
DICAS DE SEPARAÇÃO SILÁBICA 
 

A divisão silábica (silabação) deve ser feita a partir da soletração, ou seja, 

apresentando o som total das letras que formam cada sílaba, cada uma de uma 

vez. Usa-se o hífen para marcar a separação silábica. 

  

Regras para a silabação: 

1) Não se separam os dígrafos ch, lh, nh, qu, gu: 

  

cho-ca-lho, qui-nhão, gui-sa-do 

  

2) Separam-se os dígrafos rr, ss, sc, sç, xc e xs: 

  

ex-ces-so, flo-res-cer, car-ro-ça, des-ço, ex-su-dar 

  

3) Separam-se as vogais idênticas (aa, ee, ii, oo, uu) e os grupos consonantais 

cc e cç. 

  

ca-a-tin-ga, re-es-tru-tu-rar, ni-i-lis-mo, vo-o, 

du-un-vi-ra-to, oc-ci-pi-tal, fric-ção 

  

Obs.: Segundo o "Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa", de Antônio 

Geraldo da Cunha, publicado pela Editora Nova Fronteira, as vogais idênticas 

"ee" e "uu" tanto podem ser separadas quanto permanecer na mesma sílaba: 

  

compre-en-der ou com-preen-der, 

du-un-vi-ra-to ou duun-vi-ra-to 

  



4) Há vocábulos em que ocorrem os encontros ae, ai, ao, au, ea, ei, eo, eu, ia, 

ie, io,  iu, oa, oe, oi, ua, ue, ui e uo, que são pronunciados ora como hiato, ora 

como ditongo. Veja alguns exemplos: 

  

ca-e-ta-no ou cae-ta-no; 

en-ra-i-zar ou en-rai-zar; 

ca-os ou caos; 

a-ba-u-la-do ou a-bau-la-do; 

cór-ne-a ou cór-nea; 

re-in-ven-tar ou rein-ven-tar; 

es-pon-tâ-ne-o ou es-pon-tâ-neo; 

re-u-nir ou reu-nir; 

co-lô-ni-a ou co-lô-nia; 

cá-ri-e ou cá-rie; 

ri-o ou rio; 

di-u-tur-no ou diu-tur-no; 

co-a-dor ou coa-dor; 

po-ei-ra ou poei-ra; 

Co-im-bra ou Coim-bra; 

nu-an-ça ou nuan-ça; 

tê-nu-e ou tê-nue; 

su-i-ci-da ou sui-ci-da; 

su-or ou suor. 

  

Que fique claro que isso não ocorre em todos os vocábulos em que há tais 

encontros. Há aqueles em que claramente ocorre hiato, como em di-a e su-a, e 

aqueles em que claramente ocorre ditongo, como em cai-xa e pei-to; 

  

  



5) des, dis, trans, sub, sob... 

  

Nunca uma sílaba terminará em consoante se a seguinte se iniciar por vogal. A 

consoante sempre se ligará à vogal subsequente: 

  

su-ben-ten-di-do, sub-tí-tu-lo, tran-sal-pi-no, 

trans-pan-ta-nei-ra, hi-pe-ra-mi-go,  hi-per-mer-ca-do, 

su-bal-ter-no, sub-mun-do 

  

6) aia, eia, oia, uia, aie, eie, oie, uie, aio, eio, oio, uio, uiu 

Esses grupos sempre se formam assim: ditongo decrescente + vogal ou 

tritongo + vogal, ou seja, as duas ou três primeiras letras ficam na mesma 

sílaba enquanto a última se separa delas. O mesmo acontece se no lugar o i 

houver u, como no nome próprio Cauê. 

  

sa-mam-bai-a, fei-a, joi-a, im-bui-a, 

ba-lai-o, mei-o, se-quoi-a, tui-ui-ú, Cau-ê 

  

7) Palavras terminadas em ea, eo, ia, ie, io, ua, ue, uo com a sílaba anterior 

acentuada: tanto pode ocorrer paroxítona terminada em ditongo crescente 

quanto proparoxítona. Essa regra só ocorre para a pronúncia da palavra, uma 

vez que, não se deve separar as sílabas  e maneira que deixe uma vogal 

sozinha no final da linha ou no início dela: 

  

co-le-tâ-nea ou co-le-tâ-ne-a, ins-tan-tâ-neo ou ins-tan-tâ-ne-o, 

pá-tria ou pá-tri-a, cá-rie ou cá-ri-e, ar-má-rio ou ar-má-ri-o, 

tá-bua ou tá-bu-a, tê-nue ou tê-nu-e, vá-cuo ou vá-cu-o 

  

Translineação 

  



Translineação é a mudança, na escrita, de uma linha para outra, ficando parte 

da palavra no final da linha superior e parte no início da linha inferior. 

