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RESUMO GERAL 

 

Em anuros sinais acústicos são uma importante ferramenta para comunicação, eles 

podem carregar várias informações sobre o sinalizador, sua identidade, tamanho, localização e 

status sexual, mesmo em grandes distâncias. Durante a propagação do som algumas 

características do canto podem ser modificadas, dessa forma, muitos sinais podem não chegar 

ao receptor de forma eficiente, assim o mesmo não consegue discriminar o sinal e a 

comunicação acústica é ineficiente. Algumas características do ambiente como o ruído e a 

estrutura do habitat têm sido consideradas fatores responsáveis por dificultar a eficiência da 

comunicação acústica. O ambiente vem sendo considerado um fator responsável pela 

evolução da comunicação acústica, através da seleção ambiental. A Hipótese de Adaptação 

Acústica (HAA) propõe que os sinais acústicos devem ser adaptados para propagar mais 

eficientemente no habitat onde ele é transmitido. Vários trabalhos têm estudado a HAA em 

anuros, porém não existe um consenso sobre essa hipótese para esses animais. Alguns 

trabalhos verificaram que os anuros modificam seus parâmetros acústicos conforme o 

ambiente de origem. Assim, chegamos ao questionamento que modificar a estrutura dos 

parâmetros acústicos pode favorecer uma propagação mais eficiente e resolvemos testar a 

propagação do canto de Phyllomedusa nordestina, espécie que possui frequência dominante e 

número de pulsos e intervalo entre pulsos modificados conforme a estrutura da vegetação. 

Realizamos experimento de propagação do som em dois ambientes (Mata Atlântica e 

Caatinga) em dois locais em cada área. Conseguimos verificar que a degradação e atenuação 

dos cantos foram maiores quando propagados no ambiente de mata, quando comparados ao 

ambiente de caatinga. As variáveis correlação envelope, níveis de pressão sonora e excesso de 

atenuação foram influenciadas pelo ambiente onde o som foi propagado (caatinga ou mata). A 

variável correlação espectral foi influenciada pelo habitat de origem do canto. Cantos de 

caatinga se propagaram de forma mais eficiente na caatinga e na mata, apoiando a HAA para 

o ambiente de caatinga. 

 

Palavras-chave: comunicação acústica, evolução, Hipótese de Adaptação Acústica, estrutura 

da vegetação, Anura.   
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Comunicação  

 

Em um contexto biológico, a comunicação pode ser definida como a troca de 

informações entre indivíduos. A comunicação envolve como os animais lidam em suas 

relações sociais, com membros da sua espécie, mas também com os de outras espécies com as 

quais podem competir por recursos, ou ainda com predadores e presas (Snowdon 2011). Uma 

das mais importantes funções da comunicação animal é utilizada para reprodução. Muitos são 

os animais que emitem sinais para atrair parceiros para o acasalamento, e é através desses 

sinais que as fêmeas escolhem o melhor parceiro para acasalar (Pough et al. 2008). Um 

exemplo de comunicação acústica usada para reprodução é através das vocalizações, em 

anuros o comportamento reprodutivo de muitas espécies são mediadas pela vocalização, 

fêmeas são atraídas pelo canto do macho e inicia o contato sexual (Wells 1977). Alguns 

grupos possuem sinal de alerta para avisar a outros indivíduos da presença de predadores 

(Snowdon 2011). 

Alguns tipos de sinais conhecidos na comunicação são sinais visuais, químicos, 

tácteis, elétricos e acústicos, que podem ser utilizados juntos ou separados (Bradbury & 

Vehrencamp 1998). Muitas vezes o indivíduo utiliza mais de um tipo de sinal ao mesmo 

tempo, um exemplo acontece com aves, geralmente o canto está associado a uma postura 

corpórea particular, que exibe penas coloridas, assim dois tipos de comunicação são 

realizadas ao mesmo tempo (Pough et al. 2008). Em qualquer ambiente, indivíduos de várias 

espécies emitem sinais ao mesmo tempo, criando uma rede de comunicação que é mantida em 

um espaço específico e por algum tempo (Farina 2014).  

Dos vários tipos de comunicação a acústica tem a vantagem de alcançar o receptor a 

longas distâncias (Ryan & Kime 2003). Sinais acústicos são um modo de comunicação 

essencial para diversos grupos de animais, como invertebrados, anfíbios, aves e mamíferos. 

Os sinais podem informar para indivíduos que utilizam esse tipo de comunicação sobre a 

identidade do emissor, sua localização, tamanho do corpo e estado sexual (Gerhardt & Huber 

2002). No entanto, sinais acústicos, como qualquer sinal, estão sujeitos a várias pressões 

seletivas, como a seleção sexual, morfológica, fisiológica, predação, parasitismo e restrições 

ambientais (Endler 1992). Todos esses fatores, dentro de cada contexto filogenético, podem 
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ser responsáveis pela evolução de sinais acústicos, podendo atuar isoladamente ou integrados 

(Endler 1992).     

Algumas hipóteses são consideradas relevantes no processo de comunicação acústica, 

em todas as espécies de animais. A hipótese de adaptação morfológica (MAH) relaciona o 

tamanho dos órgãos de vocalização ao tamanho do corpo do indivíduo, de maneira que o som 

produzido sofra influência desta variação de tamanho nas suas propriedades acústicas. Um 

exemplo são as espécies que utilizam cordas vocais na laringe para vocalizar.  Nestes casos, 

há uma relação inversa entre a frequência do som produzido e o tamanho corporal. Isto 

implica que indivíduos de maior massa corporal produzem cantos com frequências mais 

baixas (Wallschlager 1980). A hipótese de adaptação acústica (AAH) sugere que os animais 

modificam os parâmetros acústicos (ex. frequência dominante) de acordo com restrições 

ambientais para maximizar a eficiência da transmissão dos sons no ambiente onde vivem 

(Morton 1975). A hipótese de nicho acústico (ANH) sugere que cada espécie possui um 

espaço acústico único para reduzir a competição interespecífica e otimizar os mecanismos de 

comunicação intraespecíficos (Krause 1993).  A hipótese de filtro combinado sugere que o 

ajuste da sensibilidade auditiva do receptor e a frequência dominante dos cantos emitidos 

pelos machos corresponderão para maximizar a eficiência do processamento auditivo durante 

a corte (Capranica & Moffat 1983). Finalmente, a hipótese de reconhecimento de espécies 

(SRH) sugere que espécies que vivem em simpatria tentam reduzir o risco de utilizar traços 

sonoros semelhantes, para evitar o risco de hibridização (Seddon 2005).  

 

Vocalizações em anuros 

 

Anuros podem se comunicar por uma variedade de sinais, (Wells & Schwartz 2007), 

mas o sinal acústico é o mais difundido entre eles (Zug 1993). A comunicação acústica entre 

anuros envolve vários tipos de vocalizações, que são modificadas conforme o contexto 

comportamental.  O repertório vocal varia entre as espécies e algumas delas podem produzir 

diversos tipos de vocalização. O canto de anúncio (Wells 1977) é o mais comum, emitido por 

quase todas as espécies. Essa vocalização específica emitida pelos machos é utilizada para 

atrair fêmeas para reprodução e também para atrair outros machos a juntar-se ao coro (Wells 

1977). Coro são agregações compostas por uma ou mais espécies, nos quais os machos 

anunciam vocalmente sua presença e interesse em acasalar (Gerhardt & Huber 2002). O coro 
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pode trazer benefícios aos seus residentes, como aumento da atração de fêmeas e redução do 

risco de predação (Bates et al. 2010). Porém, tanto os emissores como os receptores de um 

coro denso e barulhento devem desenvolver estratégias para discriminar e localizar sinais 

acústicos de interesse particular em meio a um complexo fundo acústico (Bates et al. 2010). 

Muitas vezes, para reduzir o mascaramento da vocalização pelos seus vizinhos, o macho 

vocalizante pode evitar a sobreposição com cantos emitidos por outros machos, alternando o 

canto ou notas individuais com os demais (Moore et al. 1989). Outra estratégia é manter um 

espaçamento entre os machos próximos para evitar o mascaramento do sinal (Schwartz & 

Gerhardt 1989). 

O canto de corte pode ser mais comum do que é relatado na literatura.  Este canto é 

aquele emitido por machos na presença de fêmeas. Esse canto é semelhante ao canto de 

anúncio, mas com taxa de emissão de cantos mais alta e uma intensidade do som mais baixa 

(Wells 1977). Provavelmente, essas diferenças ocorrem para prender a atenção da fêmea ao 

mesmo tempo em que não chama a atenção de outros machos ou predadores (Wells & 

Schwartz 2007). Esse canto também pode preceder o amplexo ou a oviposição, além disso, 

pode estimular a fêmea para reprodução e orientar a mesma para o local de oviposição, em 

caso de machos que vocalizam em câmaras subterrâneas (Haddad et al. 2005).  O canto de 

amplexo foi proposto por Picker (1980) é emitido durante o amplexo e também pode ser 

utilizado para estimular a fêmea para oviposição, já que é acompanhado por movimentos 

musculares.   Canto de liberação nomeado por Martof & Thompson  (1958) e descrito por  

Schmidt (1972), sinaliza que o individuo não é uma fêmea e se for fêmea sinaliza que não está 

receptiva para reprodução. Outros tipos de canto menos usuais são o canto de liberação do 

macho pós-oviposição, esse é emitido por um macho como um sinal que informa a fêmea que 

o macho está deixando o amplexo. E o canto de chuva (Bogert 1960, Goin & Goin 1957), 

emitido pelos machos durante as chuvas, podendo indicar que os machos estão prontos para 

reprodução. 

Os cantos associados a comportamento agressivo mais conhecido é o canto territorial 

(Bogert 1960), no qual os machos defendem recursos específicos dentro de um território, 

como locais de corte e alimentação. O canto de encontro (McDiarmid & Adler 1974) é 

emitido por machos quando um intruso entra em território de outro, em uma curta distância, 

este geralmente precede combates físicos (lutas). O canto de combate (Martins & Haddad 

1988) é emitido durante o combate físico entre dois machos.   Canto de deslocamento (Bastos 
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et al. 2011), emitido durante o deslocamento de machos, sugerindo que o mesmo tem função 

territorial, mas ainda precisa ser mais bem estudado. 

