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RESUMO: 

 

Este estudo teve por objetivo analisar a atuação da velocidade de fala presente na 

enunciação de números telefônicos. Esse elemento prosódico pode interferir de forma 

significativa na segmentação e na organização dos números telefônicos. Estudos como 

este, além de constituírem uma importante contribuição para a descrição de 

características prosódicas do português, têm várias possíveis aplicações, como por 

exemplo, o aprimoramento de sistemas de síntese e reconhecimento de fala. Como é 

sabido, tais sistemas ainda apresentam dificuldades tanto na identificação correta da 

fala, quanto na produção adequada de determinados enunciados. Participaram deste 

estudo sessenta e oito voluntários, sendo estes homens e mulheres, de 18 a 50 anos. 

Todos os participantes dessa pesquisa são falantes do PB, com diferentes níveis de 

escolaridade. Eles participaram de uma entrevista que os estimulou a proferir números 

telefônicos com o novo padrão utilizado em grande parte do Brasil. Os dados foram 

analisados utilizando o aplicativo computacional Praat, versão 5.3.64. A partir da 

análise dos dados encontramos um padrão de velocidade de fala na enunciação de 

números telefônicos. Este estudo também propôs um modelo de agrupamento padrão 

dos dígitos telefônicos.  
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Introdução 

 

Há um avanço considerável de estudos sobre as propriedades acústicas de 

estruturas linguísticas recorrentes, como é o caso de agrupamentos numéricos utilizados 

come meio de identificação (documentos de identificação pessoal, número de telefone, 

números em cartões de crédito e números de conta bancária, por exemplo). Isso pode ser 

verificado pela crescente descrição da estrutura prosódica de números naturais em 

diversas línguas, tais como o alemão (Baumann & Trouvain, 2001; Creer, 2002), o 

inglês (Rahim et al., 2001), o espanhol (López, Caminero, Cortázar, & Hernández, 

1998), o francês (Mokbel et al., 1997), o japonês (Amino & Osanai, 2011), o húngaro 

(Olaszi, 2000), o chinês (Wang & Seneff, 1998) e o português europeu (Rodrigues, 

2001) e do português do Brasil (Musiliyu, 2015). 

Estudos como esses são de fundamental importância para o aprimoramento de 

sistemas de interação homem-máquina, tanto para a identificação correta da fala, quanto 

para a sua produção adequada. A eficiência desses sistemas ainda é ainda em muitos 

casos sofrível. Isso se deve em parte pela escassez de descrições de aspectos linguísticos 

da fala natural, o que impossibilita que tais sistemas sejam treinados adequadamente. 

Geralmente, no ato da interação com esses sistemas, é ainda necessário que o falante 

realize seu enunciado de forma mais lenta que o normal para que haja a decodificação 

de fala, o que não é o ideal. A síntese de fala pode também não apresentar um bom 

resultado, por conta da inapropriada segmentação e distribuição de dígitos e da 

inadequação de aspectos temporais em sua produção: a velocidade de fala, por exemplo, 

pode ser considerada pouco natural. 

É importante salientar o impacto que o avanço de estudos que sirvam como base 

para o aprimoramento de sistemas de síntese e reconhecimento de fala pode ter para a 

sociedade, principalmente para setores específicos, como o de pessoas com deficiência 

visual e/ou auditiva, por exemplo. Reconhece-se que sistemas de fala automatizados são 

de grande valia para esses setores, cujos membros poderão se beneficiar de maneira 

mais adequada, tendo melhores resultados no processo de transmissão e recepção de 

informações mediante o uso de sistemas aprimorados. 

O objetivo do presente estudo é apresentar uma descrição de aspecto temporal da 

fala em agrupamentos de números telefônicos móveis de nove dígitos proferidos por 



 

 

falantes do português do Brasil. Especificamente, ocupa-se em descrever a velocidade 

de fala presente nesses agrupamentos. O estudo apresenta, como proposta, um modelo 

de agrupamento numérico para a enunciação de números telefônicos móveis no 

português brasileiro, a partir de informações temporais. 

