
Braga, D.; Freixeiro, X. 2007. “Algoritmos de Conversão Grafema-Fone em Galego para Sistemas de Conversão 

Texto-Fala”, in Burghard Baltrusch e Gabriel Pérez Durán (editores) Estudos galegos de Tradución & 

Poaratradución no século XXI, Vigo: Xerais. 

Algoritmos de Conversão Grafema-Fonema em Galego para 

Sistemas de Conversão Texto-Fala  

Daniela Braga e Xosé Ramón Freixeiro Mato 

Microsoft Language Development Center – Microsoft Portugal 

Facultad de Filoloxía da Universidade da Coruña 

i-dbraga@microsoft.com; freixei@udc.es  

 

RESUMO  

Neste trabalho, faz-se a descrição de um sistema de conversão grafema-fone baseado em regras 

linguísticas. É nosso objectivo integrar este módulo num sintetizador de voz para o Galego. Este 

conversor constitui um dos principais módulos de processamento de texto subjacentes à 

arquitectura de um sistema de conversão texto-fala.  

Trata-se de um sistema que recebe texto em Galego como input. Seguidamente, o texto é 

convertido em etiquetas fonéticas, tendo sido desenvolvido para este efeito um sistema SAMPA 

para o Galego, baseado nos já existentes para o Português e o Espanhol. O output do sistema é a 

transcrição fonética em SAMPA, que será ligada a um motor de síntese baseado em HMMs 

(Hidden Markov Models ou Modelos Escondidos de Markov).  

O teste do sistema revelou uma taxa de acerto de cerca de 98,50% o que permite confirmar a 

importância do do conhecimento linguístico para o desenvolvimento de sistemas Texto-Fala em 

Galego.  

São ainda discutidos os resultados obtidos, identificados os principais problemas e apresentadas 

soluções de resolução dos mesmos. 
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Algoritmos de Conversão Grafema-Fonema em Galego para 

Sistemas de Conversão Texto-Fala  

 

 

RESUMO  

Neste trabalho, faz-se a descrição de um sistema de conversão grafema-fone baseado 

em regras linguísticas. É nosso objectivo integrar este módulo num sintetizador de voz 

para o Galego. Este conversor constitui um dos principais módulos de processamento de 

texto subjacentes à arquitectura de um sistema de conversão texto-fala.  

Trata-se de um sistema que recebe texto em Galego como input. Seguidamente, o texto 

é convertido em etiquetas fonéticas, tendo sido desenvolvido para este efeito um sistema 

SAMPA para o Galego, baseado nos já existentes para o Português e o Espanhol. O 

output do sistema é a transcrição fonética em SAMPA, que será ligada a um motor de 

síntese baseado em HMMs (Hidden Markov Models ou Modelos Escondidos de 

Markov).  

O teste do sistema revelou uma taxa de acerto de cerca de 98,50% o que permite 

confirmar a importância do conhecimento linguístico para o desenvolvimento de 

sistemas Texto-Fala em Galego.  

São ainda discutidos os resultados obtidos, identificados os principais problemas e 

apresentadas soluções de resolução dos mesmos. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

São cada vez mais comuns as aplicações do nosso quotidiano que integram sistemas de 

síntese da fala, também designados por sistemas de conversão texto-fala, com o 

objectivo de facilitar o acesso à informação de um número cada vez maior de 

utilizadores. De entre as principais aplicações, contam-se os sistemas de auxílio à leitura 

para cegos, os sistemas de auxílio à navegação por GPS ou PDA, as aplicações para 

telemóveis usando sistemas de pergunta-resposta, as aplicações industriais do tipo de 

máquinas com comandos mãos-livres, as aplicações médicas de monitorização de 
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doentes, o software de ensino de línguas e de e-learning em geral e as aplicações que 

facilitem a acessibilidade na internet (leitura de e-mail, leitura de conteúdos de páginas 

web, etc.), entre muitas outras. 

Foram propostos vários quadros teóricos para resolver o problema da conversão 

grafema-fonema nos sistemas de conversão texto-fala, de entre os quais, destacamos os 

seguintes: árvores de decisão (Lucassen & Mercer, 1984), árvores de decisão treinadas 

automaticamente (Black et al., 1988), modelos de “Tabela look-up” (Bosh & 

Daelemans, 1993), abordagens baseadas em dicionários (Coker et al., 1990), abordagens 

baseadas em regras linguísticas (Kaplan & Kay, 1994), modelos híbridos (Meng et al., 

1994), abordagens por redes neuronais (Sejnowski &. Rosenberg, 1987), por máquinas 

de estados finitos (Roche & Schabes, 1995), por cadeias escondidas de Marcov (Taylor, 

2005) e modelos estatísticos (Chotimongkol & Black, 2000). Em Demper et al. (1998), 

faz-se uma comparação entre várias técnicas e discutem-se os resultados. 