São encontrados ainda, canto de aflição (Bogert 1960) pode ser emitido por machos e 

fêmeas, adultos ou juvenis e até girinos, na grande maioria dos casos emitidos com a boca 

aberta e são emitidos quando apreendidos por seus predadores ou quando estão fugindo, 

também podem ter a função de atrair outros animais, podendo também ser considerado canto 

de alarme.   Canto de aviso (Bogert 1960) funciona como um sinal que alerta o predador que a 

presa pode ser perigosa (tóxica) ou apresentar outras estratégias de defesa que pode causar 

lesões no predador, como morder ou apresentar espinhos. O canto de alarme é emitido quando 

um macho é surpreendido por um predador e foge enquanto grita ou quando está sendo 

atacado (Capranica 1968). 

Alguns autores caracterizaram os sons produzidos por anuros, porém muitas 

vocalizações com a mesma função receberam nomes diversos. Uma revisão realizada por 

Toledo et al. (2015) definiram 13 tipos de cantos encontrados em anuros, que foram 

agrupados em três categorias distintas de acordo com o contexto social: cantos reprodutivos, 

agressivos e defensivos.  

 

Estrutura das vocalizações  

 

As características do canto de anuros ajudam a definir e identificar as espécies. As 

propriedades dos cantos são divididas em parâmetros espectrais e temporais (Gerhardt & 

Huber 2002). São parâmetros espectrais do canto as medidas de intensidade e frequência 

(Duellman & Trueb 1994). Um canto pode ter várias frequências, mas a primeira frequência 

harmônica é chamada de frequência fundamental (Duellman & Trueb 1994). Já a frequência 

do som que apresenta maior concentração de energia é referida como frequência dominante 

(Heyer et al. 1990). São parâmetros temporais a duração do canto, que vai do inicio até o final 

do canto, taxa de emissão do canto, que é a quantidade de cantos emitidos por unidade de 

tempo (Heyer et al. 1990), taxa de repetição de pulsos, número total de pulsos de um canto 

dividido pela duração do canto, intervalos entre notas ou pulsos, é o tempo que vai do fim de 

uma nota (ou pulso) ao inicio da próxima, os parâmetros temporais são medidos em segundos 

ou milisegundos (Duellman & Trueb 1994). 
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Para anuros Gerhardt (1991) dividiu as propriedades do canto em estáticas e 

dinâmicas. As propriedades estáticas (frequência dominante e taxa de emissão de pulsos) são 

de baixa variação, podendo sofrer seleção estabilizadora. Já as propriedades dinâmicas 

(duração do canto, número de pulsos e taxa de emissão de canto) têm uma alta variação e 

pode sofrer seleção direcional. Gerhardt (1991) sugeriu que as propriedades estáticas devem 

ser utilizadas para reconhecimento da espécie, já as propriedades dinâmicas são usadas para 

seleção sexual, assim as propriedades do canto podem responder de forma diferente a 

pressões evolutivas.     

A variação encontrada nos parâmetros espectrais e temporais do canto de anuros é 

usualmente atribuída a alguns fatores bióticos, como massa corporal e comportamento, ou 

abióticos como a temperatura (Gerhardt 1991). A frequência de um canto possui relação com 

a massa e tamanho das cordas vocais. Indivíduos com maior massa corporal produzem 

frequência mais baixa, já indivíduos de menor massa produzem frequências mais altas (Ryan 

1988). Os parâmetros temporais, por sua vez, são usualmente influenciados pelo 

comportamento e pela temperatura (Bosch & De la Riva 2004). Temperaturas altas podem 

induzir o aumento do número de pulsos, o aumento na taxa de emissão do canto e também 

pela diminuição da duração do canto. Estudos mais recentes encontraram uma relação entre 

mudança na frequência do canto e características do ambiente, como a vegetação, 

demonstrando que características do ambiente também podem influenciar alguns parâmetros 

acústicos considerados estáticos (Lardner & bin Lakim 2002, Röhr 2015, Ziegler et al. 2011). 

 

Propagação do som 

 

O alcance da comunicação depende da intensidade do sinal e das propriedades 

temporais e espectrais durante a propagação através do ambiente (Bradbury & Vehrencamp 

1998). O sinal acústico, ao ser transmitido, deverá percorrer as distâncias pertinentes. Nesse 

trajeto, entretanto, este sinal poderá ser alterado de tal maneira que não consiga ser 

reconhecido pelo seu receptor (Ryan & Kime 2003). Existem vários fatores que podem 

impedir uma propagação sonora eficiente, o que pode influenciar a resposta do receptor 

(Bradbury & Vehrencamp 1998). 
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Alguns fatores como absorção, dispersão, refração e reflexão são considerados 

responsáveis pelo excesso de atenuação e pela degradação do sinal acústico (Gerhardt & 

Huber 2002). As perdas de intensidade sonora (amplitude) ocorrem porque o som coloca uma 

quantidade finita de energia para o meio e essa energia se espalha por uma grande superfície 

de propagação do som. À medida que essa energia se espalha, ela vai sendo perdida, o que 

gera perda de amplitude do som.  Essa perda de intensidade do sinal com aumento da 

distância é designada de atenuação. O fato do som perder mais amplitude que o esperado é 

conhecido como excesso de atenuação. O excesso de atenuação ocorre quando o som emitido 

encontra barreiras, como tronco e folhas das árvores, assim o som vai perder mais intensidade 

do que quando propagado em ambientes sem barreiras.  Outro fator que pode interferir no 

sinal recebido é a degradação, que ocorre quando o sinal acústico perde suas características 

originais durante a propagação, modificando sua estrutura. A degradação pode ocorrer devido 

a flutuações de amplitudes irregulares, como vento e modificações na temperatura (Wiley & 

Richards 1978).   

A absorção é a perda de energia durante a propagação do som. A energia perdida vai 

variar conforme a frequência do som. No ar, a perda média é de 1,2dB/100m (Bradbury & 

Vehrencamp 1998). A dispersão é a quantidade de energia espalhada pelos obstáculos 

(Gerhardt & Huber 2002). A dispersão é dependente do comprimento de onda, que determina 

a frequência do som. No ar, um som possui um tamanho de comprimento de onda, qualquer 

obstáculo maior que esse comprimento de onda produzirá dispersão. A energia espalhada por 

objetos durante a propagação vai depender do tamanho dos objetos encontrados, do tamanho 

da onda sonora e da impedância acústica (resistência à passagem do som no meio) (Bradbury 

& Vehrencamp 1998). 

Outro fator que interfere na propagação do som é a reflexão, que ocorre quando a onda 

sonora não consegue se propagar de forma direta. Assim, ao encontrar algum objeto a onda 

sonora é refletida e se propaga por caminhos diferentes (Bradbury & Vehrencamp 1998). Esse 

fenômeno causado pela reflexão é chamado de reverberação do som. A reverberação aumenta 

a duração da onda sonora propagada e modifica sua estrutura temporal (Bradbury & 

Vehrencamp 1998). Um dos fatores mais conhecidos por causar reverberação do som é a 

estrutura da vegetação, pois galhos e folhas fazem com que o som seja mais refletido, 

causando maior reverberação (Forrest 1994). Outro fator que interfere na propagação do som 

é a flutuação de amplitude, que altera padrões da amplitude de um sinal. Uma das causas de 
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flutuação de amplitude são fatores climáticos como rajadas de vento e mudanças na 

temperatura, que podem ocorrer aleatoriamente (Gerhardt & Huber 2002). 

O ruído também é um fator que pode comprometer a discriminação do sinal acústico 

pelo receptor. Em bioacústica, o ruído é qualquer som que interfira na detecção do sinal e na 

transmissão da informação (Wiley & Richards 1978). Na natureza é uma combinação de ruído 

do ambiente (vento, chuva) e ruído biológico (sons de outros animais) (Forrest 1994). O 

principal impacto do ruído na propagação é o risco da intensidade e componentes de 

frequência do sinal do emissor ficarem abaixo do ruído e o receptor não conseguir discriminar 

a mensagem (Bradbury & Vehrencamp 1998). 

A perda de informação de algumas características espectrais ou temporais do canto 

através de excesso de atenuação e degradação alterará a estrutura do sinal emitido e, muitas 

vezes, esses sinais podem perder características importantes, fazendo com que o receptor não 

consiga discriminar o sinal. Assim, o sinalizador pode recorrer a táticas que façam com que o 

sinal consiga uma transmissão mais eficiente (Wiley & Richards 1978). Os trabalhos de 

Endler (1992) e Ryan & Kime (2003) resumem algumas características da produção do sinal 

acústico que podem ser vantajosos na propagação do som. Cantos produzidos com 

frequências inferiores a 2 kHz podem minimizar os efeitos de reverberação, atenuação e 

espalhamento durante a transmissão. Sons com frequências mais baixas possuem 

comprimento de onda maior o que pode facilitar sua propagação em ambientes com barreiras, 

como vegetação. Sinais com maior amplitude podem aumentar a distância de transmissão e 

também sua chance de alcançar o receptor, pois possuem maior amplitude que o ruído. Outra 

tática seria emitir sinais acima do solo para diminuir o efeito da atenuação pelo solo, 

vegetação e vento. Ainda, usar modulação de frequência em vez de modulação de amplitude 

para emitir informações, pois reverberações podem alterar mais a amplitude do sinal do que a 

frequência (Endler 1992, Ryan & Kime 2003).  

 

Hipótese Adaptação Acústica   

 

Produzir um sinal acústico que tenham características que favoreçam sua propagação 

pode ser vantajoso para os indivíduos que o produz, pois aumenta as chances de atrair uma 

fêmea para acasalamento (Morton 1975). Endler (1992) relata que a seleção natural favorece 
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os sinais facilmente transmitidos, recebidos, detectados e discriminados de outros e que sejam 

facilmente lembrados. Vários estudos tentaram demostrar como a seleção natural poderia 

atuar na evolução dos sinais acústicos (Boncoraglio & Saino 2007, Bosch & De la Riva 2004, 

Morton 1975, Zimmerman 1983), porém os resultados não conseguem evidenciar o papel do 

ambiente na evolução dos sinais sonoros (Erdtmann & Lima 2013). 

Na hipótese de adaptação acústica (HAA), o ambiente é considerado um importante 

fator de modificações dos sinais sonoros (Morton 1975). Essa hipótese foi sugerida por 

Morton (1975) que ao estudar a vocalização de aves propôs que o ambiente é uma força 

direcionadora da evolução de sinais acústicos, promovendo a fixação de cantos com 

características que aumentem a distância de propagação e diminua a degradação dos mesmos. 

