
Apêndice

Como registrar e analisar sons

Como animais que se comunicam por sinais acústicos, em
estudos compoÍtamentais de anuros é essencial registrar e analisar as

vocaüzações emitidas. Para isso, o pesquisador deve estar munido dos

seguintes equipamentos: gravador, microfone, termômetro, paqúmetro
e balança de precisão.

Url.a gravação perfeita exige gravadotes de boa quaÌidade, e no
mercado são encontradâs mârcas como Nagr4 Uheq Tascam (DAT - DEt l
Audio Tape), Marane (cassete profissional), Sony pÂT). Os valores desses

gtavadores variam em torno de US$500.00 a US$10,000.00 (ncluindo
acessórios, como bolsa pâra tÍansporte e batetias sobressalentes). Os
mictofones devem ser unidirecionais e há no mercado as marcas Sennheiser

(modelo ME66, US$500.00) e Sony (modelo ECM-MS 907, US$ 200.00).

Entretântq mesmo com gravadores e microfones mais simples é

possível reahzar bons tegistros de vocalizações. Geralmente, gravadores

cassetes podem ser utilizados para registrar vocalizações de fteqüências mais

baixas (sons gtaves). Algumas vezes é preciso afastar o gravador e o
microfone do macho cantor, pata não saturar a gravaçào. Dessa forma, em

agregações reprodutivas densas, fica quase impossível registrar as vocalizações

com eqúpamentos mais simples. Hâ,todava,bons sonogramas pubJicados

em artigos científìcos, que foram obtidos de gtavações reallzadas com
gravadores cassetes simples (Bastos & Haddad, 1995),

Após gravar o indiúduo, devem-se anunciar na fita o nome da
espécie, o local, a data, o horário, a temperatura do ar e da água (se o
indiúduo estiver vocalizando na ágoa), a umidade relativa do ar e qualquer
outra observação considerada relevante (por exemplo, alfixa do substrato
ou proximidade com outro macho cantor). O macho cantor deve ser

capturado para ser medido (com paquímetro) e pesado (com balança de
ptecisão). Esse animal deve set depositado em alguma coleção científica,

após f,xado como material testemunho.



Mesmo sem gravador e microfone é possível reahzar estudos
bioacústicos. Algumas vatiáveis, tal como taxa de emissão do macho
cantor por unidade de tempo, podem ser registradas utilizando-se
somente caderno, lápis e o ouüdo. Outros âspectos, tais como a primeira
vocaltzaçáo emitida e o tipo de vocaüzação, também não requerem
eqúpamentos sofìsticados para seu registto.

Âpós serem obtidas, as voca)izações devem ser ügStabzadas em

computador. Para isso, pode-se contar com progrâmas computâcionais

t^nto para Maclntosh @. .*., Sound edìt e Canary) como para PC Q4uìsoft
sonagraph e Cool Edìt96). Versões reduzidas para computadores PC podem

ser obtidas gtatuitamente. NormalmeÍÌte, a ügtahzaçáo ê teahzada em

22kHz, mâs esta escolha depende da(s) espécie(s) estudada(s). Nestes

programâs podem ser obtidas as seguintes variáveis: estrutura da

vocahzação (harmônica ou pulsionada), duração (do canto, da nota, do

pulso), taxa de emissão pot unidade de tempo, intervalo entre cantos ou

notas, freqüências dominante e fundamental. Três tepresentações gráficas

(Figura 404, B, C, D) são aptesentadas, geralmente, em ttabalhos científicos:

(a) sonograma, ft) oscilograma e (c) espectogÍama.

A literatura científica ainda não dispõe de uma padtonização dos

termos utilizados em estudos de bioacústica, mas alguns deles
(vocaltzação, canto, notâ e pulsos), com base em Duellman & Trueb
(1986), Haddad (1987), Gerhardt (1998), Gerhardt & Hubet (2002) e

Leroy (1.979) foram defÌnidos no Capídio 2.

As vocalizações constituem-se por uma única nota (canto simples)

ou por notas diferentes (canto composto; Figura 33C). Essas notas do

canto composto são emitidas conforme o contexto social em que o macho

se enconÍa e, conseqüentemente, apreseíÌtam fi.rnções difèrenciadas.

Defìne-se freqüência dominante €ig*^ 414) como aquela em

que o animai emite com maior intensidade e que no sonogÍama apaÍece
mais escura. A freqüência fundamental é definida como o pdmeiro
harmônico e, assim, íÌem sempre é a dominante (Figura 41,\). A duração

do canto é deãnida como o ìntervalo de tempo que dura a emissão da

vocaltzação €€lr.u 414). O pulso é a merìor unidade obtida de cantos
pulsionados figura 41B). Define-se a taxa de emissão como a quantidade
de vocalizações emitidas por urüdade de tempo (na Figura 42A, mostta-
se a tâxa de emissão de um macho àe H1Ìa craqì, totaltzando 48 cantos
de anúncio em 60s). Também obtêm-se o intervalo de tempo eÍìtre os

cantos €€"tu 428) e a duraçã.o do pulso @igora 42C).
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Figura 40 - (A) Sonograma da voczLzação de múncio de ApLxtodism: pnìidìs e Scinulfusmmatginatas,

@) oscilogramas dessas vocalizações, (Q e Q) espectogJamzs de A- pemirìdes e S. fiscomarginatu,
Íespectivamente, evidenciando as l'r:eqüêncìas dominante e fundamental (H1)
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Figura 41 (Â) Sonogramas das vocalìzações de anúncio de Aplastodiscns penìidìs (à esquerda)

e Scinax;t'usconaryìnatus (à d*etta) evidenciando duração do canto, hatmônicos (H1, H2, H3,

H4) e as freqüêncìas dominante e fundamental; (B) parte do sonograma àe S. Juscomar,ginatus

evidenciando os pulsos
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Figata 42 - Oscilogramas do canto de anúncio de Hlla cn{: (A) evrdencìando a emissão
48 cantos em 60s; (B) interualo entre cânros e (C) pulsos do canto