 

1. Estado da Arte 

 

Serão apresentados a seguir, de maneira bastante sucinta, alguns conceitos-chave 

para a discussão do presente estudo. Também um breve painel sobre pesquisas recentes 

acerca da estrutura e do agrupamento dos números telefônicos será oferecido. 

 

1.1. Prosódia 

 

Segundo Couper-Kuhlen (1986), o termo “prosódia” foi utilizado pela primeira 

vez pelos gregos para descrever os aspectos da fala que não estão indicados na grafia, 

especificamente o tom. À medida que os estudos de elementos da fala que não são 

indicados na grafia foram se aprofundando, o termo “prosódia” passou a ser usado com 

um significado mais amplo, fazendo com que os estudos prosódicos se estendessem aos 

demais componentes acústicos da fala: a amplitude e a duração.  

De acordo com Oliveira Jr. (2000), o estudo da duração na prosódia está 

relacionado a qualquer fenômeno de tempo presente na fala, como: o tempo de fonação, 

a velocidade de articulação, a velocidade de fala, o comprimento de sílabas, a pausa e 

sua duração. A seguir, serão apresentados e discutidos conceitos duracionais pertinentes 

ao presente estudo: velocidade de fala. 

 

1.1.1. Velocidade de Fala 

 

A velocidade de fala está intimamente ligada a vários fatores externos. Um fator 

crucial são as emoções. De acordo com Fairbanks e Hoaglin (1940), a raiva, o 

desespero, a tristeza e o medo, por exemplo, podem propiciar diferentes níveis de 

velocidade de fala. Importante notar que isso pode variar de língua para língua. Estudo 

recente para o português falado no Brasil, por exemplo, indicou que, ao contrário do que 



 

 

ocorre em várias línguas já estudadas, o português do Brasil tende a apresentar uma 

velocidade mais lenta quando o discurso está associado à emoção “raiva” (Almeida et 

al, 2015).  

Essen (1949) observa que os aspectos semânticos também podem influenciar na 

velocidade de fala e na duração de um enunciado. Ele afirma que o significado tem uma 

influência decisiva na velocidade de fala, ou seja, ele demonstrou que, quanto mais 

significado existe num enunciado, a velocidade de articulação tende a ser mais lenta. O 

autor ainda afirma que, o estado emocional do falante pode interferir na velocidade de 

fala. Por exemplo, a tensão psicológica – segundo ele, o resultado da tarefa exigente de 

interpretar novos significados – seria a razão mais imediata para a variação da 

velocidade de fala. 

O estilo de fala também pode ter um impacto na velocidade de fala. Assim, por 

exemplo, a narrativa espontânea e a leitura têm diferença considerável de velocidade 

(Henze, 1953). A idade é outro aspecto que pode apresentar uma variação significativa. 

Myzak e Hanley (1958) fez estudos com pessoas com diferença de idade bastante 

significativa. Ele analisou a velocidade de fala de pessoas entre 30 e 90 anos e conclui 

que a velocidade de fala tende a ser mais lenta em indivíduos mais velhos (ver também: 

Shipp & Hollien, 1972). 

Em seu estudo sobre a velocidade de fala em narrativas espontâneas, Oliveira Jr. 

(2000) observou que, ao contrário do que acontece em várias línguas para as quais o 

fenômeno já foi sistematicamente estudado, segundo os quais a média de velocidade de 

fala varia entre 2 a 4 sílabas por segundo, o português falado no Brasil apresenta um 

valor médio é de 5,5 sílabas por segundo, valores relativamente mais altos que os 

reportados na literatura para outras línguas.  Almeida et al (2015) reporta valores 

médios para fala espontânea ainda mais altos para o português falado no Brasil. 

 

1.2.   Números telefônicos no Brasil 

 

No Brasil, os números telefônicos são regulados pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL). A representação gráfica para a disposição dos números 

telefônicos, considerando o uso dos códigos de discagem, pode assumir o seguinte 

esquema: 021 82 3522 9679. Esse modelo permite agrupar os números em conjuntos 



 

 

que possibilitam ser identificados adequadamente. Desta forma, no exemplo anterior os 

três primeiros números (021) são o código da operadora, os dois dígitos seguintes (82) 

são o código de área da região, e os últimos números (3522 9679) correspondem ao 

número do assinante. Neste caso, especificamente, de um número de telefone fixo. 