Assim, os animais possuem cantos adequados para obter uma maior propagação no ambiente 

onde vivem (Morton 1975). Morton (1975) relata que alguns parâmetros acústicos teriam 

vantagens em um ambiente em relação a outro ambiente diverso. Em seu estudo, analisou três 

ambientes; floresta, borda e pastagem. Ele verificou que cantos de áreas de pastagens em 

relação aos cantos de floresta teriam comprimento de onda mais curto (frequência mais alta), 

uma maior taxa de repetição, frequência modulada, a frequências mínima, máxima e 

dominante mais alta e largura de banda de frequência mais ampla (Erdtmann & Lima 2013, 

Morton 1975). Ele conseguiu observar que essas características tornariam a propagação mais 

eficiente em ambientes de pastagens, enquanto o contrário seria mais eficiente na propagação 

em floresta (Morton 1975). 

Até hoje, diferentes estudos são realizados com intuito de testar a HAA. Boncoraglio 

& Saino (2007) realizaram uma meta-análise para verificar as evidências sobre a HAA em 

aves. O resultado deste estudo mostrou que existem diferenças na frequência entre cantos de 

aves de habitat de vegetação fechada e aberta, e estas diferenças foram consistentes com a 

previsão da HAA (espécies de habitat aberto cantam com frequências mais altas e espécies de 

habitat de floresta cantam com frequências mais baixas). O estudo, entretanto, não mediu o 

efeito do habitat nos parâmetros temporais dos cantos (como duração do canto, intervalo entre 

notas e pulsos). Blumstein & Turner (2005) realizaram um trabalho com 121 espécies de aves 

de 41 famílias diferentes, controlando a massa corporal e a filogenia para verificar o apoio a 

HAA. O resultado corroborou a HAA, pois as aves que viviam em ambientes abertos 

produziram sons de frequências mais altas do que as aves que viviam em ambientes 

densamente florestados. 
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Outros grupos de animais também foram testados quanto a HAA. Uma pesquisa 

realizada com marmotas analisou as características dos cantos de quatro espécies que viviam 

em habitats diversos. O resultado mostrou que embora houvesse diferença nas propriedades 

do canto, não houve uma interação significativa entre habitat e o tipo de canto (Daniel & 

Blumstein 1998). Outro estudo realizado com babuínos verificou que populações que 

vocalizavam na floresta possuíam grunhidos mais longos que populações de áreas mais 

abertas. Os autores atribuíram esse resultado a plasticidade ambiental conforme o habitat para 

uma população estudada. Para outra população analisada, além do habitat eles atribuíram a 

proximidade com outros grupos de babuínos responsáveis pela modificação dos grunhidos 

(Ey et al. 2009). Couldridge & van Staaden (2004) verificaram a HAA para gafanhotos de 

uma família em quatro ambientes diferentes (Floresta, Fynbos, Savana e Karoo suculenta), os 

indivíduos que emitiam sinais acústicos na Floresta e Fynbos tiveram seus sinais acústicos 

menos degradados quando propagados em seu ambiente de emissão, porém as espécies que 

emitem sinais acústicos no habitat de Savana e Karro suculenta não tiveram seus sinais menos 

degradados no seu habitat de emissão.  

Para anuros alguns trabalhos testaram a HAA.  Bosch & De la Riva (2004) analisaram 

cantos de 95 espécies de anuros, sendo que cada espécie foi atribuída a uma macrohabitat 

(aberto, floresta e aberto/floresta  - zona de transição entre área aberta e floresta ou em ambos 

tipos de habitats). Para os autores a carga filogenética representa a maior parte da 

variabilidade do canto entre espécies. Ainda no seu trabalho relataram que um delineamento 

amostral que utilizasse a estrutura da vegetação e não dividisse as espécies em macrohabitat 

deveria ser utilizada para tirar quaisquer conclusões sobre a falta de relação entre as 

propriedades do canto de anuros e o ambiente. Outro estudo realizado por Zimmerman (1983) 

analisou cantos de 25 espécies de habitat aberto e 31 espécies de floresta, foi encontrado 

diferenças na frequência dominante. Porém esse resultado foi atribuído ao tamanho do corpo e 

relações filogenéticas, a frequência pode estar relacionada com tamanho do corpo, as espécies 

de floresta possuíam tamanhos maiores, tendo frequências mais baixas. Porém, no próprio 

estudo são apontados alguns fatores que poderia dificultar na análise da influência do habitat 

nos cantos. O alcance de transmissão varia muito entre as espécies, os cantos não são 

projetados para propagar na mesma distância, trabalhar com espécies diferentes poderia ter 

influenciado esse resultado. Outro fator apontado foi que habitats abertos, muitas vezes 

podem ter áreas com vegetação. Para os próximos estudos os autores sugerem não dividir os 

ambientes em características ambientais brutas.  
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O estudo realizado por Ziegler et al. (2011) mediu a densidade da vegetação dos locais 

onde os indivíduos vocalizantes foram gravados, também foi realizado com apenas uma 

espécie (Hypsiboas pulchellus).  Foram encontradas mudanças nas propriedades temporais do 

canto, nos cantos gravados em seu ambiente de emissão, apenas a duração do intervalo entre 

notas de Hypsiboas pulchellus tiveram relação com a densidade da vegetação. Porém no 

experimento onde se colocava um individuo para vocalizar dentro de um campartimento de 

isopor todas as variaveis temporais foram modificadas (duração da nota, intervalo entre notas, 

duração do canto). Esse resultado foi atribuido a plasticidade fenotípica. Neste caso, os 

indivíduos perceberam características do ambiente e modificaram seu canto para maximizar 

sua transmissão.  

 Outros cinco estudos analisaram os efeitos do ambiente sobre a degradação e 

atenuação do canto, através de experimento de propagação de som. Quatro estudos não 

encontraram relação entre o ambiente e a degradação e atenuação do canto (Castellano et al. 

2002, Kime et al. 2000, Penna & Solis 1998, Ryan & Sullivan 1989).  Um estudo relatou que, 

aparentemente, o ambiente influenciou na propagação do canto. Porém o número amostral era 

insuficiente para fazer afirmações seguras (Ryan et al. 1990). Finalmente, um estudo 

construiu modelos matemáticos para verificar como os cantos se propagariam em habitat 

diferentes e concluiu que, na teoria, os cantos se propagariam de forma diferente nos 

ambientes, concordando com a HAA (Parris 2002).  

Os trabalhos não conseguiram chegar a um consenso sobre a hipótese de adaptação 

acústica em anuros. Essa falta de resultados concretos pode estar atrelada a erros 

metodológicos dos trabalhos que testaram essa hipótese para anuros. Algumas preocupações 

metodológicas foram apontadas por Erdtmann & Lima (2013), segundo as autoras esses 

pontos negligenciados na maioria dos trabalhos sobre HAA em anuros, deveria ser levados 

em consideração para um teste com método seguro sobre a HAA. Um ponto importante é a 

representação ambiental, grandes categorias de ambiente não são adequadas para representar a 

estrutura da vegetação, deveriam ser utilizadas medidas mais precisas da estrutura de 

vegetação. Os estudos também deveriam analisar os efeitos do tamanho corporal e controlar 

os efeitos filogenéticos, o mais seguro seria utilizar indivíduos da mesma espécie que ocorra 

em áreas florestais e abertas. Para os experimentos de propagação de som a melhor estratégia 

seria realizar esses experimentos em diversas áreas, ao invés de pseudoreplicação em um 

único local (Erdtmann & Lima 2013).   
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Mais recentemente, para Pithecopus nordestinus foi testado que existe diferença entre 

os parâmetros acústicos conforme seu ambiente de emissão e a estrutura de vegetação do local 

onde o individuo vocaliza. Para o parâmetro acústico intervalo entre pulsos foi verificado que 

indivíduos que emitem vocalizações na Mata Atlântica possuem intervalos entre pulsos 

maiores, enquanto os indivíduos que emitiram vocalizações no habitat de Caatinga tiveram 

intervalos entre pulsos menores. Outros dois parâmetros acústicos (frequência dominante e 

número de pulsos) foram influenciados pela quantidade de vegetação em torno dos indivíduos 

vocalizantes. Vocalizações emitidas em locais com maior densidade de vegetação tiveram 

frequência dominante mais baixa e maior número de pulsos (Röhr 2015).  

Os estudos que encontraram diferenças nos parâmetros acústicos de uma única espécie 

(Röhr 2015, Ziegler et al. 2011) não testaram como essas diferenças poderiam interferir na 

propagação do som. Ainda, os estudos realizados para testar a HAA através de experimento 

de propagação do som testaram vocalizações de espécies diferentes, com características de 

cantos diversos. Apenas o estudo de Parris (2002), apoia a HAA para propagação do som, 

esse estudo foi realizado com modelos, apoiando a teoria e trazendo como sugestão que 

experimentos de propagação de som sejam realizados para comprovar o que a teoria sugere. 

Assim, pretendemos verificar se modificações nos parâmetros acústicos da Pithecopus 

nordestinus poderia influenciar em uma maior propagação conforme o ambiente de emissão 

da vocalização.  
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RESUMO  29 

 30 

Em anuros, o sinal acústico é um dos sinais mais utilizados para a comunicação. 31 

Durante a transmissão do som, algumas de suas características podem ser modificadas ao 32 

ponto do receptor não reconhecer o sinal, tornando a comunicação acústica ineficiente. 33 

Algumas características do ambiente como a estrutura da vegetação têm sido considerada um 34 

fator responsável por dificultar a propagação do som. A Hipótese de Adaptação Acústica 35 

(HAA) propõe que os sinais acústicos devem estar adaptados para se propagar melhor no 36 

habitat onde ele é emitido. Poucos estudos verificaram que algumas espécies de anuros 37 

modificam os parâmetros acústicos de seus cantos conforme o ambiente. Esses estudos, 38 

entretanto, não testaram se essas modificações melhorariam a transmissão do canto no 39 

ambiente de sua emissão. Nosso estudo testou se as diferenças encontradas nas propriedades 40 

acústicas do canto de Pithecopus nordestinus e relacionadas ao ambiente onde os indivíduos 41 

vocalizam (Mata Atlântica e Caatinga) proporcionam uma propagação mais eficiente no 42 

ambiente de emissão do canto. Medimos a eficiência da transmissão do sinal ao longo de 1, 2, 43 

