
ihf2=AmEfih$F2
ihf3=AmEfih$F3
ihf4=AmEfih$F4
ihf0=AmEfih$F0

ihint=AmEfih$INT
ihdur=AmEfih$DUR
ef1=BPfe$F1
ef2=BPfe$F2
ef3=BPfe$F3
ef4=BPfe$F4
ef0=BPfe$F0
eint=BPfe$INT
edur=BPfe$DUR

boxplot(ef1,ihf1,ef2,ihf2,ef3,ihf3,
ef4,ihf4)
boxplot(ef0,ihf0)
boxplot(eint,ihint)
boxplot(edur,ihdur)

BP_e - AE_ey1

ey1f1=AmEfey1$F1
ey1f2=AmEfey1$F2
ey1f3=AmEfey1$F3
ey1f4=AmEfey1$F4
ey1f0=AmEfey1$F0
ey1int=AmEfey1$INT
ey1dur=AmEfey1$DUR
ef1=BPfe$F1
ef2=BPfe$F2
ef3=BPfieF3
ef4=BPfe$4
ef0=BPfe$F0
eint=BPfe$INT
edur=BPfe$DUR

boxplot
(ef1,ey1f1,ef2,ey1f2,ef3,ey1f3,e1f4
,ey1f4)
boxplot(ef0,ey1f0)
boxplot(eint,ey1int)
boxplot(edur,ey1dur)

BP_ei1 - AE_ey1

ey1f1=AmEfey1$F1
ey1f2=AmEfiy1$F2
ey1f3AmEiy1$F3
ey1f4AmEiy1$F4
ey1f0AmEiy1$F0
ey1intAmEiy1$INT
ey1durAmEiy1$DUR
ei1f1=BPfei1$F1
ei1f2=BPfei1$F2
ei1f3=BPfei1$F3
ei1f4=BPfei1$F4
ei1f0=BPfei1$F0
ei1int=BPfei1$INT
ei1dur=BPfei1$DUR

boxplot
(ei1f1,ey1f1,ei1f2,ey1f2,ei1f3,ey1f
3,ei1f4,ey1f4)
boxplot(ei1f0,ey1f0)
boxplot(ei1int,ey1int)
boxplot(ei1dur,ey1dur)

BP_eh - AE_eh

aeehf1=AmEfeh$F1
aeehf2=AmEfeh$F2
aeehf3=AmEfeh$F3
aeehf4=AmEfeh$F4
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aeehf0=AmEfeh$F0
aeehint=AmEfeh$INT
aeehdur=AmEfeh$DUR
bpehf1=BPfeh$F1
bpehf2=BPfeh$F2
bpehf3=BPfeh$F3
bpehf4=BPfeh$F4
bpeh1f0=BPfeh$F0
bpehint=BPfeh$INT
bpehdur=BPfeh$DUR

boxplot
(bpehf1,aeehf1,bpehf2,aeehf2,bpehf3
,aeehf3,bpehf4,aeehf4)
boxplot(bpehf0,aeehf0)
boxplot(bpehint,aeehint)
boxplot(bpehdur,aeehdur)

BP_eh - AE_ae

aef1=AmEfae$F1
aef2=AmEfae$F2
aef3=AmEfae$F3
aef4=AmEfae$F4
aef0=AmEfae$F0
aeint=AmEfae$INT
aedur=AmEfae$DUR
bpehf1=BPfeh$F1
bpehf2=BPfeh$F2
bpehf3=BPfeh$F3
bpehf4=BPfeh$F4
bpeh1f0=BPfeh$F0
bpehint=BPfeh$INT
bpehdur=BPfeh$DUR

boxplot
(bpehf1,aef1,bpehf2,aef2,bpehf3,bpe
hef3,bpehf4,aef4)
boxplot(bpehf0,aef0)
boxplot(bpehint,aeint)
boxplot(bpehdur,aedur)

