
Manual para uso do PRAAT 

 

 

1. Baixar o PRAAT na página http://www.praat.org (há versões para Mac, Windows 

e LINUX) 

 

2. Baixe a versão para Windows (praat5328_win32.exe) 

 

3. Depois de salvar o PRAAT em um diretório em seu computador, clique sobre o 

ícone do PRAAT  e então é que ele será instalado em seu computador. 

 

4. Para iniciar, clique sobre o ícone do Praat , serão abertas duas telas: Praat 

objects e Praat picture (Figura 1). 

 

 
 

Tela do Praat Objects 

 

 
 

Tela do Praat Picture 

Figura 1 

 

5. Para gravar dados, clique em NEWS, no menu que aparece na Tela Praat Objects. 

Depois em RECORD MONO SOUND. Então se abrirá uma tela com SOUND 

RECORDER. Para iniciar a gravação, você deve escolher uma taxa de amostragem, 

ou seja, a faixa de frequência que será visualizada na análise dos dados que você 

gravar. A taxa de amostragem deve corresponder ao dobro da faixa de frequência que 

você precisa examinar. Por exemplo: 

http://www.praat.org/
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/praat4623_winsit.exe


a) Se você não sabe que dados irá analisar, ou se quer usar essas gravações 

para investigar vários segmentos de fala, utilize uma taxa de amostragem 

alta, por exemplo, de 22.050 ou 32.000 ou 44.100 Hz. Dados com alta taxa 

de amostragem são mais pesados computacionalmente, no entanto, podem 

ser reamostrados em uma taxa mais baixa se for necessário. No entanto, se 

você gravar com uma baixa taxa de amostragem, não há como aumentá-la. 

b) Para saber em mais detalhes de quanto seria necessário para analisar 

adequadamente vários sons de fala, siga as seguintes recomendações: 

i. Para examinar vogais, consoantes nasais, plosivas e laterais, é 

necessário visualizar ao menos 4.000Hz. Assim, a taxa de 

amostragem deve ser de, no mínimo, 8.000 Hz ou 11025 Hz.  

ii. Para sons fricativos, é necessário, no mínimo, 11.000Hz, então a 

taxa de amostragem deve ser de, pelo menos, 22.000Hz. (Veja 

Figura 2) 

 
Figura 2. Tela de gravação de dados de fala 

 

6. Depois de escolher a taxa de amostragem, clique sobre o botão RECORD. Grave 

o som com um microfone acoplado ao seu computador e clique em STOP quando 

encerrar a gravação. Em seguida, clique em SAVE TO LIST. O som gravado vai 

para uma lista na tela do PRAAT OBJECTS (Figura 3). Feche a tela de gravação 

(CLOSE) e vá para a tela do Praat OBJECTS. 

 

 

 



 
Figura 3.  

 

7. No PRAAT OBJECTS (Figura 3), clique sobre o arquivo gravado SOUND 

UNTITLED e clique SAVE no menu horizontal Com esse clique, uma nova tela 

se abrirá (Figura 4) e você irá em SAVE AS WAV FILE para salvar o arquivo 

gravado. Se quiser escutá-lo antes de gravar, clique PLAY no menu vertical.  Se 

quiser também, antes de gravar, visualizar o sinal gravado, clique em VIEW & 

EDIT e aparecerá uma tela como na Figura 5. 



 
Figura 4 

 



 
Figura 5 

8. Na tela mostrada na Figura 5, para ouvir o sinal de fala, clique na primeira linha 

(você ouvirá toda a tela ou parte dela) ou na segunda linha (nesse caso você 

sempre ouvirá todo o sinal de fala que você está visualizando na tela). Segurando 

no botão esquerdo do mouse, você pode selecionar uma parte do sinal de fala 

(aparecerá uma região marcada em rosa, demarcando o sinal selecionado, como 

na Figura 8). Se você quiser salvar esta parte do sinal em separado, nesta mesma 

tela, no menu acima do som, clique em FILE e em SAVE SELECTION SOUND 

AS WAV FILE. Neste momento, você deve dar um nome ao arquivo e selecionar 

um diretório para guardar esse sinal de fala no seu computador. Por exemplo, na 

Figura 4, o arquivo gravado recebeu o nome de Vogais_orais_nasais (veja na 

linha superior azul, no lado esquerda da tela da Figura 5). 

9. Se você já tem um dado de fala gravado em seu computador, vá no menu horizontal 

da tela PRAAT OBJECTS e clique sobre OPEN, então clique em READ FROM 

FILE e selecione no seu computador o arquivo que você quer ouvir e vá em ABRIR. 

O arquivo aparecerá na janela da Tela Praat Objects. Siga as informações 

apresentadas no item 8 para escutar os sons selecionados.  

 

Iniciando uma análise em dados de fala:  

10. Abra o PRAAT OBJECTS e clique em OPEN e depois em READ FROM FILE 

(vá no diretório em que guardou seus dados de fala e clique sobre eles e em 

seguida em ABRIR). Clique então em VIEW & EDIT. Aparecerá a tela 

apresentada na Figura 5. 