No Brasil, o agrupamento referente à identificação do número do assinante era 

comumente composto por oito dígitos, mas recentemente as operadoras de telefonia 

móvel foram obrigadas a acrescentar mais um dígito no início deste agrupamento para 

suprir as demandas do uso da telefonia móvel. Essa mudança começou em 2013, com a 

implementação do nono dígito apenas no Estado de São Paulo. A mudança apenas 

atingiu a maioria das regiões do Brasil em dezembro de 2015. Trata-se, portanto, de 

uma mudança recente, a qual a maioria dos usuários ainda está em fase de adaptação. 

 

1.3.  Estrutura e agrupamento dos números telefônicos 

 

De acordo com Baumann e Trouvain (2001), os números telefônicos são 

estruturados em três níveis: agrupamento, expressão e acentuação. O primeiro nível diz 

respeito à maneira como os números são agrupados. Números telefônicos não são 

considerados uma única unidade; são constituídos de pequenas unidades, com, no 

máximo, três elementos por unidade. Assim, o número telefônico 99170 9099, por 

exemplo, não é proferido “novecentos e noventa e um milhões setecentos e nove mil e 

noventa e nove”, mas é agrupado em pequenas unidades, que pode variar, de acordo 

com a estratégia utilizada na segmentação. O segundo nível está relacionado 

precisamente à forma como esses números serão pronunciados depois de agrupados. Por 

exemplo: os três primeiros números em 99170 9099 pode ser enunciado como três 

unidades: “nove, nove, um”, ou como uma unidade e uma dezena: “noventa e nove, um” 

ou “nove noventa e um”. Pode ainda, embora seja mais raro, ser enunciado como uma 

unidade centesimal: “novecentos e noventa e um”. O terceiro nível trata exatamente da 

proeminência na elocução dos números, visto que, de acordo com a teoria da Fonologia 

Métrica (Ladd, 1996.), proeminências em agrupamentos costumam a obedecer um 

padrão de sequência alternante forte‐fraco.  

Musiliyu (2015), em estudo sobre características prosódicas de números 

telefônicos no português brasileiro, apresenta descrições de agrupamentos de números 



 

 

telefônicos de três, oito, e onze dígitos. Ao contrário de simplesmente reproduzir o 

agrupamento presente na representação gráfica dos números telefônicos estudados, entre 

os quais, por exemplo, números de oito dígitos, que são em geral representados 

graficamente como números agrupados em dois conjuntos de quatro dígitos, o autor 

encontrou várias estratégias de agrupamento, sendo uma de grande preferência entre os 

falantes. Nesse caso, com a preferência de 85% dos casos, os números telefônicos de 

oito dígitos foram agrupados como quatro conjuntos de números binários. 

Na análise da distribuição decimal dos números telefônicos, Musiliyu (2015) 

mostra que a maioria dos falantes prefere utilizar unidades, e não dezenas ou centenas, 

na enunciação dos números. Em seus dados, ele observou uma frequência de 48% de 

casos em que os números telefônicos de oito dígitos foram enunciados em como 

unidades. Desta forma, ele concluiu que os números telefônicos de oito dígitos são 

agrupados em quatro conjuntos de dois dígitos, ou seja, de forma binária, sendo 

enunciados em unidades, independentemente de como os números apareçam dispostos 

graficamente. 

É importante notar que o estudo de Musiliyu (2015), embora seja pioneiro na 

descrição prosódica de números telefônicos, limita-se a considerações de ordem 

entoacional, não apresentando nenhuma análise temporal, como é a proposta do 

presente estudo. Ademais, o estudo não incluiu números de nove dígitos, o que na altura 

era um dado ainda incomum. 