Uma das técnicas mais utilizadas é a abordagem por dicionário, que consiste numa lista 

de palavras ou léxico, a que se faz corresponder a respectiva transcrição fonética. Esta 

técnica tem sido mais aplicada a línguas que não apresentam uma correspondência 

grafema-fonema unívoca, como é o caso do Inglês ou do Francês. Mas esta abordagem 

falha drasticamente quando surgem palavras que não constam no dicionário. 

O Português Europeu, que pode servir de referência para os trabalhos linguísticos do 

Galego, conta já com vários sintetizadores de fala desde o início dos anos 90, baseados 

em diferentes técnicas, como os sintetizadores por formantes DIXI (Oliveira, 1996) e 

Multivox (Teixeira et al. 1998), o sintetizador de base articulatória (Teixeira, 2000), o 

sintetizador por concatenação de unidades (Barros, 2001) ou o sintetizador por HMMs 

actualmente em desenvolvimento (Barros et al., 2005). Para todos os casos, o conversor 

grafema-fone é um módulo independente da arquitectura dos sistemas de conversão 

texto-fala, fazendo parte do que se designa por front-end ou módulo de pré-

processamento e normalização linguística e tem sido construído usando principalmente 

abordagens linguísticas (Teixeira et al., 1998) e máquinas de estados finitos (Caseiro & 

Trancoso, 2002). 
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Para o Galego, o sistema de síntese bilingue (para Galego e Castelhano) por 

concatenação Cotovía
1
, desenvolvido pela Universidade de Vigo, parece ser, até ao 

momento desta publicação, o único sistema publicado. No entanto, o conjunto de regras 

de conversão grafema-fonema para o Galego ainda não é conhecido. 

Existe uma larga tradição de estudos de Fonética e Fonologia do Galego com resultados 

experimentais reconhecidos (Freixeiro, 1998), (Alvarez, 1991), (Regueira, 1997). No 

entanto, no que respeita à aplicação deste conhecimento à síntese da fala para o Galego, 

ainda existe muito trabalho por fazer, sobretudo a nível do módulo de pré-

processamento e normalização linguística. Uma abordagem linguística da conversão 

grafema-fone(ma) construída a partir do conhecimento fonético-fonológico tem sido 

recentemente aplicada a sistemas de conversão texto-fala em Português Europeu (Braga 

et al. 2006) e Português do Brasil (Silva et al. 2006), com êxito comprovado. A 

proximidade fonético-fonológica que o Galego partilha com o Português serviu-nos de 

motivação para experimentar a mesma abordagem. 

Além disso, justificamos a nossa abordagem por regras linguísticas baseando-nos nas 

seguintes premissas: o Galego, à semelhança do Português, tem uma razoável 

regularidade fonológica; o Galego, ao contrário do Português, apresenta maior 

correspondência entre ortografia e fonética, devido a uma fixação ortográfica tardia, por 

motivos histórico-políticos, e devido ao ainda actual processo de normalização 

linguística; uma abordagem por regras linguísticas é mais económica em termos de 

recursos computacionais do que uma abordagem por dicionários; uma abordagem por 

regras linguísticas permite ler sempre uma palavra nova; um bom conjunto de regras 

baseado numa descrição fonológica é capaz de resolver praticamente qualquer problema 

de trascrição; finalmente, a nossa abordagem já foi aplicada ao Português Europeu e ao 

Português do Brasil com uma taxa de acerto de 98,80% (Braga et al., 2006) e de 97,44% 

(Silva et al., 2006) respectivamente, tendo a maior parte das regras sido adaptadas ao 

Galego.  

Ao longo da construção do nosso algoritmo, foram considerados estudos recentes em 

Fonética e Fonologia do Galego, tendo sido já incluídos fenómenos de sandhi. 

 

                                                           

1
  Disponível em: http://corpus.cirp.es/corgaxml/ 
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2. O ALGORITMO DE CONVERSÃO GRAFEMA-FONEMA 

2.1 Convenções de anotação 

Na Tabela 1 apresentam-se as convenções de anotação usadas no algoritmo de 

conversão grafema-fonema proposed descrito na secção 2.2. 