BP_a - AE_ae

aef1=AmEfae$F1
aef2=AmEfae$F2
aef3AmEae$F3
aef4AmEae$F4
aef0AmEae$F0
aeintAmEae$INT
aedurAmEae$DUR
af1=BPfa$F1
af2=BPfa$F2
af3=BPfa$F3
af4=BPfa$F4
af0=BPfa$F0
aint=BPfa$INT
adur=BPfa$DUR

boxplot
(af1,aef1,af2,aef2,af3,aef3,af4,aef
4)
boxplot(af0,aef0)
boxplot(aint,aeint)
boxplot(adur,aedur)

BP_a - AE_aa

aaf1=AmEfaa$F1
aaf2=AmEfaa$F2

aaf3AmEaa$F3
aaf4AmEaa$F4
aaf0AmEaa$F0
aaintAmEaa$INT
aadurAmEaa$DUR
af1=BPfa$F1
af2=BPfa$F2
af3=BPfa$F3
af4=BPfa$F4
af0=BPfa$F0
aint=BPfa$INT
adur=BPfa$DUR

boxplot
(af1,aaf1,af2,aaf2,af3,aaf3,af4,aaf
4)
boxplot(af0,aaf0)
boxplot(aint,aaint)
boxplot(adur,aadur)

BP_oh - AE_oh

aeohf1=AmEfoh$F1
aeohf2=AmEfoh$F2
aeohf3=AmEfoh$F3
aeohf4=AmEfoh$F4
aeohf0=AmEfoh$F0
aeohint=AmEfoh$INT
aeohdur=AmEfoh$DUR
bpohf1=BPfoh$F1
bpohf2=BPfoh$F2
bpohf3=BPfeh$F3
bpohf4=BPfoh$F4
bpoh1f0=BPfoh$F0
bpohint=BPfoh$INT
bpohdur=BPfoh$DUR

boxplot
(bpohf1,aeohf1,bpohf2,aeohf2,bpohf3
,aeohf3,bpohf4,aeohf4)
boxplot(bpohf0,aeohf0)
boxplot(bpohint,aeohint)
boxplot(bpohdur,aeohdur)

BP_ohu1 - AE_oh

aeohf1=AmEfoh$F1
aeohf2=AmEfoh$F2
aeohf3=AmEfoh$F3
aeohf4=AmEfoh$F4
aeohf0=AmEfoh$F0
aeohint=AmEfoh$INT
aeohdur=AmEfoh$DUR
ohu1f1=BPfohu1$F1
ohu1f2=BPfohu1$F2
ohu1f3=BPfohu1$F3
ohu1f4=BPfohu1$F4
ohu11f0=BPfohu1$F0
ohu1int=BPfohu1$INT
ohu1dur=BPfohu1$DUR

boxplot
(ohu1f1,aeohf1,ohu1f2,aeohf2,ohu1f3
,aeohf3,ohu1f4,aeohf4)
boxplot(ohu1f0,aeohf0)
boxplot(ohu1int,aeohint)
boxplot(ohu1dur,aeohdur)
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BP_o - AE_oh

aeohf1=AmEfoh$F1
aeohf2=AmEfoh$F2
aeohf3=AmEfoh$F3
aeohf4=AmEfoh$F4
aeohf0=AmEfoh$F0
aeohint=AmEfoh$INT
aeohdur=AmEfoh$DUR
of1=BPfo$F1
of2=BPfo$F2
of3=BPfo$F3
of4=BPfo$F4
of0=BPfo$F0
oint=BPfo$INT
odur=BPfo$DUR

boxplot
(of1,aeohf1,of2,aeohf2,of3,aeohf3,o
f4,aeohf4)
boxplot(of0,aeohf0)
boxplot(oint,aeohint)
boxplot(odur,aeohdur)