 

1.4.  Sistemas de Reconhecimento de Fala 

 

Em alguns casos, o uso de sistemas de reconhecimento e síntese de fala já é uma 

realidade implementada e obrigatória. Algumas operadoras de telefonia móvel, por 

exemplo, trabalham com atendimento automatizado. Nesses casos, especificamente, 

tanto a compreensão, quanto a produção de números telefônicos exigem um alto grau de 

acuidade. Isso é algo um tanto quanto complexo porque a maioria desses sistemas é 

treinado a partir de dados de fala controlada, não-espontânea. Ocorre que a aplicação de 

sistemas como esses se dá em um contexto em que as pessoas falam naturalmente de 

forma contínua, o que, para Simões (1999), pode ser um dos problemas que dificulta a 



 

 

interação, visto que há uma série de critérios para a classificação dos sistemas de 

reconhecimento de fala. 

De acordo com Simões (1999), cada sistema tem características bastante 

específicas e são classificados levando-se em conta o tipo de treinamento que recebe. 

Há sistemas que são treinados para reconhecer e reproduzir palavras isoladas, outros 

que o fazem a partir de palavras conectadas e, por fim, aqueles que se baseiam em fala 

contínua. No que concerne à elocução de números telefônicos, o sistema mais usado, 

segundo o autor, é o baseado em treinamento feito a partir de palavras conectadas. A 

despeito de sistemas como esse terem resultados relativamente satisfatórios para a 

aplicação a que se destina, é preciso que se leve em conta que são baseados em 

vocabulários bastante limitados. 

Com o avanço da tecnologia e a implementação de sistemas e reconhecimento e 

síntese de fala em muitas aplicações, tem-se tornado imperativo o uso de sistemas mais 

robustos, baseados em reconhecimento de fala contínua. É sobretudo nesses casos que o 

reconhecimento e a síntese de números naturais têm sido um desafio. Sistemas de 

síntese e reconhecimento de fala populares, como por exemplo, o sistema Google, ainda 

têm dificuldade de reconhecer automaticamente e de reproduzir adequadamente 

agrupamentos numéricos associados a estruturas linguísticas recorrentes, utilizadas em 

identificação, como, por exemplo, números telefônicos.
4
 

 

2. Metodologia 

2.1.  Informantes 

 

Como mencionado acima, os dados utilizados neste estudo fazem parte de um 

projeto maior, cujo objetivo é estudar características prosódicas de números naturais do 

português falado no Brasil. O projeto contou, ao todo, com a participação de 120 

informantes voluntários, todos falantes nativos do português falado no Brasil. Os 

participantes tinham diferentes níveis de escolaridade, possuindo minimamente o ensino 

fundamental incompleto. Para o presente estudo, foram selecionados dados de apenas 
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sessenta e oito informantes, sendo estes 26 homens e 42 mulheres, com idade entre 18 e 

50 anos.  

 

2.2.  Estímulo 

 

Os números de identificação apresentados como estímulo para leitura eram 

números reais. Os números telefônicos, em particular, encontravam-se, na época da 

coleta de dados, ativos. Para este estudo, foram selecionados os dois números 

telefônicos de nove dígitos que foram apresentados aos informantes como estímulo: 

98543-6721 e 99255-2345. Decidimos utilizar neste estudo ambos os números, para que 

assim fosse possível observar se uma mesma estratégia de agrupamento é utilizada em 

ambos os casos, o que nos permite propor uma generalização mais adequada. 

 

2.3.  Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi feita com um gravador digital de flash Marantz PMD661, 

utilizando-se um microfone tipo headset. Os arquivos de áudio estão em formato PCM, 

não-comprimido (gravados em formato WAV), com taxa de amostragem de 96 kHz e 

32 bits por amostra. A adoção de tais medidas proporcionou arquivos de áudio de 

altíssima qualidade e, ótimas condições para análises acústicas adequadas. 

Todos os voluntários participaram de uma entrevista que os estimulavam a 

proferir, naturalmente, vários agrupamentos numéricos, entre os quais documentos de 

identificação e números telefônicos pessoais. Em seguida, foram instruídos verbalmente 

a ler os números presentes em uma série de slides, levando em consideração 

recomendações de ler da maneira que julgassem mais adequada, uma vez que não existe 

uma enunciação que seja considerada correta para os números em questão. Os 

voluntários proferiram todos os agrupamentos duas vezes cada. A enunciação que se 

apresentou com maior qualidade foi a considerada nesta pesquisa. Abaixo um exemplo 

de número telefônico em slideshow: 

 

 

 



 

 

Figura 1. Exemplo de slideshow utilizado durante a coleta de dados. 

