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Transcrição fonética do PB  
Atenção: a mesma palavra pode ter múltiplas formas de ser transcrita foneticamente. As representações a seguir são 
apenas exemplos que podem conter variantes. 

VOGAIS    

Símbolo  Nome e origem  Descrição  Exemplo  

i ‘i’ minúsculo, AR1  
Vogal anterior alta não-arredondada oral  

[liv] ‘livro’  

u ‘u’ minúsculo, AR  
Vogal posterior alta arredondada oral  

[uhbn] ‘urbano’  

e ‘e’ minúsculo, AR  Vogal anterior média-alta não-arredondada 
oral  

[petelk] / [ptlk] 

‘peteleco’  
 épsilon minúsculo, AG2  Vogal anterior média-baixa [pz] ‘pesa’  

  não-arredondada oral.   

o ‘o’ minúsculo, AR  
Vogal posterior média-alta arredondada oral  

[omenaʒẽ] 

‘homenagem’  

 ‘c’ minúsculo, invertido  Vogal posterior média-baixa  
[pk]/[pok]  

‘pororoca’  

 180°, AR  arredondada oral   

a ‘a’ minúsculo, AR  
Vogal anterior baixa não-arredondada oral  

[abakaʃi] ‘abacaxi’  

 chuá ou schwa, ‘e’ minúsculo, 
invertido 180°, AR  
(sempre em átona posição 
final ou em pós-tônica em 
proparoxítonas) 
uso controverso (TCS) 

Vogal central média-baixa não-arredondada 
oral  

[makak] ‘macaca’ 

 ‘a’ minúsculo, invertido 180°, 
AR 

Vogal central média-baixa não-arredondada 
oral.  

[makak] ‘macaca’  

 (sempre em átona posição 
final ou em pós-tônica em 
proparoxítonas)  

  

 ‘a’ minúsculo, invertido 180° 
com tid, AR 

Vogal central média-baixa não-arredondada 
nasalizada.  

[t] ‘manta’  

 (sempre em átona posição 
final ou em pós-tônica em 
proparoxítonas)  

  

 

 
úpsilon minúsculo ou ômega  Vogal posterior retraída alta  [pu] ‘puro’  

 caixa alta invertido 180°, AG  (fechada) arredondada oral  [ʃap] ‘chapéu’  

 (posição átona final e    

 margem de ditongo)    
 
 

‘i’ minúsculo ‘caixa alta’, AR 
(posição átona final e margem 
de ditongo)  

Vogal anterior retraída alta (meio-fechada) 
não-arredondada oral  

[piʃ] ‘piche’  

[letʃ] [lete] ‘leite’  

[] 

CONSOANTES  

Símbolo Nome e origem  Descrição  Exemplo  

p ‘p’ minúsculo, AR  Consoante oclusiva bilabial surda  [pi] ‘pira’  

b ‘b’ minúsculo, AR  Consoante oclusiva bilabial sonora  [kabes] ‘cabeça’  

m ‘m’ minúsculo, AR  Consoante nasal bilabial  [amig] ‘amigo’  

t ‘t’ minúsculo, AR  Consoante oclusiva alveolar surda  [tatu] ‘tatu’  

d ‘d’ minúsculo, AR  Consoante oclusiva alveolar sonora  [pilad] ‘pilado’  

n ‘n’ minúsculo, AR  Consoante nasal alveolar  [kitʃintʃ] ‘kitinete’  

                                                 
1
 AR: alfabeto romano 

2
 AG: alfabeto grego 
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f ‘f’ minúsculo, AR  Consoante fricativa lábio-dental surda  [favs] ‘favas’  

v ‘v’ minúsculo, AR  Consoante fricativa lábio-dental sonora  [viad] ‘virado’  

k ‘k’ minúsculo, AR  Consoante oclusiva velar surda  [kak] ‘careca’  

g ‘g’ minúsculo, AR  Consoante oclusiva velar sonora  [gat] ‘gata’  