BP_o - AE_ow1

ow1f1=AmEfow1$F1
ow1f2=AmEfow1$F2
ow1f3=AmEfow1$F3
ow1f4=AmEfow1$F4
ow1f0=AmEfow1$F0
ow1int=AmEfow1$INT
ow1dur=AmEfow1$DUR
of1=BPfo$F1
of2=BPfo$F2
of3=BPfo$F3
of4=BPfo$F4
of0=BPfo$F0
oint=BPfo$INT
odur=BPfo$DUR

boxplot
(of1,ow1f1,of2,ow1f2,of3,ow1f3,of4,
ow1f4)
boxplot(of0,ow1f0)
boxplot(oint,ow1int)
boxplot(odur,ow1dur)

BP_ou1 - AE_ow1

ow1f1=AmEfow1$F1
ow1f2=AmEfow1$F2
ow1f3=AmEfow1$F3
ow1f4=AmEfow1$F4
ow1f0=AmEfow1$F0
ow1int=AmEfow1$INT
ow1dur=AmEfow1$DUR
ou1f1=BPfou1$F1
ou1f2=BPfou1$F2
ou1f3=BPfou1$F3
ou1f4=BPfou1$F4
ou1f0=BPfou1$F0
ou1int=BPfou1$INT
ou1dur=BPfou1$DUR

boxplot
(ou1f1,ow1f1,ou1f2,ow1f2,ou1f3,ow1f
3,ou1f4,ow1f4)
boxplot(ou1f0,ow1f0)
boxplot(ou1int,ow1int)

boxplot(ou1dur,ow1dur)

BP_ou2 - AE_ow2

ow2f1=AmEfow2$F1
ow2f2=AmEfow2$F2
ow2f3=AmEfow2$F3
ow2f4=AmEfow2$F4
ow2f0=AmEfow2$F0
ow2int=AmEfow2$INT
ow2dur=AmEfow2$DUR
ou2f1=BPfou2$F1
ou2f2=BPfou2$F2
ou2f3=BPfou2$F3
ou2f4=BPfou2$F4
ou2f0=BPfou2$F0
ou2int=BPfou2$INT
ou2dur=BPfou2$DUR

boxplot
(ou2f1,ow2f1,ou2f2,ow2f2,ou2f3,ow2f
3,ou2f4,ow2f4)
boxplot(ou2f0,ow2f0)
boxplot(ou2int,ow2int)
boxplot(ou2dur,ow2dur)

BP_ohu2 - AE_ow2

ow2f1=AmEfow2$F1
ow2f2=AmEfow2$F2
ow2f3=AmEfow2$F3
ow2f4=AmEfow2$F4
ow2f0=AmEfow2$F0
ow2int=AmEfow2$INT
ow2dur=AmEfow2$DUR
ohu2f1=BPfohu2$F1
ohu2f2=BPfohu2$F2
ohu2f3=BPfohu2$F3
ohu2f4=BPfohu2$F4
ohu2f0=BPfohu2$F0
ohu2int=BPfohu2$INT
ohu2dur=BPfohu2$DUR

boxplot
(ohu2f1,ow2f1,ohu2f2,ow2f2,ohu2f3,o
w2f3,ohu2f4,ow2f4)
boxplot(ohu2f0,ow2f0)
boxplot(ohu2int,ow2int)
boxplot(ohu2dur,ow2dur)

BP_o - AE_uh

uhf1=AmEfuh$F1
uhf2=AmEfuh$F2
uhf3=AmEfuh$F3
uhf4=AmEfuh$F4
uhf0=AmEfuh$F0
uhint=AmEfuh$INT
uhdur=AmEfuh$DUR
of1=BPfo$F1
of2=BPfo$F2
of3=BPfo$F3
of4=BPfo$F4
of0=BPfo$F0
oint=BPfo$INT
odur=BPfo$DUR
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boxplot
(of1,uhf1,of2,uhf2,of3,uhf3,of4,uhf
4)
boxplot(of0,uhf0)
boxplot(oint,uhint)
boxplot(odur,uhdur)

