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RESUMO

O tucuxi (Sotalia fluviatilis) é a única espécie fluvial da família Delphinidae e está
amplamente distribuída na bacia Amazônica. As interações sociais dentro da família
Delphinidae tem como base o uso de sinais sonoros. Identificar como os tucuxis
utilizam os sinais de comunicação entre os diferentes ambientes e entre diferentes
regiões ao longo de sua área de distribuição, possibilita entender os padrões de uso
de habitat pela espécie e os níveis de variações de suas populações. Este estudo
teve como objetivo verificar as variações nos parâmetros físicos dos assobios de
tucuxi em diferentes tipos de água e em diferentes regiões de sua área de
distribuição. Para verificar as variações entre tipos de água, as gravações foram
realizadas em duas confluências de rios: de água preta com água branca, em
Manaus – Amazonas e de água clara com branca, em Santarém – Pará. Para
verificação de variação populacional, foram feitas gravações em quatro regiões
distantes geograficamente (Beruri, Manacapuru e Manaus – no estado do Amazonas
e em Santarém – Pará). Para as análises, foram extraídos dez parâmetros acústicos
da frequência fundamental dos assobios: Frequências inicial, final, mínima, máxima,
½, ¼ e ¾, variação da frequência, duração do sinal e número de pontos de inflexão.
A PERMANOVA foi utilizada como teste e pós-teste. O pós-teste foi realizado por
meio de exclusão e reinclusão de variáveis acústicas. Os assobios tiveram
frequências significativamente mais elevadas na água preta que na água branca. Os
assobios emitidos na água clara foram mais agudos que os da água branca, mas
dependeram de parâmetros acústicos específicos para apresentarem diferenças
significativas. Na verificação de variação geográfica, a população de Santarém foi
significativamente diferente das outras regiões. Manaus e Beruri apresentaram
diferenças significativas, no entanto, Manaus e Manacapuru, assim como,
Manacapuru e Beruri, não apresentaram diferenças significativas. Neste trabalho foi
observado que os tucuxis ajustam seus sinais para otimizar a comunicação social e
evitar degradação da informação dependendo do meio. Já as variações entre as
populações podem ser resultado de fatores genéticos ou ambientais.
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ABSTRACT

Title: Environmental and geographical variation in tucuxi (Sotalia fluviatilis) whistling
behavior.

The tucuxi (Sotalia fluviatilis) is the only species of the Delphinidae family to live
exclusively in freshwater environments and is widely distributed throughout the
Amazon basin. Delphinidae use sound signals as their main resource in social
interactions. Identifying how tucuxi use these communication signals in different
environments and different regions throughout their distribution, helps us understand
the patterns in habitat use of the species, as well as variation levels of their
population. The main goal of this study is to examine the variations of physical
parameters in S. fluviatilis whistling behavior in different types of water and in
different regions of their distribution. Variations between water types were tested
using recordings conducted at two river junctions: black and white water rivers in
Manaus – Amazonas and clear and white water rivers in Santarém – Pará. To verify
population variation, recordings were conducted at four geographically distant
regions (Beruri, Manacapuru and Manaus – in the state of Amazonas; and Santarém
– in the state of Pará). Ten acoustic parameters of the fundamental frequency of
whistles were extracted for analysis: initial, final, minimum, maximum, ½, ¼, and ¾
frequencies, delta frequency, signal duration, and number of inflection points.
PERMANOVA was used as test and post hoc. The post hoc was performed using
exclusion and re-inclusion of acoustic variables. Whistles had significantly higher
frequencies in blackwater than in whitewater. Whistles emitted in clearwater were
higher pitched than those in whitewater, but depended on specific acoustic
parameters to produce significant differences. In the geographic variation analysis,
the population of Santarém was significantly different from the other regions. Manaus
and Beruri demonstrated significant differences; however, Manaus and Manacapuru,
as well as Manacapuru and Beruri, did not demonstrate significant differences. In this
study we observed that tucuxi adapt their signals to optimize social communication
and avoid sound degradation depending on the environment. The variations between
populations can be a result of genetic or environmental factors.
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1 INTRODUÇÃO