Símbolo Significado 

... Qualquer grafema 

< x > Grafema ou conjunto de grafemas <x> 

/ y / Fonema ou conjunto de fonemas y 

, Separa opções 

{ x1, x2, x3 } Conjunto de grafemas 

< x1 {x2, x3} > < x1 x2 > ou < x1 x3 > 

< C / y > Consoante excepto <y> 

< C / {w, z} > Consoante excepto < w> e < z> 

V Qualquer vogal gráfica (e.g. a, e, i, o, u) 

C Quelquer consoante gráfica (e.g. p, t, k, b, d, g...) 

Pont Sinal de pontuação (e.g. , . ! ? () - ; sp) 

Ltr Caracteres que são letras (e.g. a, b, c, …) 

SP Espaço entre palavras 

Hf Hífen 

<(case) x > Caso que modifica o grafema <x> 

<(C) x> <x> é uma consoante 

<(V) x> <x> é uma vogal 

<(UV) x> <x> é não vozeado 

<(VO) x> <x> é vozeado 

<(US) x> <x> é vogal átona 

<(S) x> <x> é vogal tónica 

<(W_bgn) x> <x> está em início de palavra 

<(Prn_D) x> O grafema <x> é um demonstrativo (ex. este(s), ese(s), aquel(s)) 

 

Tabela 1. Símbolos e convenções de anotação usados no conversor grafema-fonema para o Galego. 

 

Alguns casos foram previamente definidos, como vogais, consonates, consoantes 

vozeadas e não vozeadas, vogais/sílabas tónicas e átonas e pronomes demonstrativos.  

Para a anotação fonológica, apresentamos, na Tabela 2, uma proposta de alfabeto 

SAMPA para Galego, baseada no conjunto de símbolos que compõem os alfabetos 
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SAMPA para o Português e para o Espanhol
2
, com algumas extensões: [l*] que 

representa a consoante lateral alveolar em situação implosiva presente em <sal>; o 

diacrítico /~/ para representar a nasalização provocada pela vizinhança de consoantes 

nasais presente em <xente>; [z] e [T*] representando os alofones vozeados 

correspondentes às fricativas surdas /s/ e /T/ respectivamente. 

classe de fonema símbolo exemplo 

vogais 

/a/ casa, cama, cal, acto 

/i/ río, fío, ir, digo 

/u/ xunta, último 

/E/ ferro, almacén, mel, exame, 

/e/ rochedo, ver, vello 

/O/ voz, caracol 

/o/ curioso, don 

semi-vogais 
/j/ queixo, loita, piano, fiestra 

/w/ louvar, mouro, ruela, suor 

consoantes oclusivas 

/p/ pé, campo 

/t/ trato 

/k/ carpa, aqui, kantiano 

/b/ bebo, 

/d/ caldo, morder 

/g/ gato, figo 

consoantes africadas /tS/ chamar, achar 

consoantes fricativas 

/f/ faro, feliz, café 

/T/ fácil, zarzallo, macio, luz 

/s/
3
 selo, cousa, cuspir 

/S/ xa, xente, muxica 

consoantes nasais 

/m/ memoria, campo 

/n/ nada, onte 

/J/ braña 

/N/ unha, algunha 

consoantes líquidas 

/l/ lúa, álxebra, colgar 

/L/ valla, muller 

/r/ coro, carta 

/rr/ rato, melro, aforrar 

 

Tabela 2. Proposta de SAMPA para Galego. 

 

                                                           

2
  Acerca do SAMPA: “SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) is a machine-

readable phonetic alphabet. It was originally developed under the ESPRIT project 1541,  (Speech 

Assessment Methods) in 1987-89 by an international group of phoneticians, and was applied in the first 

instance to the European Communities languages Danish Dutch, English, French, German, and Italian (by 

1989); later to Norwegian and Swedish (by 1992); and subsequently to Greek, Portuguese, and Spanish 

(1993).” Além disso, “Where Unicode (ISO 10646) is not available or not appropriate, SAMPA and the 

proposed X-SAMPA (Extended SAMPA) constitute the best robust international collaborative basis for a 

standard machine-readable encoding of phonetic notation.” Disponível em 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/index.htm 
3
  De facto, apesar de este símbolo ser comum aos SAMPAS do Português edo Espanhol, os dois 

fonemas são diferentes, sendo ápico-alveolar no caso do Espanhol e prédorso-velar no caso do Português. 