  

Regras para a translineação: 

  

1) Não é aconselhável deixar apenas uma letra pertencente a uma palavra no 

início ou no final de linha. Por exemplo, em translineações são inadequadas as 

seguintes separações: pesso-a, a-í, samambtai-a, a-meixa, e-tíope, ortografi-a, 

cári-e. Não se quer dizer aqui que essas separações silábicas sejam erradas; é 

uma simples questão de elegância de estilo. 

  

2) Não se deve, em final ou início de linha, quando a separação for efetivada, 

formar-se palavra estranha ao contexto. Não se quer dizer aqui que essas 

separações silábicas sejam erradas; é uma simples questão de elegância de 

estilo. Por exemplo: em translineações são inadequadas as seguintes 

separações: 

  

presi-dente, pois houve a formação de palavra estranha ao contexto: dente. 

samam-baia, pois houve a formação de palavra estranha ao contexto: baia. 

  

4) Conforme a última reforma ortográfica, na translineação de palavras com 

hífen, se a partição coincidir com o hífen, este deve ser repetido na linha 

seguinte. Por exemplo: 

pombo- 

-correio 

MACETES 

Pa-lá-cio Veja: se tem acento antes de sílaba com aparentes duas vogais essas 

vogais não se separam.  

Veja: his-tó-ria (substantivo) A história é bela.  

Veja: his-to-ri-a (verbo) Ele historia a sua família.  

Separação de sílabas depende da pronúncia. 

 



Dica: sempre que houver uma letra muda na palavra como o p de rapto, ela 

deve ficar com a silaba anterior ex: rap-to, ela nunca, nunca vai ficar solta na 

separação ou com a sílaba seguinte tá?? 

 

Essa ténica pra separar as sílabas minha professora de port me ensinou e não 

falha. Fale a palavra devagar e normalmente. Evite ficar separando as sílabas 

enquanto fala, pois vc poderá influenciar na separação correta (pois a que você 

está fazendo na palavra pode não estar). Fale do jeito que a palavra seria 

falada normalmente. Repita isso várias vezes e você descobrirá a separação de 

sílabas com certeza e sem medo de errar.  

 

As palavras com "letras mudas" podem ser separadas depois da letra muda ou 

não. Depende da palavra. Por exemplo:  

Perspicaz --> pers - pi - caz  

Advogado --> advo  

Mas nunca deixe uma letra muda como primeira letra de uma sílaba, pois a 

separação estará incorreta. 

 

Para saber se uma palavra é ditongo ou hiato, 
devemos separar as sílabas, mas há uma regra para 
isso ? 
Por que pelo exemplo da palavra " balaio ", como saber se se separa assim " 

ba-la-io " ou assim, " ba-la-i-o " para saber saber se é ditongo ou hiato? O 
mesmo acontece em alguns casos para saber se é tritongo, por isso pergunto 
se há um macete para saber separar da forma certa as palavras e assim poder 

saber com mais certeza se é ditongo, tritongo ou hiato ? 

Então, regra msm não tem não. O fenômeno de separação de sílabas é um 

fenômeno da LÍNGUA FALADA, portanto, a maneira mais fácil de vcê separar (e 
a que é correta), é observando como se fala a palavra. A própria definição de 
sílaba mostra isso: "unidade sonora formada com um único impulso de voz". No 

exemplo que você citou, é notório que, na fala, você diz "ba-la-io" e não "ba-
laio", com "laio" tudo junto, cada sílaba sai numa emissão de voz. Do mesmo 
modo, vc terá que proceder nos outros casos de separação silábica, por 
exemplo, se diz "sa-guão" (com o "guão" em apenas uma emissão de voz) e 

não "sa-gu-ão". O fato é que muitos professores trabalham na escola ensinando 
a separar as sílabas da palavra escrita, qdo, na verdade, a separação silábica se 
dá na língua falada. Erro que carregamos, muitas vezes, durante o decorrer de 

nossa tragetória acadêmica.  

 



Há um macete importante. Refere-se a vogais e semi-vogais. Na junção de I ou U a outra vogal 

esses se tornam semivogais e para serem separadas são acentuadas nos hiatos: sa-í-da, sa-ú-

de e formam ditongos se não acentuadas: sai, Paulo, etc. No caso de aparecerem I ou U antes 

de outras vogais eles formam hiatos se não houver um dissílabo acentuado: Ma-ri-a diferente 

de Má-rio. Char-ru-a diferente de Pá-dua.  

Eventualmente E e O podem assumir o papel de semivogais com som alterado. Ex.; er-rô-nEo, 

má-gOa.  

Nos somente há tritongos quando tivermos a seguinte seqüência: sevogal, vogal, semivogal 

como em "a-ve-gÜEI, Pa-ra-gUAI, etc. Observe que ar-gU-EI forma um hiato e um ditongo.  

 

Por isso ba-lai-o forma um ditongo e um hiato.  

Alerta: a letra A nunca pode ser semivogal.  

 

 


