Lista dos símbolos fonéticos e diacríticos do
Alfabeto Fonético Internacional (IPA 2005) usados nas transcrições
do Arquivo Dialetal do CLUP

Nota: As tabelas seguintes contêm todos os símbolos e diacríticos utilizados nas transcrições fonéticas das amostras do Arquivo Dialetal do CLUP. O alfabeto utilizado é a última versão do Alfabeto
Fonético Internacional (International Phonetic Association, 2005). Nem todos os símbolos e diacríticos elencados são utilizados em descrições anteriores do português europeu. Para esses casos,
tentou-se seguir as convenções utilizadas nas descrições de línguas que canonicamente deles fazem
uso.

Tabela 1: Símbolos Fonéticos
Símbolo
[i]
[e]
[ɛ]
[a]
[ɔ]
[o]
[u]
[ɐ]
[ɨ]
[y]
[ø]
[æ]
[j]
[w]
[ĩ]
[ẽ]
[ɛ̃]
[ã]
[ɔ̃]
[õ]
[ũ]
[ɐ̃]
[æ̃]
[ȷ]̃
[w̃]
[p]
[t]
[k]
[b]
[d]
[ɡ]

Segmento
vogal oral alta fechada anterior não-arredondada
vogal oral média-alta semifechada anterior não-arredondada
vogal oral média-baixa semiaberta anterior não-arredondada
vogal oral baixa aberta central não-arredondada
vogal oral média-baixa semiaberta recuada arredondada
vogal oral média-alta semifechada recuada arredondada
vogal oral alta fechada recuada arredondada
vogal oral média-baixa semiaberta central não-arredondada
vogal oral alta fechada central não-arredondada
vogal oral alta fechada anterior arredondada
vogal oral média-alta semifechada anterior arredondada
vogal oral média-baixa pré-aberta anterior não-arredondada
semivogal oral alta fechada anterior não-arredondada
semivogal oral alta fechada recuada arredondada
vogal nasal alta fechada anterior não-arredondada
vogal nasal média-alta semifechada anterior não-arredondada
vogal nasal média-baixa semiaberta anterior não-arredondada
vogal nasal baixa aberta central não-arredondada
vogal nasal média-baixa semiaberta recuada arredondada
vogal nasal média-alta semifechada recuada arredondada
vogal nasal alta fechada recuada arredondada
vogal nasal média-baixa semiaberta central não-arredondada
vogal nasal média-baixa pré-aberta anterior não-arredondada
semivogal nasal alta fechada anterior não-arredondada
semivogal nasal alta fechada recuada arredondada
consoante oclusiva bilabial não-vozeada
consoante oclusiva ápico-alveolar não-vozeada
consoante oclusiva pós-dorso-velar não-vozeada
consoante oclusiva bilabial vozeada
consoante oclusiva ápico-alveolar vozeada
consoante oclusiva pós-dorso-velar vozeada
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Símbolo
[m]
[n]
[ɲ]
[]
[s]
[ʃ]
[v]
[z]
[ʒ]
[ʂ]
[ʐ]
[x]
[χ]
[r]
[ʀ]
[ʁ]
[ɾ]
[ɽ]
[l]
[ɭ]
[ʎ]
[ɫ]
[β]
[ð]
[ɣ]
[ʋ]
[ʧ]

Tabela 1 (Continuação)
Segmento
consoante nasal bilabial
consoante nasal ápico-alveolar
consoante nasal dorso-palatal
consoante fricativa labiodental não-vozeada
consoante fricativa pré-dorso-alveolar não-vozeada
consoante fricativa pré-dorso-pré-palatal não-vozeada
consoante fricativa labiodental vozeada
consoante fricativa pré-dorso-alveolar vozeada
consoante fricativa pré-dorso-pré-patatal vozeada
consoante fricativa ápico-alveolar não-vozeada
consoante fricativa ápico-alveolar vozeada
consoante fricativa pós-dorso-velar não-vozeada
consoante fricativa pós-dorso-uvular não-vozeada
consoante vibrante múltipla alveolar
consoante vibrante múltipla pós-dorso-uvular
consoante fricativa pós-dorso-uvular vozeada
consoante vibrante simples alveolar
consoante vibrante simples retroﬂexa
consoante lateral ápico-alveolar
consoante lateral retroﬂexa
consoante lateral dorso-palatal
consoante lateral alveolar velarizada
consoante aproximante bilabial vozeada
consoante aproximante dental/alveolar vozeada
consoante aproximante velar vozeada
consoante aproximante labiodental vozeada
consoante africada alvéolo-palatal coronal não-vozeada
Tabela 2: Diacríticos

Diacrítico
ˈ
̥ ou ̊
̬
̪
̚
ʰ
ʲ
ʷ
͡

Exemplo(s)
[ˈkazɐ]
[ɐ̥]; [ȷ]̊
[k̬]
[d̪ ]
[t̚]
[pʰ]; [tʰ]
[pʲ]
[rʷ]
[e͡ɐ]

Efeito
sílaba fonologicamente acentuada
segmento fonologicamente vozeado realizado sem vozeamento
segmento fonologicamente não-vozeado realizado com vozeamento
segmento realizado com ponto de articulação dental
segmento realizado sem explosão percetível
segmento realizado com aspiração
segmento realizado com articulação secundária palatal
segmento realizado com articualação secundária labial
segmentos realizados em coarticulação

Referência:
Internacional Phonetic Association. 2005. Reproduction of e International Phonetic Alphabet. Acedido a 30 de novembro de 2012 em: http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ipachart.html