O fonema galego aproxima-se mais da articulação espanhola. 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/dutch.htm
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/english.htm
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/french.htm
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/german.htm
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/italian.htm
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/norweg.htm
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/swedish.htm
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/greek.htm
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/portug.htm
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/spanish.htm
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O SAMPA para Galego proposto é de base fonológica e não fonética, apesar das 

extensões de tipo alofónico. A descrição fonológica revelou-se mais optimizada, dada a 

grande variação alofónica presente no Galego standard (Freixeiro, 1998: 188). Além 

disso, as variações de fonemas dependentes do contexto são parâmetros 

automaticamente extraídos aquando da selecção de unidades feita pelo treino da base de 

dados que alimenta o sistema de Síntese. 

 

2.2 Regras de conversão grafema-fone 

Nas Tabelas seguintes numeradas de 3 a 10, apresentamos o conjunto de regras de 

transcrição fonológica para cada grafema presente na actual ortografia do Galego, 

seguido de exemplos ilustrativos das respectivas ocorrências.  

# padrão gráfico <a> fonema exemplo 

1 ... < a, á, à >... /a/ casa, cama, cal, pau, acto, cá 

# padrão gráfico <b> fonema exemplo 

1 ... <b>... /b/ ben, pobre 

# padrão gráfico <c> fonema exemplo 

1 ...<ch>... /tS/ chuvia, achar, che 

2 ... < c > < e, i >... /T/ certo, cinco 

3 ... <c>... /k/ cando, caeu, actos, dialectal 

# padrão gráfico <d> fonema exemplo 

1 ... <d>... /d/ despois, caldo, vida 

 

Tabela 3. Regras de transcrição para os grafemas <a>, <b>, <c>, <d>. 

 

O alfabeto do Galego é composto por 23 grafemas e 6 dígrafos (<ch>, <gu>, <ll>, 

<nh>, <qu>, <rr>), tendo os útimos sido incluídos nos padrões gráficos dos grafemas 

simples. 

Foram considerados todos os padrões gráficos documentados na literatura, incluindo os 

grafemas <j>, <k>, <y>, <w> (cfr. Tabela 10) que ocorrem nos estrangeirismos.  

Também foram tidos em consideração os ditongos crescentes e decrescentes, que foram 

incluídos nas regras de transcrição dos grafemas <i> e <u>. Grande parte das regras 

apresentadas estão descritas na literatura (Freixeiro, 1998) de referência para o Galego 

standard. Cada saída fonológica foi verificada por um linguista de Galego, assegurando 

assim o rigor da transcrição de todos os padrões gráficos. 

Ao conceber estas regras, tentámos cingir-nos o mais possível às sequências 

apresentadas pelos padrões gráficos, procurando assim reduzir a dependência do 
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conversor grafema-fonema de outros módulos presentes no pré-processamento, como o 

marcador de sílabas tónicas e o divisor silábico. As principais excepções às regras 

descritas neste trabalho são também apresentadas em notas de rodapé. 

As transcrições dos 27 grafemas e dos 6 dígrafos mencionados perfazem um total de 93 

regras. 

 # padrão gráfico <e> fonema exemplo 

1 ... <SP, Pont> <e> <SP>... /E/ ti e eu 

2 ...<(Prn_D), (S) e>... /e/ este, ese 

3 ...<(W_bgn) e><x>... /E/ extra, exame 

4 ...<(S) e><C>< i,u><V/ 

{i,u}><Pont>... 

/E/ seria, recua,  

5 ...<(S) e><C><C/ {m,n}>< 

i,u><V/i,u><Pont>... 