 ‘n’ (modificado) com um  Consoante nasal palatal sonora  [aã] ‘aranha’  

 gancho (na perna esquerda) à    

 esquerda, adaptado do AR   
 ‘y’ minúsculo, invertido 180°, 

AR  
Consoante oclusiva palatal lateral 
aproximante  

[paas] ‘palhaço’  

s ‘s’ minúsculo, AR  Consoante fricativa alveolar surda  [supap] ‘sopapo’  

z ‘z’ minúsculo, AR  Consoante fricativa alveolar sonora  [ozad] ‘ousado’  

ʃ esh [ʃ].  Consoante fricativa pós-alveolar surda  [ʃa] ‘chá’  

 ‘s’ modificado, semelhante    

 ao ‘s’ longo empregado nas 
línguas da Europa Ocidental, 
incluindo o português nos 
séculos XV-XVIII 

  

ʒ d-yogh [deoh]  Consoante fricativa pós-alveolar sonora  [a] ‘já’  

 Do alfabeto irlandês arcaico,    

 empregada no inglês antigo e, 
depois, no inglês medieval 

  

l ‘l’ minúsculo, AR  Consoante oclusiva alveolar lateral 
aproximante  

[gal] ‘galera’  

r ‘r’ minúsculo, AR  Consoante alveolar trill  [ronawd]  

  Consoante alveolar vibrante múltipla  ‘Rrrrrrrrrronaldo’  

 ‘r’ minúsculo, modificado pela 
remoção da serifa superior 
esquerda, adaptado do AR 

Consoante tepe alveolar  
Consoante alveolar vibrante simples  

[aa] ‘arara’  

[pt] ‘porta’ 

 ‘r’ minúsculo invertido 180°, 
AR  

Consoante alveolar retroflexa sonora  [pt] ‘porta’  

 ‘r’ minúsculo invertido 180°, 
com o diacrítico IPA para  

Consoante retroflexa aproximante  [pt] ‘porta’  

 retroflexão (uma cauda à    

 direita), adaptado do AR   

x ‘x’ minúsculo, AR  Consoante fricativa velar surda  [poxt] ‘porta’  

 gama minúsculo, AG  Consoante fricativa velar sonora  [kag] ‘carga’  

h ‘h’ minúsculo, AR  Consoante fricativa glotal surda  [poht] ‘porta’  

 ‘h’ minúsculo com superior à 
direita, adaptado do AR  

Consoante fricativa glotal sonora  [kag] ‘carga’ 

tʃ ‘t’ minúsculo seguido pelo esh, Consoante africada alveo-palatal surda  
[tʃiĩ] ‘tirinha’  

[tʃiĩ] ‘tipinha’ 

 com ou sem    

tʃ ligadura superior    

dʒ 

 

dʒ 

‘d’ minúsculo seguido pelo ‘’, 
com ou sem ligadura superior  

Consoante africada alveo-palatal sonora  [mdʒik] ‘médico’  

[medʒig] ‘mendigo’ 

w ‘w’ minúsculo, AR  
uso controverso! 

Consoante aproximante labiovelar 
arredondada sonora  

[papw] ‘papel’  

j ‘j’ minúsculo, AR 
uso controverso!  

Consoante aproximante palatal sonora  [paj] ‘pai’  

Símbolos especiais   

v vogal com til, vogal 

nasalizada  

Representa nasalidade na vogal  [bãs]/ [bs]/ 

‘banhas’; [põbĩ] 

‘pombinha’  
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v vogal com arco na parte 

inferior  

Representa elemento marginal do ditongo. 

Combina somente com [] e []  
[kue] ‘coei’ v. coar 

[palad] ‘paulada’  

cvcv símbolo de acento primário 

[]:  

Precede a sílaba com acento primário  [kaz] ‘casa’ 

[kaza] ‘casar’  

cvcvcv símbolo de acento secundário 

[] 

Precede a sílaba com acento secundário [piasikab] 

‘Piracicaba’ 

 

 