BP_u - AE_uh

uhf1=AmEfuh$F1
uhf2=AmEfuh$F2
uhf3=AmEfuh$F3
uhf4=AmEfuh$F4
uhf0=AmEfuh$F0
uhint=AmEfuh$INT
uhdur=AmEfuh$DUR
uf1=BPfu$F1
uf2=BPfu$F2
uf3=BPfu$F3
uf4=BPfu$F4
uf0=BPfu$F0
uint=BPfu$INT
udur=BPfu$DUR

boxplot
(uf1,uhf1,uf2,uhf2,uf3,uhf3,uf4,uhf
4)
boxplot(uf0,uhf0)
boxplot(uint,uhint)
boxplot(udur,uhdur)

BP_u - AE_uw

uwf1=AmEfuw$F1
uwf2=AmEfuw$F2
uwf3=AmEfuw$F3
uwf4=AmEfuw$F4
uwf0=AmEfuw$F0
uwint=AmEfuw$INT
uwdur=AmEfuw$DUR
uf1=BPfu$F1
uf2=BPfu$F2
uf3=BPfu$F3
uf4=BPfu$F4
uf0=BPfu$F0
uint=BPfu$INT
udur=BPfu$DUR

boxplot
(uf1,uwf1,uf2,uwf2,uwf3,uwf3,uf4,uw
f4)
boxplot(uf0,uwf0)
boxplot(uint,uwint)
boxplot(udur,uwdur)

AmE Todos x BP Todos

BP_i - AmE_iy

iyf1=AmEiy$F1
iyf2=AmEiy$F2
iyf3=AmEiy$F3
iyf4=AmEiy$F4
iyf0=AmEiy$F0
iyint=AmEiy$INT
iydur=AmEiy$DUR
if1=BPi$F1
if2=BPi$F2
if3=BPi$F3
if4=BPi$F4

if0=BPi$F0
iint=BPi$INT
idur=BPi$DUR

boxplot(if1,iyf1,if2,iyf2,if3,iyf3,
if4,iyf4)
boxplot(if0,iyf0)
boxplot(iint,iyint)
boxplot(idur,iydur)

BP_i - AE_ih

ihf1=AmEih$F1
ihf2=AmEih$F2
ihf3=AmEih$F3
ihf4=AmEih$F4
ihf0=AmEih$F0
ihint=AmEih$INT
ihdur=AmEih$DUR
if1=BPi$F1
if2=BPi$F2
if3=BPi$F3
if4=BPi$F4
if0=BPi$F0
iint=BPi$INT
idur=BPi$DUR

boxplot(if1,ihf1,if2,ihf2,if3,ihf3,
if4,ihf4)
boxplot(if0,ihf0)
boxplot(iint,ihint)
boxplot(idur,ihdur)

BP_e - AE_ih

ihf1=AmEih$F1
ihf2=AmEih$F2
ihf3=AmEih$F3
ihf4=AmEih$F4
ihf0=AmEih$F0
ihint=AmEih$INT
ihdur=AmEih$DUR
ef1=BPe$F1
ef2=BPe$F2
ef3=BPe$F3
ef4=BPe$F4
ef0=BPe$F0
eint=BPe$INT
edur=BPe$DUR

boxplot
(ef1,ihf1,ef2,ihf2,ef3,ihf3,ef4,ihf
4)
boxplot(ef0,ihf0)
boxplot(eint,ihint)
boxplot(edur,ihdur)