/E/ modestia, controversia 

6 ...<e,>< n><C, Pont>... /e/ meten, cóllenno 

7 ...<é
4
>< n><Pont>... /E/ tamén, vén 

8 ... <e> <n> < za, cio, cia><s, Pont>... /E/ ciencia, pertenza 

9 ... < é > <s><Pont>... /e/ lugués 

10 ... < e > <s, z> <a><s, Pont.>... /e/ luguesa, avareza 

11 ... < e > <do><s, Pont.>... /e/ penedo,  

12 ...<e><m,n><e><Pont>.. /E/ gene, leme 

13 ...<(S) e><r><Pont>... /e/ ver, saber
5
 

14 ...<(S) e><u, o><Pont>.... /e/ seo, freo, temeu 

15 ...< (S) e ><la><Pont>... /E/ vela, cadela, aquela 

16 ...<e><l><C, Pont>... /E/ papel, pel, felpa 

17 ...<i><e>... /E/ fiestra 

18 ...<(S) e><i>... /e/ cheira, queira 

19 ... < é >... /E/ léxico, vixésimo 

20 ...<é, e><(ct, cn,)>... /E/ dialecto, técnica 

21 ...<(US) e><o, a>... /e/ aldea, real, feo 

23 ...<(S) e><ll, ñ, ch, x>... /e/ vello, pecho 

24 ... < (US) e >... /e/ despois, español 

25 ... < (US) e ><Ltr, Pont>... /e/ chocolate 

 

Tabela 4. Regras de transcrição para o grafema <e>. 

 

# padrão gráfico <f> fonema Exemplo 

1 ... < f >... /f/ fai, café, flor, naíf 

# padrão gráfico <g> fonema Exemplo 

1 ... < g u > < e, i >... /g/ guerra, guindaste 

2 ... < g >... /g/ figo, Galiza, fungo 

# padrão gráfico <h> fonema Exemplo 

1 ... < h >... / / hoxe, haber 

# padrão gráfico <i> fonema Exemplo 

1 ...<i><ño, ña>... /i~/ padriño, morriña 

                                                           

4
  Também as palavras monossilábicas não acentudas graficamente <ten>, <quen> têm vogal 

aberta /E/.  

5
  Excepção: <muller> /muLEr/ 



9 

 

2 ... <V/{i, u}> <i>... /j/ caixa, papeis, loita 

3 ...<i> <V/{i, u}>... /j/ 
fiestra,  

liorta, canción 

4 ... < i, í >... /i/ río, fío, ir, digo 

 

Tabela 5. Regras de transcrição para os grafemas <f>, <g>, <h>,<i>. 

A maior parte dos problemas com que nos defrontámos ao construir o conversor 

grafema-fonema para Galego são os mesmos que encontrámos no Português e prendem-

se com a problemática das alternâncias vocálicas entre /e/ e /E/, por um lado, e /o/ e /O/, 

por outro. 

# padrão gráfico <l> fonema exemplo 

1 ... < l > <C/h, Pont>... /l*/ calma, último, alzar, colgar 

2 ... < ll >... /L/
6
 muller, mollado, vello 

3 ...<l>... /l/ lúa, valado, vela 

# padrão gráfico <m> fonema exemplo 

1 ...<V><m><C>... /~m/ 
cumprido, importante, tempo, 

ambos 

2 ... < m >... /m/ memoria, campo 

# padrão gráfico <n> fonema exemplo 

1 ... <u><nh><a>... /N~/ unha, algunha 

2 ...<V><n><C, Pont>... /~n/ onte, antes, unha, don,  

3 ... <n>... /n/ nai, neno, onte, once, onda 

# padrão gráfico <ñ> fonema exemplo 

1 ...<ñ>... /~J/ braña, niño, mariñeiro 

 

Tabela 6. Regras de transcrição para os grafemas <l>, <m>, <n>, <ñ>. 

 

Estas alternâncias vocálicas podem ocorrer nos seguintes casos:  

 

1) No interior da flexão verbal (ex. <meto> /e/ vs <metes> /E/); 

2) em pares de homógrafos heterófonos quer apresentem categorias 

gramaticais diferentes (por exemplo, nome vs verbo: <comezo> /e/ vs 

<comezo> /E/; <acordo> /o/ vs <acordo> /O/), quer possuam a mesma 

categoria gramatical (por exemplo, nome vs nome: <besta> /e/ vs 

<besta> /E/);  

                                                           

6
  Este fonema lateral palatal sonoro vem sendo substituído pelo fricativo palatal sonoro // devido 

à influência do castelhano sobretudo nos meios urbanos: “Este fenómeno denomínase deslateralización e 

pode xa constituír un paso irreversibel no noso sistema fonolóxico, se é que non se lle pon freo á 

influencia fonética do castelán, pois é o seu triúnfo case que definitivo nesa lingua o que provoca a 

extensión polo territorio de fala galega, afástandonos máis unha vez do portugués, onde // se conserva” 

(Freixeiro, 1998: 180.) Este fenómeno de deslateralização não é aceite no galego standard. 
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3) em palavras afectadas por metafonia, fenómeno fonético amplamente 

difundido no Galego e no Português medievais, que consiste numa 

influência assimilatória regressiva operada pela vogal átona final 

fechada sobre a vogal tónica aberta. A vogal final provoca o 

fechamento da vogal tónica: /E/>/e/ (ex. <medo>) e /O/>/o/ (ex. 