 

 

  

2.4. Unidades de Medida 

 

Nos primeiros estudos em relação à velocidade de fala, diferentes métodos 

foram utilizados. Durante vários anos, a unidade de medida utilizada foi a de palavra 

por segundo. De acordo com Scollon (1981, p. 14), palavra por segundo não é a unidade 

de medida ideal, devido à irregularidade no tamanho de palavras e principalmente a 

quantidade de informações nelas inseridas. A unidade de medida que ultimamente vem 

sendo amplamente utilizada é a silaba por segundo. Este método também tem seu lado 

negativo, pois é comum um falante excluir sílabas ou incorporá-las a outra palavra de 

um enunciado. Entretanto, comparado a métodos já testados pelos estudiosos, este é 

descrito pela literatura como o menos problemático. Por esta razão, optamos aqui pelo 

cômputo de sílaba por segundo como unidade de medida de velocidade de fala no 

presente estudo. 

 

2.5.  Tratamento dos Dados 

 

Os dados coletados foram anotados e analisados no aplicativo computacional 

Praat. A anotação permitiu que as informações dos dados coletados fossem devidamente 

esquematizadas em diferentes camadas, conforme a figura 2 abaixo ilustra: 

 



 

 

 

Figura 2. Exemplo de anotação dos dados do estudo. 

 

A primeira camada corresponde à transcrição ortográfica da cadeia numérica 

enunciada e está segmentada em palavras. A segunda camada informa a quantidade de 

dígitos proferidos pelo falante, por conjunto de números. Cada conjunto de números 

nesta camada corresponde a uma unidade entoacional
5
. É possível ver, no exemplo da 

figura 2, que o número telefônico em questão foi segmentado em quatro unidades 

entoacionais: uma binária, seguida de uma ternária e de duas binárias. A camada 

seguinte, também segmentada em unidades entoacionais, traz informações da 

distribuição decimal de cada unidade entoacional: unidade (U), dezena (D) ou centena 

(C). No caso do exemplo na Figura 2, o número telefônico foi enunciado com a seguinte 

distribuição decimal: UU-UUU-UU-UU, i. e., quatro unidades entoacionais enunciadas 

em unidades. A quarta camada traz informação do número de sílabas em cada unidade 

entoacional. É importante ressaltar que a quantidade de sílabas registradas nesta camada 

corresponde a sílabas de caráter fonético e não fonológico ou gráfico. A quinta camada 

traz informações acerca do tipo de agrupamento numérico (telefone celular, CEL), do 

exemplar (exemplar 1, E1, neste caso) e da posição em que se encontra dentro da 

cadeia; serviu para facilitar as análises automáticas que foram realizadas por script no 

Praat. A última camada foi inserida automaticamente pelo Praat, através de uma função 

do aplicativo que, a partir de determinados parâmetros pré-estabelecidos, indica a 

existência (S) ou inexistência (N) de pausas no arquivo de áudio. A pausa não entra em 

discussão nesse artigo. 

 

3. Resultados e discusões 

 

A seguir serão apresentados os resultados de análises feitas para propriedades de 

agrupamento e velocidade de fala obtidos. Os resultados serão discutidos em conjunto, 

logo a seguir. 
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 Segmento funcional básico do discurso, definido principalmente em termos de contornos entoacionais 

coesivos, delimitados por elementos prosódicos diversos, isolados ou em conjunto, tais como pausas, 

mudanças na F0, na duração, na intensidade e na qualidade de voz. (CHAFE, 1994). 
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3.1.  A estratégia de agrupamento  

 

A análise das estratégias de agrupamento dos números telefônicos de nove 

dígitos, baseada em 136 enunciados, resultou na observação de doze diferentes tipos de 

agrupamento. O gráfico 1 abaixo traz informações acerca das estratégias mais comuns.  