BP_e - AE_ey1

ey1f1=AmEey1$F1
ey1f2=AmEey1$F2
ey1f3=AmEey1$F3
ey1f4=AmEey1$F4
ey1f0=AmEey1$F0
ey1int=AmEey1$INT
ey1dur=AmEey1$DUR
ef1=BPe$F1
ef2=BPe$F2
ef3=BPieF3
ef4=BPe$4
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ef0=BPe$F0
eint=BPe$INT
edur=BPe$DUR

boxplot
(ef1,ey1f1,ef2,ey1f2,ef3,ey1f3,e1f4
,ey1f4)
boxplot(ef0,ey1f0)
boxplot(eint,ey1int)
boxplot(edur,ey1dur)

BP_ei1 - AE_ey1

ey1f1=AmEey1$F1
ey1f2=AmEey1$F2
ey1f3=AmEey1$F3
ey1f4=AmEey1$F4
ey1f0=AmEey1$F0
ey1int=AmEey1$INT
ey1dur=AmEey1$DUR
ei1f1=BPei1$F1
ei1f2=BPei1$F2
ei1f3=BPei1$F3
ei1f4=BPei1$F4
ei1f0=BPei1$F0
ei1int=BPei1$INT
ei1dur=BPei1$DUR

boxplot(ei1f1,ey1f1,ei1f2,ey1f2,ei1
f3,ey1f3,ei1f4,ey1f4)
boxplot(ei1f0,ey1f0)
boxplot(ei1int,ey1int)
boxplot(ei1dur,ey1dur)

BP_eh - AE_eh

aeehf1=AmEeh$F1
aeehf2=AmEeh$F2
aeehf3=AmEeh$F3
aeehf4=AmEeh$F4
aeehf0=AmEeh$F0
aeehint=AmEeh$INT
aeehdur=AmEeh$DUR
bpehf1=BPeh$F1
bpehf2=BPeh$F2
bpehf3=BPeh$F3
bpehf4=BPeh$F4
bpeh1f0=BPeh$F0
bpehint=BPeh$INT
bpehdur=BPeh$DUR

boxplot
(bpehf1,aeehf1,bpehf2,aeehf2,bpehf3
,aeehf3,bpehf4,aeehf4)
boxplot(bpehf0,aeehf0)
boxplot(bpehint,aeehint)
boxplot(bpehdur,aeehdur)

BP_eh - AE_ae

aef1=AmEae$F1
aef2=AmEae$F2
aef3=AmEae$F3
aef4=AmEae$F4
aef0=AmEae$F0
aeint=AmEae$INT
aedur=AmEae$DUR
bpehf1=BPeh$F1
bpehf2=BPeh$F2
bpehf3=BPeh$F3

bpehf4=BPeh$F4
bpeh1f0=BPeh$F0
bpehint=BPeh$INT
bpehdur=BPeh$DUR

boxplot
(bpehf1,aef1,bpehf2,aef2,bpehf3,bpe
hef3,bpehf4,aef4)
boxplot(bpehf0,aef0)
boxplot(bpehint,aeint)
boxplot(bpehdur,aedur)

BP_a - AE_ae

aef1=AmEae$F1
aef2=AmEae$F2
aef3AmEae$F3
aef4AmEae$F4
aef0AmEae$F0
aeintAmEae$INT
aedurAmEae$DUR
af1=BPa$F1
af2=BPa$F2
af3=BPa$F3
af4=BPa$F4
af0=BPa$F0
aint=BPa$INT
adur=BPa$DUR

boxplot
(af1,aef1,af2,aef2,af3,aef3,af4,aef
4)
boxplot(af0,aef0)
boxplot(aint,aeint)
boxplot(adur,aedur)

BP_a - AE_aa

aaf1=AmEaa$F1
aaf2=AmEaa$F2
aaf3AmEaa$F3
aaf4AmEaa$F4
aaf0AmEaa$F0
aaintAmEaa$INT
aadurAmEaa$DUR
af1=BPa$F1
af2=BPa$F2
af3=BPa$F3
af4=BPa$F4
af0=BPa$F0
aint=BPa$INT
adur=BPa$DUR

boxplot
(af1,aaf1,af2,aaf2,af3,aaf3,af4,aaf
4)
boxplot(af0,aaf0)
boxplot(aint,aaint)
boxplot(adur,aadur)

