
Resumo 
 

A produção da fala humana, desde sempre, tem suscitado interesse a nível morfológico 

e acústico, pois deste conhecimento, advém informação útil à compreensão de todos os 

mecanismos envolvidos e à construção de modelos articulatórios. Apesar dos aspectos 

anatómicos e fisiológicos serem comuns a todos os indivíduos, o mecanismo da 

produção da fala é complexo e individual. Exige, por isso, que a criação de modelos 

tridimensionais para caracterização individual seja a mais exacta possível. A imagem 

por ressonância magnética (IRM) é uma técnica valiosíssima, que tem sido utilizada em 

várias investigações no âmbito da produção da fala, permitindo o estudo sem carácter 

ionizante, de todo o tracto vocal (avaliação morfológica), a aquisição de imagens 

multiplanares, com elevada resolução de contraste tecidular, e possibilitando o cálculo 

de funções de área úteis à compreensão do mecanismo da sua produção. Os estudos 

dinâmicos estiveram muito condicionados às limitações dos equipamentos, no entanto 

actualmente com o desenvolvimento de equipamentos com campos magnéticos mais 

elevados, tem vindo a ser possível alguma análise dinâmica. 

Neste sentido, o principal objectivo deste estudo foi a combinação da caracterização 

morfológica e dinâmica da maioria dos sons da fala do Português, culminando na 

criação de modelos tridimensionais e modelos dinâmicos bidimensionais. Este estudo 

consistiu, numa primeira fase, num estudo estático (conjunto de imagens obtidas 

durante a sustentação artificial de vinte e cinco sons do Português), e posteriormente, 

num estudo dinâmico (através da repetição sucessiva de três sílabas em contexto 

consoante-vogal (/tu/, /ma/ e /pa/) durante a aquisição). Da análise das stacks de 

imagem foi possível a extracção de contornos do tracto vocal e consequentemente a 

reconstrução 3D, não-convencional, através da combinação de stacks ortogonais, 

permitindo a visualização e medição parcial da forma do tracto vocal. 
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Abstract 
 
The human speech production process have always been a subject of interest, 

concerning morphological knowledge and speech acoustics, aiming to reach a useful 

understanding and modelling of all mechanisms involved. The main anatomic aspects 

and physiology of the vocal tract are common to all people; however speech production 

is a complex and individual mechanism. This recommends that modelling be done with 

enough accuracy for individual characterization. A significant number of speech 

researchers have been using magnetic resonance imaging (MRI), that is a powerful tool 

for the study with enough safety, of the whole vocal tract (morphological measurement), 

to get multiplanar, high quality imaging of soft tissue, allowing the calculation of area 

functions for the understanding of the speech production mechanisms. More rarely 

dynamical studies have been undertaken to date, because of device limitations. 

Presently with high magnetic field value units, some dynamic analysis becomes feasible. 

Therefore, the aim of this study was a combination of the morphological and dynamical 

characterizations of speech, resulting in the production of threedimensional models and 

dynamic 2D models of some relevant Portuguese sounds and syllables. This study 

consisted firstly of a static phase (a set of images collected during artificially sustained 

articulations of twenty five Portuguese sounds), and secondly of a dynamic one (several 

repetitions of sequences of three consonantvowel syllables (/tu/, /ma/ and /pa/) during 

the acquisition). With the analysis of image stacks, the extraction of the vocal tract 

contours and a subsequent non-conventional 3D reconstruction was possible, by means 

of combination of orthogonal stacks, allowing the visualization and partial measurement 

of the vocal tract shape. 

 

KEYWORDS: 

 

MRI of Vocal Tract, Magnetic Resonance Imaging, Speech Production, Morphological 

Study, Threedimensional Vocal Tract Model. 