A comunicação tem um importante papel na estrutura social dos animais
(BRADBURY; VEHRENCAMP, 1998). Ela ocorre quando um indivíduo envia uma
informação que gera uma mudança comportamental em outro indivíduo (HALLIDAY;
SLATER, 1983). Animais sociais que possuem interações complexas podem enviar
uma grande variedade de sinais. Animais solitários também enviam informações,
porém de maneira menos complexa (BRADBURY; VEHRENCAMP, 1998).
Para compreender a comunicação de uma determinada espécie, é importante
considerar o tipo de sinal utilizado por ela, que pode ser: visual, acústico, tátil,
gustativo e/ou olfativo. Os mecanismos utilizados para a produção do sinal variam
conforme o tipo de sinal e podem ser anatômico e/ou fisiológico. Além disso, é
importante considerar as funções dos sinais, que podem incitar agressão,
submissão, atração, territorialidade ou cuidado parental (DUDZINSKI; THOMAS;
GREGG, 2009).
O meio no qual o sinal é transmitido também é um fator importante para
compreender a comunicação de uma dada espécie, por exemplo, se no ar e/ou
água. A energia acústica se propaga na água de maneira mais eficiente do que
qualquer outra forma de energia (AU; HASTINGS, 2008; AU, 1993), podendo ser
utilizada pelos animais para executar funções ligadas ao seu ciclo de vida, como a
comunicação e a navegação (AU; HASTINGS, 2008). Essa facilidade de propagação
e a vasta área sobre a qual o som pode ser transmitido na água, faz da
comunicação acústica o principal meio de transmissão de informações para os
mamíferos aquáticos (DUDZINSKI; THOMAS; GREGG, 2009).
Os mamíferos aquáticos utilizam os sons como meio de comunicação durante
atividades importantes do seu ciclo de vida. E, dependendo da espécie, o repertório
acústico pode ser bastante variado (RICHARDSON et al., 1995). Os peixes-bois, por
exemplo, animais de hábitos solitários, emitem vocalizações simples, compostas por
uma ou quatro notas curtas (SOUSA-LIMA; PAGLIA; FONSECA, 2002). No entanto,
animais sociais, como as orcas, emitem diferentes sinais (discretos e mistos) que
são associados com contextos comportamentais variados (FORD, 1989). Os tipos
14

de sinais sonoros emitidos por baleias variam de acordo com a espécie, no entanto,
eles são em sua maioria de baixa frequência (20 - 2000 Hz) e por isso se propagam
a longas distâncias (RICHARDSON et al., 1995). A duração dos sinais também pode
variar dependendo da espécie e do tipo de sinal. As canções das baleias jubartes
(Megaptera novaeangliae) podem durar de 30 minutos a 22 horas, enquanto outros
sinais podem ter somente meio segundo de duração (DUDZINSKI; THOMAS;
GREGG, 2009; RICHARDSON et al., 1995).
Os delfinídeos, membros da ordem Cetacea e da subordem Odontoceti
(cetáceos com dentes), são em sua maioria golfinhos bastante sociais. Formam
agregações de diferentes tamanhos durante as quais ocorrem importantes
interações sociais, como disputa por dominância, acasalamento, brincadeiras,
cuidado parental entre outros (FORD, 1989; HERZING, 1996; KING; JANIK, 2015;
MAY-COLLADO, 2013; PETRELLA et al., 2012; RICHARDSON et al., 1995). Além
disso, a comunicação sonora parece ser a base dessas interações, uma vez que
muitas espécies emitem numerosos sinais quando em grupo. O golfinho nariz-degarrafa (Tursiops truncatus), por exemplo, troca sinais específicos durante as
interações de forrageio, provavelmente para alertar sobre a qualidade e
disponibilidade de alimentos e indicar a posição dos indivíduos no grupo (JANIK,
2000; KING; JANIK, 2015).
Os golfinhos estão entre os mamíferos não humanos mais vocais, e mostram
notável desenvolvimento nos mecanismos de audição e produção sonora. Produzem
chamadas acústicas com propriedades físicas variáveis, diferentes combinações e
com diferenças intraespecíficas (RICHARDS, 1986; RICHARDSON et al., 1995).
Estes emitem cliques de ecolocalização, sons pulsados de alta taxa de repetição
(burst-pulsed) e assobios. Os cliques são sinais pulsados que atingem bandas de
frequência ultrassônica (100 a 200 kHz), possuem alta direcionalidade e intensidade.
Tem como função a obtenção de informações sobre o ambiente durante o
deslocamento e localização de presas, por meio do retorno dos ecos. O uso de
burst-pulsed tem sido associado à comunicação social para varias espécies (AU;
HASTINGS, 2008; AU, 1993; DUDZINSKI; THOMAS; GREGG, 2009; FRANKELL,
2009).
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Devido a grande quantidade de emissões de assobios durante interações
sociais, esse sinal foi rapidamente associado à manutenção da coesão entre
indivíduos (CALDWELL; CALDWELL, 1965; DOS SANTOS, 1998; JANIK; SLATER,
1998; SAYIGH et al., 1999). Os assobios são sinais tonais puros, podem ser
constantes