4, 8, 16 e 32 metros, através da atenuação (intensidade) e degradação (número de pulsos, 44 

intervalo entre pulsos  e frequência).  Verificamos que a atenuação e degradação do número e 45 

intervalo entre pulsos foram mais acentuadas quando propagados na Mata Atlântica, não 46 

importando o ambiente onde a vocalização foi emitida.  Porém, os cantos de indivíduos de 47 

Caatinga quando propagados na Caatinga degradaram menos a frequência do som. Já os 48 

cantos de indivíduos da Mata Atlântica não foram menos degradados quando emitidos neste 49 

ambiente, rejeitando a HAA. Esse resultado pode ser consequência da história evolutiva de P. 50 

nordestinus, cuja linhagem é típica de Caatinga.  51 

    52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

INTRODUÇÃO  58 

 59 
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A comunicação é um processo de transferência de informação, efetivada através de um 60 

sinal emitido por um emissor e compreendido por um receptor (Simmons, 2003). Entre os 61 

tipos de sinais existentes, o acústico é um dos que consegue alcançar longas distâncias, 62 

podendo conter informações sobre a identidade do sinalizador, localização física, tamanho do 63 

corpo e estado sexual (Gerhardt and Huber, 2002). Em anuros, os sinais acústicos, chamados 64 

de cantos, são inatos (Narins et al., 2006) e espécies que não vocalizam são raras (Gerhardt 65 

and Huber, 2002). Muitas espécies apresentam mais de um tipo de canto, mas o mais comum 66 

entre os anuros é o canto de anúncio, que é emitido pelo macho (Wells, 1977).  Este canto é 67 

utilizado para atrair as fêmeas para reprodução, anunciar a ocupação de um local de 68 

vocalização e também pode atrair machos para se juntar ao coro (Wells, 1977).     69 

Durante a propagação do sinal acústico, fatores ambientais, como vegetação, vento, 70 

temperatura e ruído, podem alterar a estrutura do som. Excesso de atenuação e degradação 71 

provoca perda de fidelidade do som durante a sua transmissão. No excesso de atenuação, 72 

ocorre perda da intensidade do som superior ao esperado ao longo de sua propagação e na 73 

degradação há modificação na estrutura do canto em qualquer uma das suas propriedades 74 

acústicas. A depender da alteração na estrutura original do sinal acústico o receptor estará 75 

impedido de discrimina-lo, tornando a comunicação ineficiente (Wiley and Richards, 1978).   76 

Os sinais acústicos podem se diferenciar quanto à eficiência de propagação em 77 

diferentes ambientes e nem todos os sons irão se propagar da mesma maneira (Morton, 1975). 78 

Por exemplo, a estrutura da vegetação pode alterar a distância de transmissão e a precisão do 79 

sinal; as folhas e as árvores representam barreiras para propagação do som, causando maior 80 

atenuação nos sons de frequências altas (Morton, 1975). O canto de anúncio que consiga 81 

atingir uma maior área de abrangência poderá ter a vantagem de atrair uma quantidade maior 82 

de fêmeas, aumentando as chances de sucesso reprodutivo (Gerhardt, 1994). O sinalizador 83 

pode usar algumas estratégias para minimizar a atenuação e degradação dos sinais acústicos 84 

(Wiley and Richards, 1978).  Um exemplo é a preferência dos machos por poleiros mais altos, 85 

que é um dos fatores que podem ajudar na transmissão do som (Schwartz et al., 2015).  86 

Alguns estudos também relataram que anuros possuem uma resposta flexível para aumentar a 87 

transmissão do sinal (Lardner and bin Lakim, 2002; Schwartz et al., 2015; Ziegler et al., 88 

2011). Ziegler et al. (2011) demonstraram que machos de Hypsiboas pulchellus ajustaram os 89 

parâmetros temporais do canto conforme a vegetação em volta do indivíduo. Em teoria, esse 90 

ajuste poderia aumentar a transmissão do canto em áreas com vegetação mais densa. 91 
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A estrutura da vegetação do local onde os indivíduos vocalizam tem sido considerada 92 

uma das pressões seletivas que atuam na evolução da comunicação sonora, pois características 93 

do ambiente de propagação podem atenuar ou degradar os sinais acústicos (Morton, 1975). 94 

Neste contexto, a Hipótese de Adaptação Acústica (HAA) sugere que os sinais acústicos 95 

devem se propagar melhor no habitat de emissão do canto, ou seja, onde os sinais acústicos 96 

são transmitidos (Morton, 1975). Assim, indivíduos que emitem vocalização em ambientes 97 

com vegetação mais densa, como Floresta, apresentarão cantos com parâmetros acústicos que 98 

ajudarão na transmissão neste ambiente, já indivíduos que vocalizam em locais abertos 99 

apresentarão cantos com propriedades acústicas que favorecerão a propagação neste tipo de 100 

ambiente. 101 

A HAA tem sido estudada em aves e mamíferos (Boncoraglio and Saino, 2007; Ey et 102 

al., 2009; Morton, 1975; Ryan and Brenowitz, 1985), e em anuros (Bosch and De la Riva, 103 

2004; Kime et al., 2000; Penna and Solis, 1998; Ryan and Sullivan, 1989; Ryan et al., 1990; 104 

Zimmerman, 2010). Segundo Erdtmann & Lima (2013) os estudos que testaram a HAA para 105 

anuros apresentaram falhas metodológicos que podem comprometer o resultado dos testes. 106 

Um dos pontos negligenciados nos estudos foi a caracterização ambiental. Geralmente, os 107 

estudos categorizaram os ambientes e não realizaram medidas da estrutura de vegetação. Os 108 

estudos também não analisaram os efeitos do tamanho corporal, nem controlaram os efeitos 109 

filogenéticos; o mais seguro seria utilizar indivíduos de uma mesma espécie que ocorra em 110 

áreas florestais e abertas (Erdtmann and Lima, 2013).    111 

Seguindo as sugestões de Erdtmann & Lima (2013) o estudo de Röhr (2015), analisou 112 

o efeito do ambiente nas vocalizações de anúncio de Pithecopus nordestinus e verificou que o 113 

intervalo entre pulsos diferiu conforme o habitat onde as populações foram encontradas (Mata 114 

Atlântica e Caatinga). Machos de populações de Mata Atlântica possuíam cantos com 115 

intervalos entre pulsos mais longos. Por outro lado, a frequência dominante do canto e o 116 

número de pulsos foram relacionados com a quantidade de vegetação no sítio de vocalização 117 

(Röhr, 2015).  118 

Um componente essencial para comprovar a HAA para anuros é verificar se a 119 

eficiência de propagação do canto muda com a variação nas propriedades acústicas. Os 120 

estudos que testaram a HAA com uma única espécie e através de medidas da estrutura da 121 

vegetação, encontraram diferenças nos parâmetros acústicos conforme os locais de emissão da 122 

vocalização (Röhr, 2015; Ziegler et al., 2011), porém não testaram se essa diferença poderia 123 
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acarretar em uma melhor transmissão no seu ambiente de emissão. Ainda, os estudos 124 

realizados para testar a HAA através de experimento de propagação do som, testaram 125 

vocalizações de espécies diferentes, com características de cantos diversos. Porém, até o 126 

momento não é conhecido nenhum estudo que testou como diferenças nas propriedades 127 

acústicas de uma mesma espécie podem influenciar na transmissão do sinal.  Então, com base 128 

na conclusão do estudo de Röhr (2015), pretendemos verificar se as diferenças encontradas 129 

nos parâmetros acusticos (frequência dominante, número de pulsos e intervalo entre pulsos) 130 

do canto de anúncio de Pithecopus  nordestinus,  confome o ambiente de emissão de 131 

vocalização e quantidade de vegetação onde os indivídos vocalizavam, aumentam a eficiência 132 

de propagação do som, assim concordando com a HAA. Nossa hipótese é que estes 133 

parâmetros acústicos possam maximizar a transmissão do som de acordo com o ambiente 134 

onde a vocalização é emitida. Utilizamos degradação do canto, medida através de correlação 135 

envelope e correlação espectral, para responder a nossa hipótese. Para comprovar nossa 136 

hipótese, esperamos que (1) os cantos de indivíduos com vocalização emitida na Caatinga 137 

quando propagados no ambiente de Caatinga consigam alcançar maiores distâncias de 138 

propagação sem modificar seu sinal (valores de correlação envelope e espectral mais altos) do 139 

que quando propagados na Mata Atlântica (valores de correlação envelope e espectral mais 140 

baixos), (2) Já os cantos de indivíduos com vocalização emitida na Mata Atlântica devem 141 

conseguir se propagar em maiores distâncias sem modificar seu sinal quando propagados na 142 

Mata Atlântica (valores de correlação envelope e espectral mais altos) do que na Caatinga. 143 

 144 

MATERIAIS E MÉTODOS  145 

 146 

Local do experimento  147 

 148 

Realizamos o experimento no bioma Caatinga (município de Morro do Chapéu, estado 149 

da Bahia e município de Jatobá, estado de Pernambuco) (Fig. A1, A, C). O bioma Caatinga 150 

possui vários tipos de vegetação, suas fitofisionomias são muito variáveis, dependendo do 151 

regime de chuvas e do tipo de solo, variando de floresta alta a caatinga arbórea (Prado, 2003). 152 

Os ambientes onde realizamos o experimento neste bioma possuem uma vegetação arbustiva 153 

e herbácea, compreendendo principalmente árvores e arbustos baixos, na sua grande maioria 154 
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apresentam espinhos, e as árvores encontravam-se com poucas folhas ou completamente 155 

secas. O experimento também foi realizado no bioma Mata Atlântica (municípios de 156 

Igrapiúna e Santa Terezinha, ambos estado da Bahia) (Fig. A1, B, D), o bioma Mata Atlântica 157 

é formada por um mosaico de vegetações (florestas ombrófilas densa, aberta e mista, florestas 158 

estacionais decidual e semidecidual). Os locais onde realizamos o experimento são 159 

fragmentos de Mata Atlântica que apresentam árvores robustas e altas, formando dossel e 160 

gerando um clima de sombra e umidade nestes ambientes. São encontradas também árvores 161 

de médio porte, arbustos e vegetação herbácea.  162 

Em cada município onde realizamos o experimento, para evitar a escolha do ponto 163 

pelo coletor, percorremos cada área selecionada e marcamos 10 pontos distantes ao menos 164 

vinte metros entre eles. Destes 10 pontos, sorteamos três pontos onde realizamos o 165 

experimento. No total, realizamos 12 experimentos de propagação do som (Tabela 1).  166 

