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Resumo: 
 
As cartas fonéticas que constam do volume 2-Cartas linguísticas 1 do 

Atlas Linguístico do Brasil, referentes às capitais de Estado (cf. Cardoso 

et al., EDUEL, 2014) têm possibilitado a delimitação de áreas dialetais no 

português do Brasil, como já observado com relação ao timbre das 

vogais pretônicas que, segundo Nascentes (1953), distinguem os falares 

do Norte e os do Sul, englobando, entre os falares nortistas, o amazônico 

e o nordestino, diferentemente do que apontam os dados do ALiB (cf. 

Mota, 2015; Mota e Lopes, 2015). Os dados do ALiB, registrados in loco, 

em 250 localidades brasileiras, incluem informantes estratificados quanto 

à faixa etária e ao sexo e, nas capitais, também quanto ao nível de 

escolaridade, de acordo com os modernos parâmetros da Geolinguística 

pluridimensional. Nesta comunicação, são trazidos outros fatos fônicos 

selecionados dentre aqueles reconhecidos como característicos do falar 

nordestino, embora a análise dos dados das capitais deva ser 

completada e confirmada com a do interior de cada Estado, ainda em 

andamento. Os dados analisados referem-se à palatalização das 

consoantes dento alveolares /t, d, l/ diante da vogal alta /i/, em vocábulos 

como tio, dia, noite, tarde, liquidificador (questões 131, 56, 55, 62, e 26, 

respectivamente, do questionário fonético-fonológico (QFF) utilizado para 

a constituição do corpus do Atlas Linguístico do Brasil) e apontam índices 

mais baixos de variantes palatalizadas no falar nordestino do que em 

outras áreas brasileiras, inclusive no falar amazônico, assinalando, 

também sob esse aspecto, a diferença fônica entre os dois falares do 

norte. 
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