ou

apresentar

frequências

moduladas,

normalmente

possuem

componentes harmônicos e podem durar de milissegundos a poucos segundos
(OSWALD et al., 2007).
Apesar da maioria das espécies de odontocetos já estudada produzir
assobios, este tipo de som não foi observado em Phocoena phocoena,
Cephalorynchus commersonii, C. hectori

e em alguns golfinhos fluviais (AU;

HASTINGS, 2008). Podos, da Silva e Rossi-Santos (2002) sugerem que apenas
membros da família Delphinidae emitem este tipo de som, porém, May-Collado e
Wartzok (2007) e Wang, Würsig e Leatherwood (2001) encontraram emissões de
assobios em golfinhos da família Iniidae. Por outro lado, todos os odontocetos
estudados até o momento emitem sons pulsados (AU; HASTINGS, 2008).
O tucuxi (Sotalia fluviatilis) está entre as menores espécies de golfinhos e é a
única espécie fluvial da família Delphinidae. Está amplamente distribuído na bacia
Amazônica, ocupando ambientes de águas brancas, pretas e claras, desde a
desembocadura do rio Amazonas, até tributários próximos aos Andes, na Colômbia,
Peru e no Equador (DA SILVA; BEST, 1996; DA SILVA et al., 2010; FLORES; DA
SILVA, 2009). Alguns estudos indicam que locais de encontro de águas são
frequentemente utilizados pelos tucuxis, devido ao potencial dessas áreas em reunir
recursos alimentares (DA SILVA; BEST, 1996; GOMEZ-SALAZAR et al., 2012;
MARTIN; DA SILVA; SALMON, 2004).
S. fluviatilis forma grupos com pares de mães e filhotes e grupos mistos
constituídos de ambos os sexos (DA SILVA; BEST, 1996). Já foram registrados
grupos com até 20 indivíduos em locais onde ocorre encontro de águas, porém
normalmente são avistados em grupos de 2 a 6 indivíduos. O tamanho e a
composição dos grupos variam de acordo com a atividade e o período do dia
(FAUSTINO; DA SILVA, 2006; FLORES; DA SILVA, 2009; MARTIN; DA SILVA;
SALMON, 2004).
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May-Collado e Wartzok (2010), fizeram uma breve caracterização das
emissões sonoras produzidas por S. fluviatilis em rios do Equador, e encontraram
valores de frequência dos assobios que ainda não tinham sido descritos para a
espécie. Estes autores propuseram variações intraespecíficas nos assobios da
espécie. Os tucuxis, portanto, podem emitir diversos tipos de sons, entre eles os
cliques de ecolocalizações, os assobios e os burst-pused (ALCURI; BUSNEL, 1989;
AZEVEDO; VAN SLUYS, 2005; EMIN-LIMA, 2007; KAMMINGA et al., 1993; MAYCOLLADO; WARTZOK, 2010; NAKASAI; TAKEMURA, 1975; NORRIS et al., 1972;
PODOS; DA SILVA; ROSSI-SANTOS, 2002; WANG; WÜRSIG; LEATHERWOOD,
2001).
Frequentemente, os parâmetros acústicos dos assobios, como frequência,
duração do sinal e números dos pontos de inflexão, são utilizados em estudos sobre
as variações destes sinais dependendo do comportamento, da espécie, das
populações e do ambiente (AZEVEDO; VAN SLUYS, 2005; BAZÚA-DURÁN; AU,
2004; DE FIGUEIREDO; SIMÃO, 2009; MAY-COLLADO; WARTZOK, 2008, 2009,
2010; OSWALD et al., 2007; ROSSI-SANTOS; PODOS, 2006; STEINER, 1981;
WANG; WÜRSING; EVANS, 1995).