Selecionamos pontos descartando áreas íngremes, que inviabilizaria a gravação com 167 

microfone unidirecional e pontos próximos a corpos d’água, evitando a vocalização de outras 168 

espécies no momento do experimento. Essas medidas foram tomadas para diminuir efeitos 169 

adversos no experimento de propagação do som.  170 

 171 

Trabalho experimental 172 

 173 

Através do experimento de propagação do som dos cantos de Pithecopus nordestinus, 174 

averiguamos se os cantos de indivíduos que emitem vocalização na Caatinga conseguem 175 

atingir maiores distâncias de transmissão, sem modificar a estrutura do sinal no ambiente de 176 

Caatinga quando comparado com cantos de indivíduos de Mata Atlântica e vice-versa. Os 177 

cantos utilizados foram obtidos no banco de dados da Sonoteca da Universidade Estadual de 178 

Feira de Santana (SUEFS) (Tabela A1) e gravados durante a pesquisa de  Röhr (2015). Deste 179 

banco de dados, utilizamos 101 cantos pertencentes a 101 indivíduos de P. nordestinus, sendo 180 

57 de indivíduos gravados na Caatinga e 44 de indivíduos gravados na Mata Atlântica.  181 

Construímos uma faixa de som contendo os 101 cantos.  A sequência de cada canto na faixa 182 

sonora foi sorteada, sendo que cada canto possuía um código individual.  Durante o 183 

experimento de propagação, esta faixa sonora foi reproduzida no formato wave, através de 184 

uma caixa amplificadora (Roland cub 80x). 185 
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   . Conduzimos o experimento no período noturno, de 18h às 24h. O horário de 186 

vocalização da espécie registrado em literatura é entre 19h até 4h (Vilaça et al., 2011). 187 

Reproduzimos a gravação a 1m do solo e gravamos os 101 cantos a diferentes distâncias (1m, 188 

2m, 4m, 8m, 16m e 32m). Estas distâncias foram escolhidas para verificar como a intensidade 189 

sonora em ambientes com fitofisionomia diferentes pode variar, conforme a lei do inverso do 190 

quadrado, na qual, no ar atmosférico, a pressão sonora decai 6 dB com o dobro a distância em 191 

ambientes abertos e livre de obstáculos (Bradbury and Vehrencamp, 1998). Reproduzimos a 192 

faixa de som três vezes para cada distância, com objetivo de garantir que, caso alguma 193 

gravação fosse atingida por ruído de fundo que inviabilizasse a análise dos dados, teríamos 194 

outra gravação para mesma distância. Entretanto, analisamos apenas uma gravação de cada 195 

canto a cada distância, em cada ponto. Utilizamos sempre a primeira gravação, caso essa 196 

gravação tivesse algum problema que inviabilizasse a análise usamos a segunda gravação. 197 

Utilizamos um decibelímetro Icel Manaus Dl-4200 para garantir o mesmo nível de saída de 198 

som da caixa amplificadora em todas as reproduções. No início do experimento, em cada 199 

ponto, medimos a temperatura e umidade com um termohigrômetro digital Minipa MV-363. 200 

Para gravar os cantos, usamos um gravador Marantz profissional PMD661 acoplado a um 201 

microfone unidirecional Sennheiser ME 66.   202 

 203 

Análise dos cantos   204 

 205 

Para análise, utilizamos 7.150 cantos regravados de Pithecopus nordestinus. Na 206 

análise das regravações, separamos cada canto em um arquivo sonoro único. Para separar 207 

cada canto da faixa sonora reproduzida usamos o programa Raven Pro 1.5 (Bioacoustics 208 

Research Program, 2014).  Esse arquivo contendo apenas um canto foi utilizado para análise 209 

de correlação espectral e correlação envelope.   210 

Medimos na atenuação (perda de intensidade) do som em vegetação de Mata Atlântica 211 

e Caatinga, para confirmar se os cantos propagados no ambiente de Mata Atlântica (vegetação 212 

mais densa) sofrem maior atenuação do som, uma vez que é conhecido que ambientes de 213 

vegetação densa o som perde mais intensidade (Wiley and Richards, 1978). Para verificar os 214 

efeitos da transmissão do sinal ao longo da propagação, estimamos a degradação do som 215 

através da correlação espectral e correlação envelope. Analisamos os dados conforme segue: 216 
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Atenuação – os valores de intensidade (nível da pressão sonora) foram medidos para 217 

cada canto nas diversas distâncias, utilizando a ferramenta Leq (dB) do programa Raven Pro 218 

1.5 (Bioacoustics Research Program, 2014).  219 

Análise de correlação envelope – criamos oscilogramas que contém medidas de tempo 220 

no eixo das abscissas e pressão do som (μPa) no eixo das ordenadas. Depois, usando o 221 

oscilograma, geramos envelopes de onda que fazem um contorno ou desenho do formato do 222 

som no tempo para cada canto. Posteriormente, correlacionamos dois envelopes de onda 223 

sonora do canto reproduzido e do mesmo canto gravado nas diferentes distâncias para testar 224 

sua semelhança. Os envelopes de amplitude nos dão informações da duração do som, do 225 

padrão da onda sonora e da variação na amplitude do sinal no tempo (Hopp et al., 1998). 226 

Essas informações nos mostram a estrutura do canto, como o número e duração de pulsos e o 227 

intervalo entre pulsos. Dessa maneira, cantos que mantenham sua estrutura quando 228 

propagados permanecerão com os pulsos e intervalo entre pulsos inalterados. Assim, ao 229 

utilizar a correlação envelope para testar o nível de degradação, estaremos também testando 230 

se número de pulsos e intervalo entre pulsos poderiam influenciar na eficiência de 231 

propagação. Esses parâmetros acústicos variaram nos cantos de Pithecopus nordestinus de 232 

acordo com o ambiente e densidade de vegetação (Röhr, 2015).   233 

Análise de correlação espectral – para realizar a correlação espectral, geramos o 234 

gráfico de espectro de frequência (amplitude relativa à frequência) de cada canto reproduzido 235 

e de cada canto gravado nas diferentes distâncias. Após a geração do espectro de frequência 236 

correlacionamos cada canto reproduzido com o mesmo canto gravado em cada distância (1m, 237 

2m, 4m, 8m, 16m e 32m). Através da correlação espectral, podemos obter a variação no 238 

espectro de frequência dos cantos (Hopp et al., 1998). Isso nos permite testar se existe 239 

diferença no espectro de frequência de um mesmo canto propagado em ambientes distintos.  240 

Para as análises dos dados de correlação envelope e espectral utilizamos os valores de 241 

coeficiente de correlação de Pearson, que varia entre -1 a +1, sendo que de -1 a 0 significa 242 

ausência de similaridade e +1 indica 100% de similaridade. Quando o coeficiente de 243 

correlação diminui, indica que os cantos gravados a diferentes distâncias diferem do canto 244 

reproduzido. Assim, numa propagação eficiente, o canto deve estar o mais semelhante 245 

possível do canto utilizado como modelo. Os oscilogramas, espectros de frequência e as 246 

análises de correlação foram realizados através do programa computacional R  (R Core Team, 247 

2011) e o pacote de análise de som Seewave (Suer et al., 2008). 248 
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 249 

Análise estatística  250 

 251 

Nós construímos modelos lineares generalizados mistos (GLMM), utilizando a 252 

distância de gravação como variável fixa, locais onde realizamos o experimento como 253 

variável aleatória e habitat de emissão do canto e habitat onde realizamos o experimento 254 

como variáveis explicativas. As variáveis fixas e aleatórias estão presentes em todos os 255 

modelos. Criamos um primeiro modelo contendo todas as variáveis explicativas e a interação 256 

entre elas. Um segundo modelo contendo apenas as variáveis explicativas, sem interação entre 257 

elas. O terceiro e quarto modelos com apenas uma variável explicativa (terceiro modelo - 258 

habitat de emissão do canto e quarto modelo habitat onde realizamos o experimento). Depois, 259 

criamos o modelo nulo contendo apenas a variável resposta e as variáveis fixa e aleatória. 260 

Todos esses modelos foram criados para cada variável resposta (excesso de atenuação, 261 

correlação espectral e correlação envelope). No total, foram construídos 20 modelos. Após a 262 

geração dos modelos, utilizamos o Critério de Informação de Akaike (AIC) para comparar os 263 

modelos e identificar o que melhor se ajustou aos nossos dados. Os modelos que tiverem 264 

valor de AIC até 2.0 são considerados modelos que se ajustam aos dados, se os valores dos 265 

modelos apresentados forem maiores que dois indica que os modelos não se ajustaram aos 266 

nossos dados (Burnham and Anderson, 2002). Após encontrar o melhor modelo comparamos 267 

esse modelo com o modelo nulo, através de um teste qui-quadrado e verificamos qual modelo 268 

apresentou uma diferença significativa, considerando valores de p>0,05. Todos os testes 269 

foram realizados no software R (R Core Team, 2011), usando o pacote "lme4" (Bates et al., 270 

2015) e “bbmle” (Bolker and R Development Core, 2014). 271 

RESULTADOS  272 

 273 

Todas as variáveis testadas (níveis de pressão sonora, correlação espectral e correlação 274 

envelope) mostraram que a atenuação e degradação dos cantos foram maiores quando 275 

propagados no ambiente de Mata Atlântica em comparação aos mesmos cantos propagados na 276 

Caatinga (Tabela 2).   277 

Os modelos que incluíram habitat de propagação do som como variável explicativa 278 

foram os que melhor responderam à perda de intensidade do som ao longo de sua propagação. 279 
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Para esta variável, o ambiente onde realizamos o experimento de propagação (Caatinga ou 280 

Mata Atlântica) influenciou no resultado (Tabela 3). Os cantos propagados perderam mais 281 

intensidade quando propagados na Mata Atlântica. Quando propagados na Caatinga 282 

alcançaram maiores distâncias com maior intensidade (χ2 = 11351; gl = 2; p < 0,001) (Fig. 1). 283 

A média do nível de pressão sonora (dB) demonstra que houve pouca diferença na intensidade 284 

perdida nas distâncias 1m, 2m e 4m, para os cantos propagados na Caatinga e Mata Atlântica. 285 

Porém, nas distâncias superiores a 4m os cantos propagados na Mata Atlântica perderam mais 286 

intensidade que os mesmos cantos propagados na Caatinga (Tabela 2). 287 

Para os valores de correlação envelope, o modelo que melhor respondeu essa variável 288 

foi ambiente de propagação do som (Caatinga ou Mata Atlântica) (Fig. 2). Os cantos 289 

propagados na Caatinga tiveram valores mais altos de correlação, demostrando que os cantos 290 

foram menos degradados no ambiente de Caatinga e mais degradados no ambiente de Mata 291 