 

 

Gráfico 1. Resultado da análise da estratégia de agrupamento 

Conforme exposto no gráfico 1, a estratégia de agrupamento de números 

telefônicos de nove dígitos mais comum é a do tipo 2-3-2-2: quatro unidades 

entoacionais, na qual a primeira é constituída por um grupo binário, a segunda por de 

um grupo ternário e as duas últimas por um grupo binário cada. Com 23% dos casos, a 

estratégia de agrupamento 2-2-1-2-2 ocupou o segundo lugar entre estratégias mais 

comuns. Os outros dez tipos de agrupamentos encontrados somaram 28% de ocorrência. 

Importante notar que a estratégia de agrupamento 2-3-2-2 ocorreu com maior frequência 

também em em se considerando os números individualmente. Para o número 98453-

6721, a estratégia foi empregada em 54% dos casos. Já para o número 99255-2345, 

ocorreu em 44% dos casos. 

  

3.2.  A distribuição decimal  

 

Para descrever a distribuição decimal, foram usadas letras representativas das 

classes decimais: unidade (U), dezena (D) e centena (C). A distribuição decimal foi 

analisada na estratégia de agrupamento mais significativa, 2-3-2-2, que considerou os 

67 enunciados resultantes. O gráfico 2 abaixo mostra os resultados encontrados: 
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Gráfico 2. Resultado da análise da estratégia de distribuição decimal. 

Como pode ser observado no gráfico acima, os resultados apontaram para uma 

maior frequência de uso de unidades (U) como estratégia de distribuição decimal para a 

estratégia de agrupamento 2-3-2-2. A distribuição decimal mais frequente é 

caracterizada pela ocorrência exclusiva de unidades: UU-UUU-UU-UU. As duas outras 

distribuições decimais que apareceram como uma frequência maior que 10% dos casos 

incluem dezenas. Importante observar que nesses casos, a distribuição em dezena 

aparece nas últimas unidades entoacionais. As três estratégias de distribuição decimal 

mais comuns representam uma ocorrência em 71% dos casos em todos os dados. 

 

3.3.  A velocidade de fala dos números telefônicos de nove dígitos  

 

A análise da velocidade de fala nas unidades entoacionais dos números 

telefônicos foi feita apenas para o agrupamento que ocorreu com maior frequência nos 

dados coletados: 2-3-2-2. Nestes dados, análise específica da distribuição decimal mais 

recorrente (UU-UUU-UU-UU) também foi realizada. Como discutido na seção de 

Métodos acima, a unidade de medida adotada aqui é a de sílabas por segundo
6
. 

O gráfico abaixo mostra os resultados para os 67 enunciados em análise: 

 

                                                 
6
 É importante observar que os dados para esta análise foram padronizados com valores z-scores, mas os 

resultados foram os mesmos se comparados com valores não-padronizados. 



 

 

 

Gráfico 3. Velocidade de fala nas unidades entoacionais do agrupamento 2-3-2-2. 

 

É possível observar no gráfico 3 acima que a velocidade de fala varia de UE para 

UE. A tendência é ser maior nas UE1 (5.2 s/s) e UE4 (5.3 s/s) e menor nas UE2 (3.9 s/s) 

e UE3 (4 s/s). Houve uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

entoacionais, conforme determinado pelo teste ANOVA de uma via: F (3,264) = 

21.6035, p < 0.001. Testes de pos-hoc Tukey-Kramar HSD revelaram que UE2 e UE3 

diferem significativamente de UE1 e UE4, a um nível de p < 0.001. No entanto, nem as 

duas UEs intermediárias, nem as duas UEs nos extremos diferem entre si. 

O gráfico abaixo mostra os resultados para o agrupamento de distribuição sonora 

classificado como UU-UUU-UU-UU: 

 

 

 

Gráfico 4. Velocidade de fala nas unidades entoacionais do agrupamento de 

distribuição sonora UU-UUU-UU-UU. 
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Os resultados para UU-UUU-UU-UU seguem a mesma tendência daquilo que 

foi observado no agrupamento 2-3-2-2 em geral: unidades entoacionais das 

extremidades são caracterizadas por velocidade de fala maior que unidades entoacionais 

intermediárias. 