Variações nos sinais sonoros em relação ao ambiente

Os sistemas de comunicação consistem em três características essenciais: a
fonte de emissão sonora, o meio pelo qual o sinal é transmitido e a habilidade dos
receptores em captar e discriminar os sinais (BRADBURY; VEHRENCAMP, 1998;
WILEY; RICHARDS, 1978). A eficácia da sinalização é influenciada pela forma dos
sinais, o aparato do sinalizador e as influências dos ambientes durante a
transmissão. Estes traços, não são independentes e por isso, podem influenciar a
evolução uns dos outros (ENDLER, 1993, 1992).
Os sinais podem sofrer degradações e atenuações durante sua propagação
através do meio, este por sua vez, impõe limites na comunicação (WILEY;
RICHARDS, 1978). A absorção e a refração podem reduzir e redirecionar a energia
dos sinais durante a propagação, logo, podem ser degradados em amplitude, nas
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estruturas temporais e espectrais, e desta maneira, comprometer a qualidade e a
capacidade de alcance do receptor (FARINA, 2014; FORREST, 1994). De acordo
com Endler (1992), a seleção natural favorece sinais que são menos degradados
durante a propagação.
Morton (1975) propôs que o ambiente age como força seletiva sobre a
comunicação sonora, e que esta está amplamente correlacionada com a estrutura
do habitat em que as espécies vivem. Portanto, os sinais são moldados para
maximizar a transmissão de acordo com o ambiente. Desta maneira, os diferentes
habitats interferem nos tipos de chamadas, e os sinalizadores adaptam seus sinais
para que estes ocupem faixas de frequências específicas e sofram menor
degradação possível durante a propagação (FARINA, 2014).
Muitos estudos testaram a hipótese de adaptação acústica ao ambiente
(HAA), sugerida por Morton (1975). A maioria deles utilizaram como modelo diversas
espécies de aves (BONCORAGLIO; SAINO, 2007). De modo geral, foi observado
que em ambientes de floresta densa, os cantos das aves são mais simples, mais
curtos, com maiores intervalos de tempo entre as notas, além de serem emitidos
com menor variação de frequência e com frequências mais baixas, do que em
ambientes abertos, como campos e savanas (BONCORAGLIO; SAINO, 2007;
MORTON, 1975). Desta maneira, os sinais sofrem menos atenuação durante a
propagação na floresta. As frequências elevadas e os sinais muito modulados são
facilmente degradados e perdem energia mais rapidamente que sinais de
frequências menores e simples, por serem mais facilmente reverberados e refletidos
pelas folhagens da floresta.
Alguns estudos propuseram que o habitat é um fator importante moldando a
evolução dos sinais dos cetáceos. De acordo com Morisaka et al. (2005a) o
ambiente aquático pode apresentar condições acústicas especiais e levar as
espécies a adaptar seus sinais. Uma das principais pressões seletivas divergindo as
populações de Tursiops truncatus por exemplo, é o nível de ruído no ambiente (DE
ANDRADE et al., 2014; MORISAKA et al., 2005a). Normalmente os cetáceos
ajustam seus sistemas de comunicação, aumentando a frequência dos seus sinais,
no momento em que são expostas ao ruído (LESAGE; KINGSLEY; SJARE, 1999;
MILLER et al., 2000), o que demonstra a plasticidade para evitar o mascaramento.
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Essa mudança nos componentes de amplitude, duração e frequências dos sinais é
denominada de efeito Lombard (HOTCHKIN; PARKS, 2013).
Poucos estudos buscaram entender como os sinais acústicos podem ser
moldados por fatores ambientais que independem do nível de ruído. Deconto e
Monteiro-filho (2013) e Rossi-Santos e Podos (2006) ao analisarem os assobios de
S. guianensis, Baron, Martinez e Keith (2008), os assobios de Stenella frontalis e
Azzolin et al. (2013) os de Stenella coeruleoalba, propuseram que essas espécies
adaptaram seus sinais às características ambientais como, profundidade, salinidade,
turbidez e temperatura. No entanto, todos esses estudos, visavam entender os
mecanismos por trás de variações populacionais e não como as condições
heterogêneas dos habitats, agem sobre a comunicação de uma mesma população.