<novo>).          

 

# padrão gráfico <o> fonema exemplo 

1 ....<ó>... /O/
7
 código, só, lóxico 

2 …< (W_bgn) h> <o> <r, s, t>… /O/
8
 horario, hora, hotel 

3 ...<o, ó><n>><es, C, Pont>... [o] don, acción, papón 

4 …<(S) o><r><es, Pont>… /o/ 
cor, dor, mellor, 

mellores 

5 …<o><z>< Pont>… /O/ voz, atroz 

6 …<o><ces>< Pont>… /O/ voces, noces 

7 …<o><so><s, Pont>… /o/ curioso, desexoso 

8 …<o><sa> <s, Pont>… /O/ desexosa, xeitosa 

9 …<o><l, la><C, Pont>… /O/ caracol, mol, farola 

10 …<o><i><s><Pont>… /O/ caracois 

11 
.. ..<(S) o><C>< i ><V/ 

{i,u}><Pont>... 
/O/ ocio, odio, serodio 

12 ...<o><u>... /o/ mouro, ouro 

13 ...<o><i>... /o/ loita, coitado 

14 …<Ltr><o><l><C/h>… /o/ soltar, volver 

15 ...<(S) o><a>... /o/ coroa, boa 

16 ...<o><(pt, bt, bx, ct, cl, gn)>... /O/ optar, obter, obxectar,  

17 
... <(US) o > <s, Ltr, Pont, 

SP>... 
/o/ veciño, carro, europeo 

19 ... <(US) o >... /o/ asobío, polir 

# padrão gráfico <p> fonema exemplo 

1 ... < p >... /p/ pato, polo, carpa 

 

Tabela 7. Regras de transcrição para os grafemas <o>, <p>. 

 

# padrão gráfico <q> fonema exemplo 

1 ...<qu><e,i>... /k/ esquina, quen, queixo 

2 ... < q >... /k/ quorum 

# padrão gráfico <r> fonema exemplo 

1 ... < r r > ... /rr/ aforrar, curro 

2 ...<(W_bgn) r>... /rr/ rúa, ría 

3 ... <l,n><r>… /rr/ honra, melro 

4 ... < r >... /r/ mar, cara, fraco 

# padrão gráfico <s> fonema exemplo 

1 …<s><C_VO>… /z/
9
 prosma, fasllo 

                                                           

7
  Excepção a esta regra:formas do Infinitivo de <pór> /o/. 

8
  Excepção a esta regra: <hoxe> /o/. 
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2 …<s><SP><C_VO>… /z/ estás desperto 

3 ...<s>... /s/ selo, cousa, cuspir 

# padrão gráfico <t> fonema exemplo 

1 … <t>… /t/ corte, tamén 

 

Tabela 8. Regras de transcrição para os grafemas <q>, <r>, <s>, <t>. 

 

A própria etimologia da palavra é também responsável por encontrarmos um 

determinado timbre vocálico na vogal tónica (por exemplo, a vogal tónica de <ferro> é 

/E/, porque deriva de FERRU- ao passo que de <negro> é /e/), porque deriva de 

NIGRU- ).  

# padrão gráfico <u> fonema exemplo 

1 ... < ü > ... /w/ lingüista, pingüe 

2 ... <V/u>< u >... /w/ cauto, ceu, pouco, fuxiu 

3 ...<u><V/u> /w/ 
minguar, ruela, tenue, 

suor, frecuente 

4 ... < ú, u >... /u/ túa, rúa, pulo, miúdo 

# padrão gráfico <v> fonema exemplo 

1 ... < v >... /b/ avogado, volveu, vostede 

# padrão gráfico <x> fonema exemplo 

1 List of exceptions /ks/ axila 

2 
...<(W_bgn) ex, exo, 

extra, taxi, xeno, xilo>... 
/ks/ 

extra, exame, excedente, 

xenofobia, xilófono 

3 
...< (W_bgn) 

ex><V><x>... 
/ks/ 

exaxerar, exixir, exexese, 

exixencia 

4 ...< x>... /S/ 
xamón, xente, obxecto, 

relox 

# padrão gráfico <z> fonema exemplo 

1 ... < z SP> <C_VO>... /T*/
10

 cruz verde, cruz branca 

2 ... <z>... /T/ zunir, prezo, luz 

 

Tabela 9. Regras de transcrição para os grafemas <u>, <v>, <x>, <z>. 