 

3.4.  Discussões 

 

Os resultados da análise de enunciação de números telefônicos de nove dígitos 

mostraram que, a despeito de existirem várias estratégias de agrupamento para a 

enunciação desses números, uma delas foi mais recorrente: o agrupamento em quatro 

unidades entoacionais, sendo a primeira delas com padrão binário, a segunda com 

padrão ternário e as duas últimas com padrão binário: 2-3-2-2. Os resultados 

corroboram com os reportados por Musiliyu (2015), mostrando que, mesmo com a 

inclusão de um novo dígito, a estratégia de agrupamento em quatro unidades 

entoacionais permanece como a mais recorrente.  

No que diz respeito à distribuição decimal no agrupamento do tipo 2-3-2-2, 

observou-se a utilização exclusiva de unidades nos enunciados como estratégia mais 

recorrente: UU-UUU-UU-UU. Esta estratégia de enunciação também corrobora com o 

que foi encontrado por Musiliyu (2015): todos os números da cadeia numérica de maior 

preferência foram enunciados em forma de unidades. Os resultados, como um todo, vão 

ao encontro daquilo que afirma Baumann e Trouvain (2001): números telefônicos não 

são enunciados como um todo absoluto, apresentando, em geral, várias possibilidades 

de agrupamento.  

No presente estudo foi analisada a velocidade de fala. Esse fenômeno foi 

analisado apenas em agrupamentos de maior recorrência: 2-3-2-2, no geral e UU-UUU-

UU-UU, em particular. 

Resultados de análise da velocidade de fala nos enunciados revelaram que as 

unidades entoacionais que os compõem são caracterizadas por diferentes padrões. As 

unidades entoacionais localizadas aos extremos dos enunciados apresentaram uma 

média de velocidade de fala mais rápida tanto para 2-3-2-2 quanto para UU-UUU-UU-

UU. A velocidade de fala mais lenta, em média, ocorreu nas unidades entoacionais 



 

 

intermediárias. Não há diferença significativa entre a velocidade de fala associada às 

UE1 e UE4; o mesmo acontece nas unidades intermeriárias.  

Há possíveis explicações para a velocidade de fala ser maior nas UE1 e UE4. 

Uma delas está relacionada à ativação de conhecimento prévio. Os números das 

operadoras de telefonia móvel podem ser reconhecidos pela banda
7
 do número de 

discagem. O número 9, que foi recentemente incluído no início dos números de telefone 

móvel, corresponde a um número de banda muito comum no nordeste do Brasil, 

especificamente em Alagoas, local de coleta dos dados. Estudos têm mostrado que a 

velocidade de fala está relacionada a processamentos cognitivos no acesso de 

informações novas ou conhecidas: enunciados mais rápidos estão em geral associados à 

enunciação de informações conhecidas (Henderson, Goldman-Eisler & Skarbek 1966, 

Goldman-Eisler 1967, Butterworth & Goldman-Eisler 1979). Além disso, é importante 

considerar que, tal como afirmado acima, o agrupamento de números telefônicos de oito 

dígitos ocorre por grupos binários. Esse padrão, que vem sendo usado desde a segunda 

metade da década de 1990, pode ser responsável por provocar uma velocidade de fala 

mais rápida no início do enunciado, uma vez que é imediatamente reconhecido pelo 

falante/leitor. Isso também explicaria a velocidade mais lenta na enunciação da UE2: o 

conjunto de números ternário aí é relativamente novo, o que pode demandar maior 

esforço cognitivo, resultando em uma enunciação mais lenta. No que diz respeito à 

também mais lenta velocidade de fala na UE3, é possível que ela se justifique pela 

presença da barra (-), que separa os cinco primeiros números dos quatro últimos na 

disposição gráfica desses números telefônicos. Essa barra também pode demandar um 

maior esforço cognitivo no ato da leitura, o que determinaria uma enunciação mais lenta 

da unidade entoacional seguinte. Por fim, a última unidade entoacional não está 

associada a nenhum elemento gráfico especial, sendo caracterizada por um conjunto de 

número binário típico, o que justificaria a sua enunciação mais rápida 

Importante observar que as unidades entoacionais UE1 e UE4 apresentaram 

valores de velocidade de fala que se aproximam dos resultados encontrados por Oliveira 

Jr. (2000) em um estudo com narrativas espontâneas. Em seus resultados, o autor 

encontrou uma média de 5.5 sílabas por segundo para média de velocidade de fala no 

português do Brasil, média alcançada pelas unidades entoacionais UE1 (5.2 s/s) e UE4 

                                                 
7
 Termo que especifica a faixa de frequências de um determinado sinal antes que ele sofra qualquer tipo 

de modulação. Em se tratando de números telefônicos, são os dois primeiros números da cadeia numérica. 