Variação nos sinais sonoros em relação à distância geográfica

As variações geográficas nos assobios dos cetáceos podem ser causadas por
fatores genéticos, ambientais ou sociais (JANIK, 2009) e podem ser classificadas
como macro ou microgeográficas (CONNER, 1981). As variações macrogeográficas
nos sons são normalmente resultado de diferenças entre populações que não se
misturam e que acabam apresentando divergências nos seus sistemas de
comunicação. Muitas espécies apresentam essas variações, como exemplo, T.
truncatus (BARON; MARTINEZ; KEITH, 2008; MAY-COLLADO; WARTZOK, 2008;
MORISAKA et al., 2005b; WANG; WÜRSING; EVANS, 1995), O. orca (SAMARRA et
al., 2014), S. guianensis (AZEVEDO; VAN SLUYS, 2005a; ROSSI-SANTOS;
PODOS, 2006), Globicephala macrorhynchus, G. melas, Grampus griseus,
Pseudorca crassidens (RENDELL et al., 1999), entre outras. Contrariamente,
Camargo et al. (2006), observaram que populações distantes de Stenella
longirostris, podem apresentar maior similaridade que as vizinhas, e sugeriram que
isso ocorra por razões biogeográficas. As populações do Atlântico Sul teriam sido
separadas mais recentemente das populações do oceano Pacífico e por isso, são
mais semelhantes do que das populações do Atlântico Norte. As variações
microgeográficas, são caracterizadas como diferenças entre populações vizinhas, e
provavelmente os indivíduos de cada população podem se reproduzir. Essas
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variações são muitas vezes denominadas de dialetos (CONNER, 1981; PODOS,
2007). Até o momento, entre os cetáceos, apenas as orcas e os cachalotes
(Physeter macrocephalus) são conhecidos por apresentarem dialetos (FORD, 1991;
WEILGART; WHITEHEAD, 1997).
Wang, Würsing e Evans, (1995) observaram diferenças entre os assobios de
T. truncatus das populações do México, do Japão, da Austrália e da Argentina, e
sugeriram que o isolamento geográfico levou essas populações a desenvolverem
características sonoras próprias. Esses autores também observaram similaridades
entre populações vizinhas do Golfo do México e sugeriram que isso ocorra devido à
movimentação dos indivíduos entre as áreas estudadas. Estes indivíduos, portanto,
seriam expostos uns aos assobios dos outros e por meio do mecanismo de
aprendizagem, tenderiam a compartilhar similaridades. Ainda sobre a variação
geográfica nos assobios dessa espécie, Baron, Martinez e Keith, (2008) constataram
que as populações do Golfo do México diferem das do Atlântico Norte, por
possuírem maior número de pontos de inflexão e de duração do sinal, corroborando
com Wang, Würsing e Evans, (1995). Esses autores sugeriram que o isolamento
tenha levado a ausência de interações sociais entre as populações e, portanto, a
influência dos indivíduos nas características sonoras de cada população deve ser
mínima ou ausente.
May-collado e Wartzok (2008) e Morisaka et al. (2005a) constataram que as
variações geográficas nos assobios de outras populações de T. truncatus também
podem ser resultado de adaptações a ambientes com diferentes níveis de ruídos.
As características espectrais e temporais dos assobios de orcas gravadas no
norte do Pacífico apresentaram diferenças significativas em relação aos do Atlântico,
nesse, as frequências foram mais baixas e de duração mais longa, e isto pode
refletir no isolamento geográfico histórico entre essas bacias (SAMARRA et al.,
2014).
Azevedo e Van Sluys (2005) e Rossi-Santos e Podos (2006), encontraram
variações geográficas nos assobios de botos-cinza (S. guianensis) e estas
variações, foram maiores entre áreas não adjacentes do que entre áreas adjacentes.
Os autores também observaram que as frequências mínima e inicial dos assobios
tendem a aumentar em direção às populações mais ao norte da distribuição. Além
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disso, Rossi-Santos e Podos (2006), observaram uma área de descontinuidade
entre as populações da região norte e sul, e sugeriram que fatores ambientais ou
culturais seriam os responsáveis.
Ao realizar uma breve descrição dos assobios de S. fluviatilis, May-Collado e
Wartzok (2010) também apresentaram evidências de variações geográficas para a
espécie, quando compararam seus resultados com os estudos de Azevedo e Van
Sluys (2005), Podos, da Silva e Rossi-Santos (2002), Wang, Würsig e Leatherwood
(2001). Estes autores propuseram que os fatores influenciando nas divergências
podem ser ambientais, devido a variações nos micro-habitats da espécie (presença
de lagos e corredeiras), porém, não apresentaram em quais áreas essas variações
estariam presentes. Também indicaram que o isolamento entre as populações pode
ser responsável pelas variações, no entanto, não fizeram inferências sobre o grau de
similaridade ou dissimilaridade entre as regiões.
O tucuxi vive em ambientes com baixa visibilidade, e por isso, o uso de sinais
sonoros é um importante meio de comunicação para a espécie. Entender como
esses animais modificam seus sinais em relação aos diferentes ambientes de sua
área de vida e os processos responsáveis pelas divergências entre as populações, é
um fator importante para elucidar as questões adaptativas dessa espécie.
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2 OBJETIVOS