Atlântica (χ2 = 88,225; gl = 2; p < 0,001), o ambiente onde os sons foram emitidos não 292 

interferiu na eficiência de transmissão do som, contrariando a HAA. 293 

Para os valores de correlação espectral, o modelo gerado com a variável explicativa 294 

habitat de emissão da vocalização foi o que melhor se ajustou aos resultados obtidos (Tabela 295 

3). As vocalizações emitidas na Caatinga tiveram valores mais altos de correlação no 296 

ambiente de Caatinga e Mata Atlântica (Fig. 3A). Em todas as distâncias de propagação, as 297 

vocalizações emitidas na Caatinga conseguiram alcançar maiores valores de correlação 298 

espectral (Fig. 3B). As vocalizações emitidas na Mata Atlântica tiveram valores de correlação 299 

mais baixos tanto na Mata Atlântica quanto na Caatinga (χ2 = 567,83; gl = 2; p < 0,001). Esse 300 

resultado não apoia a HAA.   301 

DISCUSSÃO   302 

 303 

Nossos resultados confirmaram que há maior atenuação nos cantos de Pithecopus 304 

nordestinus no ambiente de Mata Atlântica, independente do ambiente de emissão da 305 

vocalização (Mata Atlântica ou Caatinga). Provavelmente na Mata Atlântica, a maior 306 

quantidade de vegetação, como troncos e folhas das árvores, foi responsável por dispersar 307 

mais o som dos cantos de Pithecopus nordestinus do que no ambiente de Caatinga. Esse 308 

resultado é sugerido na literatura e já foi encontrado em estudos anteriores (Schwartz et al., 309 

2015; Wiley and Richards, 1978). 310 
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A hipótese de adaptação acústica foi rejeitada, pois apenas os cantos de P. nordestinus 311 

emitidos por indivíduos na Caatinga tiveram valores mais baixos de degradação quando 312 

transmitidos na Caatinga, resultado obtido apenas para a correlação espectral.   313 

 A partir da correlação envelope, o resultado obtido, indicou que o ambiente foi a 314 

variável que influenciou o nível de degradação do som ao longo de sua propagação. Röhr 315 

(2015) verificou que o intervalo entre pulsos nos cantos de Pithecopus nordestinus foi maior 316 

na Mata Atlântica e também encontrou que a quantidade de pulsos aumentou em vegetação 317 

mais densa ao redor do indivíduo.  Através da correlação envelope, verificamos que o 318 

ambiente de emissão da vocalização do canto (Mata Atlântica ou Caatinga) não influenciou na 319 

fidelidade do canto ao longo de sua propagação. Provavelmente, a perda de fidelidade mais 320 

acentuada encontrada no ambiente de propagação na Mata Atlântica é reflexo da reverberação 321 

do som, que pode modificar o padrão temporal do canto, fazendo com que os intervalos entre 322 

pulsos desapareçam ou diminuam (Forrest, 1994; Wiley and Richards, 1978).  Em ambientes 323 

de mata, o som sofre mais com os efeitos da reverberação devido à quantidade de vegetação, 324 

sendo esse efeito quase ausente nos ambientes abertos (Forrest, 1994; Wiley and Richards, 325 

1978). Há de se considerar, entretanto, que a correlação envelope inclui também a amplitude 326 

de intensidade, cuja atenuação foi muito acentuada e causada pelo ambiente de propagação.  327 

Röhr (2015) encontrou que a variação na frequência e número de pulsos dos cantos de 328 

Pithecopus nordestinus é influenciada pela quantidade de vegetação em torno do animal. 329 

Essas mudanças estruturais nos cantos de P. nordestinus de populações pertencentes à Mata 330 

Atlântica podem estar ocorrendo, uma vez que a quantidade de vegetação em torno dos 331 

indivíduos neste ambiente é superior aos dos indivíduos de populações de Caatinga. Porém, 332 

essas modificações não foram relacionadas com a eficiência de propagação no ambiente de 333 

emissão, como sugere a HAA. Esse resultado pode ser consequência da história evolutiva de 334 

P. nordestinus, cuja linhagem é típica de Caatinga (São Pedro, 2014). Assim, trata-se de uma 335 

espécie típica de Caatinga que está expandindo sua distribuição para a Mata Atlântica.  Neste 336 

caso, ao vocalizar, esta espécie pode estar sujeita a outras pressões seletivas que não existiam 337 

no ambiente de Caatinga, além da estrutura da vegetação. No ambiente de Mata Atlântica a 338 

espécie também pode estar passando por ajuste adaptativo.  339 

A evolução de um canto pode ser impulsionada por uma série de pressões seletivas 340 

como predação, perda energética e seleção sexual (Endler, 1992), além do ambiente onde 341 

ocorre a transmissão do sinal. Quando diferentes forças seletivas estão atuando em uma 342 
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mesma característica, aquela de maior pressão tende a se sobressair, ou quando essas forças 343 

operam em sentido contrário, uma das pressões seletivas pode ser forte o suficiente para 344 

equilibrar ou compensar os efeitos da outra (Kime et al., 2000).  No caso de Pithecopus 345 

nordestinus, ao vocalizar em ambiente de vegetação mais densa, há alteração na frequência do 346 

canto (Röhr, 2015). Essa alteração não se mostrou capaz de diminuir a degradação do som 347 

nesse ambiente. Entretanto, deve-se considerar também que a frequência dominante é uma 348 

característica importante para seleção sexual em muitas espécies. Alguns trabalhos têm 349 

mostrado a preferência das fêmeas por frequências específicas (Gerhardt, 1987; Ryan et al., 350 

1992) e ao menos um sugeriu que a preferência das fêmeas por frequências mais baixas, 351 

associada a uma melhor transmissão do canto em ambiente florestado, poderia moldar e 352 

diferenciar o canto de Acris crepitans da outra espécie de ambiente aberto, Acris blanchardi. 353 

Porém, não é conhecido nenhum trabalho que testa a preferência de fêmeas por alguma 354 

propriedade do canto de P. nordestinus. 355 

O presente estudo testou se a variação no intervalo entre pulsos do canto anúncio de 356 

Pithecopus nordestinus, condicionada pelo ambiente de emissão da vocalização, e o número 357 

de pulsos e frequência do canto, que variou de acordo com a vegetação ao redor do macho 358 

(Röhr, 2015), seriam responsáveis por diminuir os efeitos da degradação do som durante sua 359 

transmissão nos seus respectivos ambientes de emissão. A partir dos resultados da correlação 360 

envelope, concluímos que o apenas ambiente onde o som foi propagado foi responsável pela 361 

degradação do canto. O ambiente de emissão dos cantos testados não interferiu na degradação 362 

dos mesmos. Finalmente, a partir da correlação espectral, concluímos que o ambiente de 363 

emissão do canto influencia na degradação da frequência do canto. Entretanto, só 364 

conseguimos verificar uma menor degradação no ambiente de Caatinga. Assim, nosso estudo 365 

não apoia a HAA.   366 

Estudos com anuros sobre a HAA, não testaram a propagação do canto de indivíduos 367 

que vocalizam em ambientes diferentes. Sugerimos que os próximos estudos que verifiquem 368 

diferenças nos parâmetros acústicos dos cantos conforme ambiente testem também como 369 

essas diferenças vai interferir na transmissão do sinal, assegurando as evidências para o apoio 370 

a HAA. 371 
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LEGENDA DAS FIGURAS 480 

 481 

Fig. 1. Média e variação nos níveis de pressão sonora ao longo das distâncias de 482 

propagação (m), mostrando a atenuação do som nos dois ambientes (Caatinga e Mata 483 

Atlântica), sem considerar o ambiente de emissão da vocalização.      cantos propagados na 484 

Caatinga;     cantos propagados na Mata Atlântica.  485 

 486 

Fig. 2. Média e variação nos índices de correlação envelope dos cantos dos indivíduos 487 

propagados na Caatinga e Mata Atlântica. Propagação em diferentes distâncias, sem 488 

considerar o ambiente de emissão da vocalização.     cantos propagados na Caatinga;     cantos 489 

propagados na Mata Atlântica.  490 

 491 

Fig. 3. Média e variação nos índices de correlação espectral das vocalizações emitidas por 492 

indivíduos de Caatinga e Mata Atlântica propagados na Caatinga e Mata Atlântica (A). Média 493 

e variação nos índices de correlação espectral nos dois ambientes de propagação (Caatinga e 494 

Mata Atlântica) (B).    vocalizações emitidas por indivíduos na Caatinga;     vocalizações 495 

emitidas por indivíduos na Mata Atlântica.  496 

 497 
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TABELAS 535 

 536 

 537 

Tabela 1. Coordenadas geográficas dos locais onde foram realizados o experimento de 538 

propagação do som, data de execução do experimento e medidas climáticas. 539 

Local Coordenadas Data Temperatura Umidade 

Morro do Chapéu-BA  11°24’47’’S 41°22’37’’W 15.05.2016 26.5°C 63% 

Morro do Chapéu-BA  11°24’48.9’’S 41°22’37.9’’W 15.05.2016 22.4°C 77% 

Morro do Chapéu-BA  11°24’51.5’’S, 41°22’39.3’’W 15.05.2016 21°C 84% 

Jatobá-PE  09°11’38.2’’S 38°09’07.2’’W 24.06.2016 27.6°C 59% 

Jatobá-PE  09°11’37.6’’S, 38°09’06.4’’W 24.06.2016 26.2°C 63% 

Jatobá-PE  09°11’37.8’’S 38°09’09.8’’W 24.06.2016 24.1°C’ 69% 

Santa Terezinha-BA 11°24’51.6’’S 41°22’39.4’’W 02.06.2016 21.4°C 60% 

Santa Terezinha-BA 12°51’32.59’’S 39°28’25.9’’W 02.06.2016 21°C 68% 

Santa Terezinha-BA 12°51’36.9’’S 039°28’25.7’’W 02.06.2016 21°C 70% 

Igrapiúna-BA  13°49’20.1’’S 39°12’03.6’’W 07.08.2016 24.2°C 72% 

Igrapiúna-BA  13°49’24.8’’S 39°12’03.6’’W 07.08.2016 20.1°C 86% 

Igrapiúna-BA  13°49’26.7’’S 39°12’01.4’’W 07.08.2016 19.5°C 89% 

 540 

 541 

 542 

 543 

 544 

 545 

 546 

 547 

 548 

 549 
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Tabela 2. Média e desvio padrão (DP) das variáveis estudadas, nos ambientes de Caatinga e 550 

