
Código do informante: AA_81 

Duração: 1minuto e 52 segundos 

 

Resumo “A Amazónia”  

 

Este texto [p sil] fala-nos de [p sil] isto agora [p sil] da amazónia, que é uma floresta [p 

sil] que {ALONG} vista de satélite {PP} ft ft foto fotografada {BLO + REP} de 

satélite {CORR} {PP} + [p sil] + {clique} parece não {ALONG} terminar, parece que 

vai até à {ALONG} linha do hori horizonte {REP} [p sil] ou se ou seja {REP} é 

infindável {PP} + [p sil] um macaco poderia {BLO} percorrer cerca de [p sil] quatro 

mil quilómetros {PP} + {clique} salt saltand saltando {REP} de ramo em ramo q que 

{BLO} não iria {ALONG} [p sil] que [p sil] não iria {REP} s ser {BLO} pre pre 

preciso {REP} preciso {PP} t toc tocar {BLO + REP} em terra {PP} + [p sil] + 

{clique} o amazo … a amazónia {CORR} possui {ALONG} o maior rio {ALONG} [p 

sil] do mundo é o é o {REP} maior rio do mundo {REP da expressão} que {ALONG} 

{clique} [p sil] tem o tamanho dos Estados u unidos {REP} Unidos [p sil] e que tem 

muitos afluentes e que nesses afluentes e nessa s se selva {BLO + REP} [p sil] t tem 

{BLO} várias espécies {PP} desde há {ALONG} há cem milhões de {BLO} anos  

{PP} + [p sil] e {ALONG } os investigadores tentam {risos} {CORR} [p sil] procu 

procu ram {REP}  não {ALONG} [p sil] não não não não {REP} permitir que se 

{ALONG} [p sil] devaste a amazónia para {ALONG} [p sil] pre preservar {REP} as 

espécies. 

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos …isto agora… da amazónia, que é uma floresta que fotografada de 

satélite parece não terminar, parece que vai até à linha do horizonte, ou seja, é 

infindável. Um macaco poderia percorrer cerca de quatro mil quilómetros saltando de 

ramo em ramo, que não iria ser preciso tocar na terra. A Amazónia possui o maior rio 

do mundo, é o maior rio do mundo, que tem o tamanho dos Estados Unidos e que tem 

muitos afluentes e que nesses afluentes e nessa selva que tem várias espécies desde há 

cem milhões de anos e os investigadores procuram não permitir que se devaste a 

amazónia para preservar as espécies. 

 
Total de palavras contabilizadas: 110 



Total de sílabas: 219 

 

P sil – 20 

REP –12 

ALONG –12 

PP – 8 

BLO – 8 

EvComp –3 

CORR – 3 

SUB –  

PH – 

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 66 eventos disfluentes ≈ 60% 

 

Código do informante: AA_81 

Duração: 1minuto e 26 segundos 

 

Resumo “Campo Ourique”  

 

e e este {BLO + REP} texto [p sil] fala-nos de um bairro que [p sil] é antigo e é fan t ta 

tas tico { BLO + REP} fantástico [p sil] pelas suas [p sil] cara características {REP}+ 

{ALONG } antigas [p sil] e {ALONG }  e {REP} e pitorescas {PP} [p sil] é um bairro 

onde se pode encontrar [produzida de forma hesitante] tudo {PP} todo {CORR} o tipo 

de {ALONG} de lojas [p sil] quer lojas muito so sofisticadas {REP} sofisticadas q quer 

{BLO} lojas com produtos mais [p sil] básicos mais simples {PP} + {clique} + [p sil] 

as casas [p sil] caracterizam-se por ser {PP} antigas, há c casas {BLO} antigas c com 

com {BLO + REP} tectos altos [p sil] e {ALONG} de de fa famílias {REP} [p sil] 

mais ricas e há casas a cair de de {REP} podre {PP} as senhoras [p sil] ao {ALONG} 

ao sábado de manha [p sil] têm por {ALONG} por [p sil] há hábito {REP} ir 

{ALONG} ir [p sil] ao encontro de {ALONG} de {REP} produtos frescos {ALONG} 



{PP} [p sil] e os vizinhos <em vez de habitantes> {PP} + {CORR} e colo e coloca-se 

{REP} a ques a questão {REP} de{ALONG} [p sil] se os vizinhos {PP} que têm medo 

ou não {PP} de {ALONG} de {REP} que o pr o progre progresso {BLO + REP} {PP} 

e es estrague {BLO + REP} estrague o {ALONG} [p sil] a {CORR} característica 

típica do bairro. É só.  

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este fala-nos de um bairro que é antigo e é fantástico pelas suas características antigas e 

pitorescas. É um bairro onde se pode encontrar todo o tipo de lojas, quer lojas muito 

sofisticadas, quer lojas com produtos mais básicos, mais simples. As casas 

caracterizam-se por ser antigas, há casas antigas com tectos altos e de famílias mais 

ricas e há casas a cair de podre. As senhoras ao sábado de manha têm por ir ao encontro 

de produtos frescos e os vizinhos e coloca-se a questão de se os vizinhos que têm medo 

ou não de que o progresso estrague a característica típica do bairro. É só. 

Total de palavras contabilizadas: 107 

Total de sílabas: 204 

 

P sil – 18 

REP –15 

ALONG –12 

PP – 8 

BLO – 7 

EvComp –6 

CORR – 2 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 68 eventos disfluentes ≈ 64% 

 



 