 

 

(5.3 s/s) no agrupamento 2-3-2-2. De acordo com Henze (1953), o estilo de fala pode 

determinar a velocidade a ele associada. O fato de os enunciados aqui analisados 

apresentarem uma média de velocidade de fala muito semelhante àquela encontrada por 

Oliveira Jr. (2000), a despeito de serem caracterizados por fala lida e não por fala 

espontânea, pode ser justificado pelo conteúdo relativamente curto e predizível a eles 

associados. Essen (1949) afirma que quanto mais significado existe num enunciado, a 

velocidade de fala tende a ser mais lenta. Como os números telefônicos em si não estão 

associados a significados complexos, parece ser plausível que sejam portanto 

enunciados em uma velocidade mais rápida, típica de fala espontânea, em oposição à 

fala lida. 

 

Conclusão  

Este estudo encontrou um padrão de agrupamento e distribuição decimal para 

números telefônicos de nove dígitos no português brasileiro. Duas cadeias numéricas 

diferentes foram utilizadas para verificar se um padrão se verifica, independentemente 

de combinações numéricas diferentes. Os resultados apontaram para uma ocorrência 

mais frequente de agrupamento no formato 2-3-2-2, caracterizado por uma unidade  

binária, seguido de um unidade ternária e por mais duas unidades binárias. A 

distribuição decimal dos números se deu preferencialmente em unidades: UU-UUU-

UU-UU, como em “nove oito – cinco quatro três – seis sete – dois um”, por exemplo. 

As análises acústicas aqui realizadas se concentraram especificamente na 

velocidade de fala dos enunciados. A velocidade de fala apresenta variação de UE para 

UE. A unidade entoacional que foge do padrão (que é binário) e a presença de sinal 

gráfico não-numérico podem ter induzido uma desaceleração da velocidade de fala 

típica do português falado no Brasil, tal como reportado em estudo com fala espontânea 

(Oliveira Jr, 2000). Velocidades de fala típicos ocorrem nas unidades entoacionais 

situadas nos extremos do agrupamento típico de números telefônicos, enquanto que 

velocidades mais lentas ocorreram em unidades entoacionais intermediárias. Essa 

tendência foi observada tanto no agrupamento 2-3-2-2 quanto, especificamente, na 

distribuição decimal UU-UUU-UU-UU. 

A partir dos achados do presente estudo, propomos o seguinte modelo de 

enunciação temporal de números telefônicos de nove dígitos do português do Brasil: 



 

 

Figura 3. Modelo de agrupamento e enunciação temporal de números telefônicos. 

UU 

•5síl/seg 

UUU 

•4síl/seg 

UU 

•4síl/seg 

UU 

•5síl/seg 

 

 

Acima, a figura 3 representa a estrutura padrão encontrada para agrupamento 

numérico de números telefônicos de nove dígitos, no qual estão expressos valores 

temporais médios de velocidade de fala. O modelo pode ser útil para implementação em 

sistemas de síntese de fala, por exemplo. 

Este estudo teve como objetivo analisar a estratégia de agrupamento e 

distribuição decimal e uma característica temporal da fala, especificamente a velocidade 

de fala no novo formato de números de telefone móvel no português do Brasil, que 

passou a ter o acréscimo do número nove (9) na frente do antigo padrão de oito dígitos, 

resultando em um número de nove dígitos. A partir dos achados, um modelo de 

enunciação temporal de números telefônicos com esta característica foi proposto. 

Configura-se, neste sentido, como uma contribuição na descrição de características 

prosódicas de estruturas linguísticas recorrentes no português falado no Brasil, uma área 

de estudo ainda incipiente. 
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