2.1

Objetivo Geral

Verificar se existem variações nos assobios dos tucuxis, em relação a área
geográfica e ambiente.

2.2

Objetivos específicos

1 - Caracterizar os assobios que compõem o repertório acústico de tucuxis.

2 - Verificar se os tucuxis modificam os parâmetros físicos de seus assobios quando
estão em diferentes tipos de ambientes (rios de água clara, branca e preta).

3 - Verificar se os parâmetros físicos dos assobios produzidos por Sotalia fluviatilis
variam entre regiões geograficamente distantes.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1

Áreas de estudo

3.1.1 Variação nos assobios em relação ao ambiente

As gravações foram realizadas ao longo de duas áreas de confluências de
rios: de água preta com água branca (rio Negro e rio Solimões), em Manaus –
Amazonas (3°08’12.74”S 59°54’13.08”O); e de água clara com branca (rio Tapajós e
rio Amazonas) em Santarém - Pará (2°24’32.98”S 54°42’53.73”O) (Figura 1; Figura
2). Em áreas de confluência a mesma população de tucuxis frequenta ambientes
com características físicas distintas. Os rios de água branca, como o rio Amazonas e
o rio Solimões, são caracterizados por grandes quantidades de material em
suspensão e por isso são turvos, com pouca visibilidade (10 a 50 cm), temperatura
média de 29 °C, e pH quase neutro (6,5 a 7). Rios de água clara como o Tapajós, já
possuem cor esverdeada e baixa quantidade de matéria em suspensão; a
visibilidade nestes rios pode chegar a 4 m de profundidade no período de águas
baixas e o pH variar de 4,5 a 7. Rios de água preta, como o rio Negro, são
ambientes que podem atingir limites de visibilidade variando de 1,5 a 2,5 m de
profundidades. Sua cor assemelha-se a chá preto, são rios que possuem pH ácido
(3 a 5), e a temperatura varia de 30° a 31°C (SIOLI, 1983).
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Figura 1 - Áreas de confluência onde foram realizadas as coletas para investigação da variação
ambiental. Na parte esquerda inferior destaca-se o encontro do rio Negro (água preta) e do rio
Solimões (água branca) em Manaus (AM). Na parte inferior à direita, o encontro do rio Tapajós (água
clara) com o rio Amazonas (água branca) na frente da cidade de Santarém (PA).
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Figura 2 – Tucuxis na confluência do rio Negro com o rio Solimões, em Manaus (Foto: Marina
Carmona).

3.1.2

Variação nos assobios em relação à distância geográfica

Foram realizadas gravações de grupos de S. fluviatilis em quatro regiões
geograficamente distantes. A região mais ao leste da distribuição da espécie foi
Santarém (PA) (2°24’32.98”S 54°42’53.73”O), as mais centrais foram Manaus
(3°08’12.74”S 59°54’13.08”O) e Manacapuru (3°19’12.45”S 60°37’24.84”O) e a mais
ao oeste foi Beruri (4°29’53.09”S 62°02’21.64”O) (AM) (Figura 3). Todas as
gravações foram feitas em rios de água branca, para retirar o possível efeito do
ambiente sobre a variação dos parâmetros acústicos dos assobios.
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Figura 3 – Localização das áreas onde foram feitas as gravações para o estudo de variação
geográfica. Santarém (rio Amazonas, no estado do Pará); Manaus (rio Solimões, Amazonas);
Manacapuru (rio Solimões, Amazonas); Beruri (rio Purus, Amazonas).