 

# padrão gráfico <j> fonema exemplo 

1 ... <j>... /dZ/ jeep, jazz, judo 

# padrão gráfico <k> fonema exemplo 

1 ... < k>... /k/ karate, kamikaze 

# padrão gráfico <y> fonema exemplo 

1 ….<(W_bgn) y>… /jj/ yen, yang 

2 ...<y>... /i/ baby, bodyboard 

# padrão gráfico <w> fonema exemplo 

1 …<w>… /w/ walkie-talkie, whisky 

 

                                                                                                                                                                          

9
  Extensão SAMPA para representar a fricative alveolar sonora. 

10
  Extensão SAMPA para representar a fricativa interdental sonora. 
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Tabela 10. Regras de transcrição para os grafemas estrangeiros <j>, <j>, <y>, <w>. 

 

O grafema <x>, por exemplo, é um dos casos mais difíceis de transcrever por razões 

etimológicas. Segue-se uma lista de algumas excepções às regras apresentadas na 

Tabela 9 para o grafema <x> em que este se pronuncia /ks/: anglosaxón, aproximar, 

asfixia, axila, axilar,axioma, bórax, clímax, complexo, convexo, crucifixo, elixir, exacto, 

exame, exaxerar, exceder, excelente, excepto, exclamar, exilio, eximir, éxodo, exótico, 

explosión, expurgar, extenso, extensión, extensor, extra, fax, galaxia, hexágono, laxo, 

léxico, maxilar, nexo, reflexionar, prefixo, reflexo, saxón, sexo, sexual, sílex, sintaxe, 

sufixo, taxi, texto, textual, tórax, tóxico.  

2.3 Implementação do algoritmo 

O tempo dispendido no processo que começa na entrada do texto no sistema e que 

termina na geração da onda sonora deve ser o mais curto possível. Com o objectivo de 

conseguir a melhor performance no processo de implementação, tentámos agrupar as 

regras e os padrões gráficos de acordo com o tipo de testes mais lógicos ao longo das 

árvores de decisão e segundo a ocorrência mais frequente dos caracteres.  

Sempre que um dado padrão gráfico leva a uma mesma saída, essa regra não é 

implementada, sendo incluída no default. A saída default é assim a saída mais frequente 

de entre todas as saídas de um dado grafema. Com este procedimento, do total de 93 

regras apresentadas, apenas cerca de 75 foram implementadas. Estão previstos testes 

comparativos com outros sistemas em relação à rapidez de desempenho do nosso 

sistema. 

 

Conversor 
grafema-fonema

Transcrições 
fonéticas
SAMPA

Lista de 
excepções

Texto
(grafemas)

 

Figura 1. Arquitectura do conversor grafema-fonema para Galego. 

 

3. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
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O algoritmo proposto foi testado com textos extraídos do CORGA (Corpus de 

Referencia do Galego Actual)
11

. Este corpus é composto por vários tipos de textos 

extraídos de diversas fontes, desde jornais, livros, revistas e transcrições de corpora 

orais, o que permite abranger vários tipos de texto e várias áreas de conhecimento. O 

texto que serviu de treino ao nosso sistema contém um número total de 11245 caracteres 

distribuídos por 2387 palavras. Os fonemas originados pelo nosso sistema foram 

manualmente corrigidos e 98,50 % foram correctamente convertidos. Os erros foram 

identificados e estão apresentados e classificados na Tabela 11.  

De um total de 1,50% de erros (168 grafemas apresentam erros de transcrição), a maior 

parte ocorre, tal como acontece emn Português, ao nível das realizações dos grafemas 

<e> e <o> em situação pré-tónica e tónica (0,93%), devido aos factores atrás 

mencionados que têm a ver com a morfologia verbal, metafonia e etimologia. A 

homografia heterofónica, presente em casos como <de acordo> /o/ vs <eu acordo> /O/, 

constitui também um problema representado em 0,09% de erros. 