Mata Atlântica a diferentes distâncias, para 7150 cantos testados.   551 

Variáveis  Média ± DP 

Cantos de Caatinga  Propagados na Caatinga  

 1m 2m 4m 8m 16m 32m 

Níveis de pressão 

sonora  
68,86 ± 2,81 66,92 ±3,48 61,70 ± 4,70 53,81 ± 4,59 49,03 ±4,31 40,29 ± 6,04 

Correlação envelope 0,64 ± 0,08 0,67 ± 0,08 0,70 ± 0,09 0,69 ± 0,10 0,71 ± 0,10 0,69 ± 0,10 

Correlação espectral  0,82 ± 0,04  0,82 ± 0,05 0,84 ± 0,05 0,83 ± 0,06 0,83 ± 0,05 0,81 ± 0,06 

Cantos de Mata 

Atlântica  
Propagados na Caatinga  

 1m 2m 4m 8m 16m 32m 

Níveis de pressão 

sonora  
68,85 ± 2,70 66,79 ± 3,41 61,22 ± 4,72 53,91 ± 4,63  48,83 ± 4,15 40,65 ± 5,48 

Correlação envelope 0,63 ± 0,09 0,66 ± 0,09 0,69 ± 0,09 0,67 ± 0,10 0,71 ± 0,10  0,69 ± 0,10 

Correlação espectral  0,81 ± 0,06 0,81 ± 0,06  0,82 ± 0,06 0,81 ± 0,07 0,81 ± 0,07 0,79 ± 0,07 

Cantos de Mata 

Atlântica  
Propagados na Mata Atlântica  

 1m 2m 4m 8m 16m 32m 

Níveis de pressão 

sonora  
68,49 ± 1,67 66,30 ± 2,68 61,20 ± 3,02 52,16 ± 5,21 42,62 ± 7,25 33,30 ± 6,52 

Correlação envelope 0,62 ± 0,07 0,65 ± 0,07 0,67 ± 0,06 0,64 ± 0,08 0,62 ± 0,09 0,56 ± 0,09 

Correlação espectral  0,80 ± 0,06 0,80 ± 0,06 0,80 ± 0,06 0,78 ± 0,07 0,77 ± 0,07 0,74 ± 0,07 

Cantos de Caatinga  Propagados na Mata Atlântica  

 1m 2m 4m 8m 16m 32m 

Níveis de pressão 

sonora  
68,58 ± 1,91 66,55 ± 2,83 61,40 ± 3,43 52,23 ± 5,34 42,99 ± 7,17 33,55 ± 6,50 

Correlação envelope 0,63 ± 0,06 0,65 ± 0,06 0,67 ± 0,06 0,64 ± 0,07 0,62 ± 0,08 0,56 ± 0,09 

Correlação espectral  0,82 ± 0,04 0,82 ± 0,05  0,82 ± 0,05 0,81 ± 0,05  0,79 ± 0,05  0,75 ± 0,06 

 552 

 553 

 554 

 555 

 556 
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Tabela 3. Resumo dos modelos com as informações de classificação de acordo com os 557 

valores de critério de Akaike (AIC). 558 

Modelo  AIC gl ΔAIC 

Correlação envelope        

Habitat de propagação  -15396.5 6 0.0 

Habitat emissão do canto  

  
-15393.7 6 2.8 

Habitat emissão do canto + Habitat de 

propagação 
-15388.1 7 8.4 

 

Habitat emissão do canto + Habitat de 

propagação+ -15379.4 8 17.1 

Habitat emissão do canto  : Habitat de 

propagação  
Nulo  -15341.7 4 54.8 

Correlação espectral       

Habitat emissão do canto   -20205.0 6 0.0 

Habitat emissão do canto + Habitat de 

propagação 
-20200.5 7 4.5 

 

Habitat emissão do canto + Habitat de 

propagação+ -20189.8 8 15.2 

Habitat emissão do canto : Habitat de 

propagação 

 559 

Habitat de propagação  -20058.6 6 146.4 

Nulo  -19698.3 4 506.7 

Níveis de pressão sonora        

Habitat de propagação  44674.2 6 0.0 

Habitat emissão do canto + Habitat de 

propagação 
44677.7 7 3.5 

 

44680.2 8 6.0 
Habitat emissão do canto + Habitat de 

propagação+ 

Habitat emissão do canto : Habitat de 

propagação  
Habitat emissão do canto   44681.5 6 7.3 

Nulo  56011.3 4 11337.1 

 560 

 561 

 562 

 563 

APÊNDICE 564 

 565 
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Fig. A1. Ambientes de Caatinga e Mata Atlântica onde realizamos o experimento. Morro 566 

do Chapéu-BA (A), Santa Terezinha-BA (B), Jatobá-PE (C), Igrapiúna-BA (D).  567 
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Tabela A1. Cantos utilizados  no experimento de propagação.    590 

Espécie ID Localidade Habitat Temperatura Coordenadas Geográficas Registro 

    (°C)  sonoteca (nº) 

Pithecopus  nordestinus 1 Bezerros-PE Caatinga 19,7 8°17'27''S/35°45'36''O 100_460 

Pithecopus  nordestinus 2 Bezerros-PE Caatinga 19,3 8°17'27''S/35°45'36''O 100_461 

Pithecopus  nordestinus 3 Bezerros-PE Caatinga 19,7 8°17'27''S/35°45'36''O 100_462 

Pithecopus  nordestinus 4 Bezerros-PE Caatinga  19,1 8°17'27''S/35°45'36''O 100_463 

Pithecopus  nordestinus 5 Bezerros-PE Caatinga 19,1 8°17'27''S/35°45'36''O 100_464 

Pithecopus  nordestinus 6 Bezerros-PE Caatinga 21,1 8°17'27''S/35°45'36''O 100_465 

Pithecopus  nordestinus 7 Bezerros-PE Caatinga  21,1 8°17'27''S/35°45'36''O 100_466 

Pithecopus  nordestinus 8 Bezerros-PE Caatinga  19,5 8°17'27''S/35°45'36''O 100_467 

Pithecopus  nordestinus 9 Bezerros-PE Caatinga  19,8 8°17'27''S/35°45'36''O 100_468 

Pithecopus  nordestinus 10 Cuité-PB Caatinga  21 6°29'28.10"S/ 36° 9'28.15"O 100_469 

Pithecopus  nordestinus 11 Cuité-PB Caatinga 21,4 6°29'28.10"S/ 36° 9'28.15"O 100_470 

Pithecopus  nordestinus 12 Cuité-PB Caatinga  21,4 6°29'28.10"S/ 36° 9'28.15"O 100_471 

Pithecopus  nordestinus 13 Cuité-PB Caatinga  22,3 6°29'28.10"S/ 36° 9'28.15"O 100_472 

Pithecopus  nordestinus 14 Cuité-PB Caatinga  20,7 6°29'28.10"S/ 36° 9'28.15"O 100_473 

Pithecopus  nordestinus 15 Cuité-PB Caatinga 20,7 6°29'28.10"S/ 36° 9'28.15"O 100_474 

Pithecopus  nordestinus 16 Cuité-PB Caatinga  20,3 6°29'28.10"S/ 36° 9'28.15"O 100_475 

Pithecopus  nordestinus 17 Cuité-PB Caatinga  20,3 6°29'28.10"S/ 36° 9'28.15"O 100_476 

Pithecopus  nordestinus 18 Estância-SE Mata Atlântica  22,2 11°14'44.92"S/ 37°27'48.85"O 100_477 

Pithecopus  nordestinus 19 Estância-SE Mata Atlântica 23,2 11°14'44.92"S/ 37°27'48.85"O 100_478 

Pithecopus  nordestinus 20 Estância-SE Mata Atlântica 22,4 11°14'44.92"S/ 37°27'48.85"O 100_479 

Pithecopus  nordestinus 21 Estância-SE Mata Atlântica 22 11°14'44.92"S/ 37°27'48.85"O 100_480 

Pithecopus  nordestinus 22 Igarassu-PE Mata Atlântica 23,7 7°49'1.27"S/ 34°57'19.19"O 100_481 

Pithecopus  nordestinus 23 Igarassu-PE Mata Atlântica 21,1 7°49'1.27"S/ 34°57'19.19"O 100_482 

Pithecopus  nordestinus 24 Igarassu-PE Mata Atlântica 21,2 7°49'1.27"S/ 34°57'19.19"O 100_483 

Pithecopus  nordestinus 25 Igarassu-PE Mata Atlântica 21 7°49'1.27"S/ 34°57'19.19"O 100_484 

Pithecopus  nordestinus 26 Igrapiúna-BA Mata Atlântica 21,3 13°47'45.49"S/ 39°10'3.32"O 100_485 
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Espécie ID Localidade Habitat Temperatura Coordenadas Geográficas Registro 

    (°C)  sonoteca (nº) 

Pithecopus  nordestinus 27 Igrapiúna-BA Mata Atlântica 21,3 13°47'45.49"S/ 39°10'3.32"O 100_486 

Pithecopus  nordestinus 28 Igrapiúna-BA Mata Atlântica 19 13°47'45.49"S/ 39°10'3.32"O 100_487 

Pithecopus  nordestinus 29 Igrapiúna-BA Mata Atlântica 19 13°47'45.49"S/ 39°10'3.32"O 100_488 

Pithecopus  nordestinus 30 Igrapiúna-BA Mata Atlântica 18,5 13°47'45.49"S/ 39°10'3.32"O 100_489 

Pithecopus  nordestinus 31 Igrapiúna-BA Mata Atlântica 21,1 13°47'45.49"S/ 39°10'3.32"O 100_490 

Pithecopus  nordestinus 32 Igrapiúna-BA Mata Atlântica 21,1 13°47'45.49"S/ 39°10'3.32"O 100_491 

Pithecopus  nordestinus 33 Igrapiúna-BA Mata Atlântica 20,5 13°47'45.49"S/ 39°10'3.32"O 100_492 

Pithecopus  nordestinus 34 Igrapiúna-BA Mata Atlântica 18,8 13°47'45.49"S/ 39°10'3.32"O 100_493 

Pithecopus  nordestinus 35 Jaguaquara-BA Caatinga 20,5 13°28'27.95"S/ 39°55'10.49"O 100_494 