BP_oh - AE_oh

aeohf1=AmEoh$F1
aeohf2=AmEoh$F2
aeohf3=AmEoh$F3
aeohf4=AmEoh$F4
aeohf0=AmEoh$F0
aeohint=AmEoh$INT
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aeohdur=AmEoh$DUR
bpohf1=BPoh$F1
bpohf2=BPoh$F2
bpohf3=BPeh$F3
bpohf4=BPoh$F4
bpoh1f0=BPoh$F0
bpohint=BPoh$INT
bpohdur=BPoh$DUR

boxplot
(bpohf1,aeohf1,bpohf2,aeohf2,bpohf3
,aeohf3,bpohf4,aeohf4)
boxplot(bpohf0,aeohf0)
boxplot(bpohint,aeohint)
boxplot(bpohdur,aeohdur)

BP_ohu1 - AE_oh

aeohf1=AmEoh$F1
aeohf2=AmEoh$F2
aeohf3=AmEoh$F3
aeohf4=AmEoh$F4
aeohf0=AmEoh$F0
aeohint=AmEoh$INT
aeohdur=AmEoh$DUR
ohu1f1=BPohu1$F1
ohu1f2=BPohu1$F2
ohu1f3=BPohu1$F3
ohu1f4=BPohu1$F4
ohu11f0=BPohu1$F0
ohu1int=BPohu1$INT
ohu1dur=BPohu1$DUR

boxplot
(ohu1f1,aeohf1,ohu1f2,aeohf2,ohu1f3
,aeohf3,ohu1f4,aeohf4)
boxplot(ohu1f0,aeohf0)
boxplot(ohu1int,aeohint)
boxplot(ohu1dur,aeohdur)

BP_o - AE_oh

aeohf1=AmEoh$F1
aeohf2=AmEoh$F2
aeohf3=AmEoh$F3
aeohf4=AmEoh$F4
aeohf0=AmEoh$F0
aeohint=AmEoh$INT
aeohdur=AmEoh$DUR
of1=BPo$F1
of2=BPo$F2
of3=BPo$F3
of4=BPo$F4
of0=BPo$F0
oint=BPo$INT
odur=BPo$DUR

boxplot
(of1,aeohf1,of2,aeohf2,of3,aeohf3,o
f4,aeohf4)
boxplot(of0,aeohf0)
boxplot(oint,aeohint)
boxplot(odur,aeohdur)

BP_o - AE_ow1

ow1f1=AmEow1$F1
ow1f2=AmEow1$F2
ow1f3=AmEow1$F3
ow1f4=AmEow1$F4

ow1f0=AmEow1$F0
ow1int=AmEow1$INT
ow1dur=AmEow1$DUR
of1=BPo$F1
of2=BPo$F2
of3=BPo$F3
of4=BPo$F4
of0=BPo$F0
oint=BPo$INT
odur=BPo$DUR

boxplot
(of1,ow1f1,of2,ow1f2,of3,ow1f3,of4,
ow1f4)
boxplot(of0,ow1f0)
boxplot(oint,ow1int)
boxplot(odur,ow1dur)

BP_ou1 - AE_ow1

ow1f1=AmEow1$F1
ow1f2=AmEow1$F2
ow1f3=AmEow1$F3
ow1f4=AmEow1$F4
ow1f0=AmEow1$F0
ow1int=AmEow1$INT
ow1dur=AmEow1$DUR
ou1f1=BPou1$F1
ou1f2=BPou1$F2
ou1f3=BPou1$F3
ou1f4=BPou1$F4
ou1f0=BPou1$F0
ou1int=BPou1$INT
ou1dur=BPou1$DUR

boxplot
(ou1f1,ow1f1,ou1f2,ow1f2,ou1f3,ow1f
3,ou1f4,ow1f4)
boxplot(ou1f0,ow1f0)
boxplot(ou1int,ow1int)
boxplot(ou1dur,ow1dur)