Questões como esta podem ser resolvidas com auxílio de um analisador morfológico, 

visto que a maior parte dos homógrafos pode ser desambiguado a partir da distinção 

gramatical entre nome/verbo. Também no caso de alternâncias vocálicas encontradas ao 

longo das conjugações verbais (ex. <eu bebo> /e/, <ti bebes> /E/, <el bebe> /E/)., a 

informação linguística, de ordem morfológica e fonológica, poderá ajudar a reduzir a 

taxa de erro. São ainda de salientar os erros provenientes de não implementação de 

excepções, ou de outros casos, como a leitura de acrónimos, com um total de 0,45%. O 

grafema <x>, à semelhança do que acontece no Português, é também um caso em que se 

verificam erros de transcrição, na ordem dos 0,12%. 

 

Tipo de erro # occur. % occur. 

Erros na desambiguação de homógrafos com <e> 6 0,05 

Erros na desambiguação de homógrafos com <o> 5 0,04 

                                                           

11  CORGA (Corpus de Referencia do Galego Actual) disponível em: 

http://corpus.cirp.es/corgaxml/ 
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Erros no <e> por morfologia verbal  17 0,15 

Erros no <o> por morfologia verbal 14 0,12 

Erros no <e> por etimologia 28 0,24 

Erros no <o> por etimologia 35 0,31 

Erros na transcrição de <x> 12 0,10 

Excepções não implementadas e outros problemas 51 0,45 

Total 168 1.50 

 

Tabela 11. Erros em frequência absoluta e em percentagem relativa em relação ao número total 

de grafemas. 

Os resultados da Tabela 11, quando comparados com os sistemas de conversão para 

Português Europeu (Braga et al., 2006) e Português do Brasil (Silva et al., 2006), 

permitem confirmar a boa performance do nosso sistema e o sucesso da abordagem por 

regras linguísticas. Além disso, o nosso conjunto de regras é muito optimizado, uma vez 

que utiliza apenas 93 regras, quando comparado com abordagens semelhantes que 

mencionam 600 regras (Teixeira et al., 1998). Outras abordagens não mencionam taxas 

de acerto (Oliveira, 1996) (Teixeira, et al, 1998), (Oliveira, et al. 1992). 

 

4. CONCLUSÕES 

Neste artigo, fez-se a descrição da arquitectura e funcionamento de um conversor 

grafema-fonema aplicável a um sistema de conversão texto-fala para Galego. As regras 

propostas foram implementadas e testadas usando textos extraídos do Corpus de 

Referência do Galego Actual (CORGA).  

A avaliação do nosso sistema teve como resultado a taxa de 98,50% de grafemas 

correctamente transcritos. A maior parte dos erros ocorre ao nível do vocalismo /e/vs 

/E/ e /o/ vs /O/, em homógrafos heterófonos, vogais apenas explicáveis por razões 

etimológicas, por fenómenos de metafonia e pela flexão verbal.  

Da análise dos resultados obtidos, pensamos que uma análise morfológica poderá 

melhorar o desempenho do nosso sistema ao nível da desambiguação de homógrafos. 

Este estudo está já em curso. A informação fonológica do vocalismo tónico e pré-tónico 
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ao longo da conjugação está prevista em desenvolvimentos futuros. Estes e outros 

problemas são comuns ao Galego, ao Português Europeu e ao Português do Brasil.  

Embora neste trabalho não tenhamos considerado os estrangeirismos, esta é também 

uma questão complexa nas três variedades cujo estudo está também em curso.  

Apesar de já terem sido considerados alguns fenómenos de sandhi, nomeadamente ao 

nível da fonologia sintáctica das consoantes, prevemos completar o nosso algoritmo 

com os fenómenos ao nível da vizinhança fonológica entre vogais. 

O presente algoritmo é uma adaptação do sistema proposto para o Português Europeu 

(Braga, et al., 2006). Do conjunto total de regras de conversão grafema-fone que 

descrevem o Português Europeu, 80,2% aplicam-se totalmente ao caso do Galego, 

19,1% apresentam igual padrão de input mas diferente padrão de output. Estes dados 

representam um total de 95,3% de compatibilidade entre as regras que descrevem a 

conversão grafema-fonema do Galego e do Português. 

Como planos futuros, pretendemos avaliar a compatibilidade entre o nosso algoritmo e 

outros algoritmos de conversão texto-fala para outras variedades do Português. É ainda 

nossa intenção submeter a avaliação o nosso sistema baseado em regras linguísticas, 

permitindo assim compará-lo com outras técnicas, como métodos probabilísticos. 
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