Pithecopus  nordestinus 36 Jaguaquara-BA Caatinga 20,5 13°28'27.95"S/ 39°55'10.49"O 100_495 

Pithecopus  nordestinus 37 Jaguaquara-BA Caatinga 19,5 13°28'27.95"S/ 39°55'10.49"O 100_496 

Pithecopus  nordestinus 38 Jaguaquara-BA Caatinga 19,5 13°28'27.95"S/ 39°55'10.49"O 100_497 

Pithecopus  nordestinus 39 Jaguaquara-BA Caatinga 19,5 13°28'27.95"S/ 39°55'10.49"O 100_498 

Pithecopus  nordestinus 40 Jaguaquara-BA Caatinga 18 13°28'27.95"S/ 39°55'10.49"O 100_499 

Pithecopus  nordestinus 41 Jaguaquara-BA Caatinga 18 13°28'27.95"S/ 39°55'10.49"O 100_500 

Pithecopus  nordestinus 42 João Câmara-RN Caatinga 24,5 5°41'29.27"S/ 35°53'47.89"O 100_501 

Pithecopus  nordestinus 43 João Câmara-RN Caatinga 24,6 5°41'29.27"S/ 35°53'47.89"O 100_502 

Pithecopus  nordestinus 44 João Câmara-RN Caatinga 24,3 5°41'29.27"S/ 35°53'47.89"O 100_503 

Pithecopus  nordestinus 45 João Câmara-RN Caatinga 24,4 5°41'29.27"S/ 35°53'47.89"O 100_504 

Pithecopus  nordestinus 46 João Câmara-RN Caatinga 24 5°41'29.27"S/ 35°53'47.89"O 100_505 

Pithecopus  nordestinus 47 João Câmara-RN Caatinga 24 5°41'29.27"S/ 35°53'47.89"O 100_506 

Pithecopus  nordestinus 48 João Câmara-RN Caatinga 23,1 5°41'29.27"S/ 35°53'47.89"O 100_507 

Pithecopus  nordestinus 49 João Câmara-RN Caatinga 23,1 5°41'29.27"S/ 35°53'47.89"O 100_508 

Pithecopus  nordestinus 50 Mamanguape-PB Mata Atlântica 22,5 6°56'35.59"S/ 35° 7'23.70"O 100_509 

Pithecopus  nordestinus 51 Mamanguape-PB Mata Atlântica 22 6°56'35.59"S/ 35° 7'23.70"O 100_510 

Pithecopus  nordestinus 52 Mamanguape-PB Mata Atlântica 21 6°56'35.59"S/ 35° 7'23.70"O 100_511 

Pithecopus  nordestinus 53 Mamanguape-PB Mata Atlântica 20 6°56'35.59"S/ 35° 7'23.70"O 100_512 

Pithecopus  nordestinus 54 Mamanguape-PB Mata Atlântica 21,5 6°56'35.59"S/ 35° 7'23.70"O 100_513 
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Espécie ID Localidade Habitat Temperatura Coordenadas Geográficas Registro 

    (°C)  sonoteca (nº) 

Pithecopus  nordestinus 55 Mamanguape-PB Mata Atlântica 21,3 6°56'35.59"S/ 35° 7'23.70"O 100_514 

Pithecopus  nordestinus 56 Mata de São João-BA Mata Atlântica 18 12°29'53.63"S/ 38°18'35.06"O 100_515 

Pithecopus  nordestinus 57 Mata de São João-BA Mata Atlântica 18 12°29'53.63"S/ 38°18'35.06"O 100_516 

Pithecopus  nordestinus 58 Mata de São João-BA Mata Atlântica 18 12°29'53.63"S/ 38°18'35.06"O 100_517 

Pithecopus  nordestinus 59 Mata de São João-BA Mata Atlântica 18 12°29'53.63"S/ 38°18'35.06"O 100_518 

Pithecopus  nordestinus 60 Mata de São João-BA Mata Atlântica 18 12°29'53.63"S/ 38°18'35.06"O 100_519 

Pithecopus  nordestinus 61 Mata de São João-BA Mata Atlântica 18 12°29'53.63"S/ 38°18'35.06"O 100_520 

Pithecopus  nordestinus 62 Mata de São João-BA Mata Atlântica 16,8 12°29'53.63"S/ 38°18'35.06"O 100_521 

Pithecopus  nordestinus 63 Mata de São João-BA Mata Atlântica 16,3 12°29'53.63"S/ 38°18'35.06"O 100_522 

Pithecopus  nordestinus 64 Paripiranga-BA Caatinga 20 10°41'21.80"S/ 37°52'59.30"O 100_523 

Pithecopus  nordestinus 65 Paripiranga-BA Caatinga 20 10°41'21.80"S/ 37°52'59.30"O 100_524 

Pithecopus  nordestinus 66 Paripiranga-BA Caatinga 20 10°41'21.80"S/ 37°52'59.30"O 100_525 

Pithecopus  nordestinus 67 Paripiranga-BA Caatinga 20 10°41'21.80"S/ 37°52'59.30"O 100_526 

Pithecopus  nordestinus 68 Paripiranga-BA Caatinga 20 10°41'21.80"S/ 37°52'59.30"O 100_527 

Pithecopus  nordestinus 69 Paripiranga-BA Caatinga 20 10°41'21.80"S/ 37°52'59.30"O 100_528 

Pithecopus  nordestinus 70 São José da Tapera-AL Caatinga 22,1 9°33'32.65"S/ 37°23'25.87"O 100_529 

Pithecopus  nordestinus 71 São José da Tapera-AL Caatinga 22,9 9°33'32.65"S/ 37°23'25.87"O 100_530 

Pithecopus  nordestinus 72 São José da Tapera-AL Caatinga 21 9°33'32.65"S/ 37°23'25.87"O 100_531 

Pithecopus  nordestinus 73 São José da Tapera-AL Caatinga 21 9°33'32.65"S/ 37°23'25.87"O 100_532 

Pithecopus  nordestinus 74 São José da Tapera-AL Caatinga 19,5 9°33'32.65"S/ 37°23'25.87"O 100_533 

Pithecopus  nordestinus 75 São José da Tapera-AL Caatinga 19,7 9°33'32.65"S/ 37°23'25.87"O 100_534 

Pithecopus  nordestinus 76 São José da Tapera-AL Caatinga 19,7 9°33'32.65"S/ 37°23'25.87"O 100_535 

Pithecopus  nordestinus 77 São José da Tapera-AL Caatinga 19,5 9°33'32.65"S/ 37°23'25.87"O 100_536 

Pithecopus  nordestinus 78 São José da Tapera-AL Caatinga 19,5 9°33'32.65"S/ 37°23'25.87"O 100_537 

Pithecopus  nordestinus 79 São José da Tapera-AL Caatinga 18,6 9°33'32.65"S/ 37°23'25.87"O 100_538 

Pithecopus  nordestinus 80 São José da Tapera-AL Caatinga 18,6 9°33'32.65"S/ 37°23'25.87"O 100_539 

Pithecopus  nordestinus 81 São Miguel dos Campos-AL Mata Atlântica 25,4 9°46'2.17"S/ 36° 2'19.46"O 100_540 

Pithecopus  nordestinus 82 São Miguel dos Campos-AL Mata Atlântica 25,4 9°46'2.17"S/ 36° 2'19.46"O 100_541 
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Espécie ID Localidade Habitat Temperatura Coordenadas Geográficas Registro 

    (°C)  sonoteca (nº) 

Pithecopus  nordestinus 83 São Miguel dos Campos-AL Mata Atlântica 25,4 9°46'2.17"S/ 36° 2'19.46"O 100_542 

Pithecopus  nordestinus 84 São Miguel dos Campos-AL Mata Atlântica 25,4 9°46'2.17"S/ 36° 2'19.46"O 100_543 

Pithecopus  nordestinus 85 São Miguel dos Campos-AL Mata Atlântica 25,4 9°46'2.17"S/ 36° 2'19.46"O 100_544 

Pithecopus  nordestinus 86 São Miguel dos Campos-AL Mata Atlântica 19,3 9°46'2.17"S/ 36° 2'19.46"O 100_545 

Pithecopus  nordestinus 87 São Miguel dos Campos-AL Mata Atlântica 19,3 9°46'2.17"S/ 36° 2'19.46"O 100_546 

Pithecopus  nordestinus 88 São Miguel dos Campos-AL Mata Atlântica 19,3 9°46'2.17"S/ 36° 2'19.46"O 100_547 

Pithecopus  nordestinus 89 Taquaritinga-PE Caatinga 19,4 7°46'54.05"S/ 36°14'0.56"O 100_548 

Pithecopus  nordestinus 90 Taquaritinga-PE Caatinga 19,4 7°46'54.05"S/ 36°14'0.56"O 100_549 

Pithecopus  nordestinus 91 Taquaritinga-PE Caatinga 19,3 7°46'54.05"S/ 36°14'0.56"O 100_550 

Pithecopus  nordestinus 92 Taquaritinga-PE Caatinga 19,3 7°46'54.05"S/ 36°14'0.56"O 100_551 

Pithecopus  nordestinus 93 Taquaritinga-PE Caatinga 18,7 7°46'54.05"S/ 36°14'0.56"O 100_552 

Pithecopus  nordestinus 94 Taquaritinga-PE Caatinga 18 7°46'54.05"S/ 36°14'0.56"O 100_553 

Pithecopus  nordestinus 95 Taquaritinga-PE Caatinga 17,4 7°46'54.05"S/ 36°14'0.56"O 100_554 

Pithecopus  nordestinus 96 Taquaritinga-PE Caatinga 17,8 7°46'54.05"S/ 36°14'0.56"O 100_555 

Pithecopus  nordestinus 97 Taquaritinga-PE Mata Atlântica 17 8° 5'1.28"S/ 36°13'44.51"O 100_556 

Pithecopus  nordestinus 98 Taquaritinga-PE Mata Atlântica 17,4 8° 5'1.28"S/ 36°13'44.51"O 100_557 

Pithecopus  nordestinus 99 Taquaritinga-PE Mata Atlântica 17 8° 5'1.28"S/ 36°13'44.51"O 100_558 

Pithecopus  nordestinus 100 Taquaritinga-PE Mata Atlântica 16 8° 5'1.28"S/ 36°13'44.51"O 100_559 

Pithecopus  nordestinus 101 Taquaritinga-PE Mata Atlântica 16 8° 5'1.28"S/ 36°13'44.51"O 100_560 
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