BP_ou2 - AE_ow2

ow2f1=AmEow2$F1
ow2f2=AmEow2$F2
ow2f3=AmEow2$F3
ow2f4=AmEow2$F4
ow2f0=AmEow2$F0
ow2int=AmEow2$INT
ow2dur=AmEow2$DUR
ou2f1=BPou2$F1
ou2f2=BPou2$F2
ou2f3=BPou2$F3
ou2f4=BPou2$F4
ou2f0=BPou2$F0
ou2int=BPou2$INT
ou2dur=BPou2$DUR

boxplot
(ou2f1,ow2f1,ou2f2,ow2f2,ou2f3,ow2f
3,ou2f4,ow2f4)
boxplot(ou2f0,ow2f0)
boxplot(ou2int,ow2int)
boxplot(ou2dur,ow2dur)

BP_ohu2 - AE_ow2

ow2f1=AmEow2$F1
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ow2f2=AmEow2$F2
ow2f3=AmEow2$F3
ow2f4=AmEow2$F4
ow2f0=AmEow2$F0
ow2int=AmEow2$INT
ow2dur=AmEow2$DUR
ohu2f1=BPohu2$F1
ohu2f2=BPohu2$F2
ohu2f3=BPohu2$F3
ohu2f4=BPohu2$F4
ohu2f0=BPohu2$F0
ohu2int=BPohu2$INT
ohu2dur=BPohu2$DUR

boxplot
(ohu2f1,ow2f1,ohu2f2,ow2f2,ohu2f3,o
w2f3,ohu2f4,ow2f4)
boxplot(ohu2f0,ow2f0)
boxplot(ohu2int,ow2int)
boxplot(ohu2dur,ow2dur)

BP_o - AE_uh

uhf1=AmEuh$F1
uhf2=AmEuh$F2
uhf3=AmEuh$F3
uhf4=AmEuh$F4
uhf0=AmEuh$F0
uhint=AmEuh$INT
uhdur=AmEuh$DUR
of1=BPo$F1
of2=BPo$F2
of3=BPo$F3
of4=BPo$F4
of0=BPo$F0
oint=BPo$INT
odur=BPo$DUR

boxplot
(of1,uhf1,of2,uhf2,of3,uhf3,of4,uhf
4)
boxplot(of0,uhf0)
boxplot(oint,uhint)
boxplot(odur,uhdur)

BP_u - AE_uh

uhf1=AmEuh$F1
uhf2=AmEuh$F2
uhf3=AmEuh$F3
uhf4=AmEuh$F4
uhf0=AmEuh$F0
uhint=AmEuh$INT
uhdur=AmEuh$DUR
uf1=BPu$F1
uf2=BPu$F2
uf3=BPu$F3
uf4=BPu$F4
uf0=BPu$F0
uint=BPu$INT
udur=BPu$DUR

boxplot
(uf1,uhf1,uf2,uhf2,uf3,uhf3,uf4,uhf
4)
boxplot(uf0,uhf0)
boxplot(uint,uhint)
boxplot(udur,uhdur)

BP_u - AE_uw

uwf1=AmEuw$F1
uwf2=AmEuw$F2
uwf3=AmEuw$F3
uwf4=AmEuw$F4
uwf0=AmEuw$F0
uwint=AmEuw$INT
uwdur=AmEuw$DUR
uf1=BPu$F1
uf2=BPu$F2
uf3=BPu$F3
uf4=BPu$F4
uf0=BPu$F0
uint=BPu$INT
udur=BPu$DUR

boxplot
(uf1,uwf1,uf2,uwf2,uwf3,uwf3,uf4,uw
f4)
boxplot(uf0,uwf0)
boxplot(uint,uwint)
boxplot(udur,uwdur)