11. Você pode analisar:  

FORMANTES (para vogais, semivogais, nasais, laterais): 

a) Para visualizar os formantes, no menu que aparece acima da tela, clique 

em FORMANTS e selecione SHOW FORMANTS (Figura 6) 

 

Primeira 

linha 

Segunda 

linha 



 
Figura 6 

 

b) Para visualizar os valores dos formantes, selecione o segmento que quer 

verificar (como na Figura 7 em rosa) e selecione no menu FORMANTS o 

item FORMANT LISTING. Aparecerá a tela mostrada na Figura 8. Para 

obtenção dos valores dos formantes, existem scripts que fazem isso 

automaticamente. 

 

 
Figura 7 

 

 



 
Figura 8 

PITCH (para análises prosódicas e entonacionais): 

a) Para visualizar a frequência fundamental (F0), vá em PULSES e 

selecione SHOW PULSES (como na Figura 9). É interessante para 

observar somente o PITCH que nenhuma outra análise esteja 

selecionada. Então tenha certeza de que no menu INTENSIT não 

esteja selecionada a opção SHOW INTENSIT, que no menu 

FORMANTS não esteja selecionada a opção SHOW FORMANTS e 

que no menu SPECTRUM não esteja selecionada a opção SHOW 

SPECTROGRAM.  



 
Figura 9 

 

b) Agora, depois dessa verificação, vá no menu e clique em PITCH, e 

clique na opção SHOW PITCH. Dessa forma a tela de análise 

visualizada será a apresentada na Figura 10. Nessa figura vocês 

visualiza informações referentes a questões suprassegmentais como a 

entoação. 



 

Figura 10 

 

Fazendo transcrição de dados: 

c) Na tela Praat OBJECTS, clique em ANNOTATE e depois em TO 

TEXTGRID. No TIER NAMES, apague os nomes que aparecem e 

coloque um nome qualquer (Figura11). Por exemplo TRANSCRIÇÃO 

(este nome aparecerá ao lado da linha de transcrição). Cada nome 

corresponderá a uma camada de etiquetas. Depois em POINT TIERS, 

apague o nome BELL (Figura 12). 

  
Figura 11 

 



 
Figura 12 

 

d) Com isso, na tela do Praat OBJECTS, aparecerá abaixo do arquivo de 

som, um arquivo TEXTGRID seguido do nome do som. Com o 

mouse, marque os dois arquivos: o som e seu TEXTGRID (como na 

Figura 13) e então clique em VIEW & EDIT . 

 

 
Figura 13 

 

 

Aparecerá a tela apresentada na Figura 14: 



 
Figura 14 

 

Agora, para segmentar os dados de fala e transcrevê-los, clique com o mouse na 

primeira ou segunda caixa (Forma de onda ou no Espectrograma na qual aparecem as 

linhas vermelhas). Com o clique, aparecerá nas caixas de etiquetagem uma linha 

cinza com um pequeno círculo na parte superior da linha cinza Figura 15).  

 



 

 
Figura 15 

 

Clicando no pequeno círculo na camada de etiquetas que for marcar, a linha cinza se 

tornará vermelha e depois azul. Essa é uma forma de separar os sons uns dos outros. 

Veja na Figura 15 os  sons marcados: 

 

A linha vermelha que aparece quando clicamos sobre o círculo pode mudar de 

posição ou mesmo ser apagada. Para movê-la, clique sobre a linha que quer mover 

(em azul ou vermelho) e, segurando o botão do mouse, arraste-a para onde quiser. 

Caso queira apagá-la, clique sobre ela, fazendo-a ficar vermelha e então clique em 

ALT e BACKSPACE ao mesmo tempo. 

 

Bom, agora você já deve ser capaz de analisar vogais, de segmentar dados de fala e de 

transcrevê-los.  

 

Inserindo símbolos fonéticos: 

Para inserir os símbolos do Alfabeto Fonético Internacional, clique em HELP no 

canto superior direito e escolha PHONETIC SYMBO, como na Figura 16. 

Linha e 

pequeno 

círculo 



 
Figura 16 

Se você escolher consoantes, vai aparecer a tabela mostrada na Figura 17. 

 



 
Figura 17 

 

Observe nesta tabela quais são os caracteres que devem ser adicionados para que 

apareça o símbolo desejado. Por exemplo, se você quiser transcrever o símbolo do 

“r” da primeira sílaba da palavra prado, que é , você deve digitar \fh na tela do 

Praat na posição em que você ouve este som. Então aparecerá o símbolo desejado. 

Observe o símbolo fonético na parte amarela da Figura 18. 

 



 
Figura 18 

 

IMPORTANTE: Antes de fechar a tela das etiquetagens, você precisa SALVAR os 

dados etiquetados. Para isso, clique em CRTL S ou vê em FILE e depois em SAVE 

TEXTGRID as TEXT FILE. Assim os dados estarão salvos para uma próxima sessão 

de etiquetagem ou para visualização dos dados etiquetados. As informações das 

etiquetas são geralmente utilizadas nos scripts. 

 

Agora vá em frente, analise dados de fala, pois as instruções deste 

manual já são suficientes para iniciar análises de sons de fala!! 

 