3.2

Coleta de dados

O estudo foi conduzido entre abril e setembro de 2014. Para a navegação,
foram utilizadas pequenas embarcações de metal (5 a 10 metros) com um motor
acoplado (15 ou 40 Hp). A embarcação era posicionada cerca de 50 metros de
distância dos grupos de tucuxis, e as gravações iniciadas assim que o motor fosse
desligado. Os sinais foram gravados com auxílio de dois hidrofones (Reson -211 re:
1V/µPa, 1Hz ~ 170 kHz +/-3dB; Aquasound -193 re: 1V/µPa, 20 Hz ~200 kHz +0/26

3dB), conectados a amplificadores (Reson - EC 6061 ou Aquafeeler) e enviados a
um gravador digital (M-Audio Microtrack II Professional), com taxa de amostragem
de 96 kHz. As profundidades dos pontos amostrados foram obtidas utilizando um
profundímetro (HawkEye Handheld Digital Depth Sounder). O hidrofone era
posicionado na metade do valor da profundidade registrada ou, quando a
profundidade excedia o comprimento do cabo do hidrofone, este era posicionado no
seu limite máximo (9 metros). As gravações nas quais a espécie simpátrica botovermelho (Inia geoffrensis) estava presente, foram excluídas das análises.

3.3

Análises acústicas

Os assobios foram encontrados e selecionados a partir da inspeção visual e
aural dos espectrogramas gerados pelo software Raven 1.5 (Versão Beta Copyright 2002 – 2013 Cornell Lab of Ornithology usando Fast Fourier
Transformation (FFT) de 522 pontos, sobreposição de 50% e janela Hann). Para
evitar a pseudorréplica, apenas o primeiro assobio pertencente a uma sequência
com o mesmo contorno foi analisado (DE ANDRADE et al., 2015; MORISAKA et al.,
2005b). Só foram analisados os assobios considerados de boa qualidade quanto à
relação sinal-ruído. As seguintes variáveis acústicas ou parâmetros acústicos foram
extraídos das seleções da frequência fundamental de cada assobio: frequência
inicial (Freq. Inicial), final (Freq. Final), máxima (Freq. Máx.) e mínima (Freq. Mín.),
frequência em ¼, na ½ e em ¾ da duração do sinal (Freq. ¼; Freq. ½ e Freq. ¾),
variação da frequência (Freq. Máx. - Freq. Mín.) (Var. da Freq.), duração do sinal
(Dur.) e pontos de inflexão (Pontos In.) (Figura 4). Todos os parâmetros de
frequência estão apresentados em quilohertz (kHz) e o de duração do sinal em
segundos (s). Estes parâmetros foram selecionados para facilitar as comparações
com trabalhos anteriores. Os assobios também foram classificados em ascendente,
descendente ou contínuo (Figura 5) (AZEVEDO; VAN SLUYS, 2005).
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Figura 4 - Exemplo de um assobio de tucuxi registrado em Manacapuru, com os parâmetros acústicos
utilizados.

Figura 5 - Exemplos de assobios de tucuxi: (1) ascendentes, (2) descendente e (3) contínuo.
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3.4

Análise estatística

Todas as análises estatísticas foram realizadas no software R versão 1.3. Para
testar se há variação geográfica e ambiental, foi utilizado uma PERMANOVA, que é
uma análise de permutação (1000 permutações) multivariada, não paramétrica.
Anteriormente a esta análise, foi realizada uma reamostragem Bootstrap (1000
reamostragens). Para caracterização do repertório de assobios de S.fluviatilis foram
determinados os valores de tendência central e de variabilidade de cada parâmetro
acústico por meio de análise descritiva.
Para verificar as diferenças nos assobios entre os tipos de água e entre as
regiões, foi utilizado a PERMANOVA como pós-teste. Este teste foi executado em 11
etapas, e somente na primeira havia um modelo com as dez variáveis acústicas
reunidas; etapa que chamamos de modelo completo. Nas etapas seguintes, uma
variável era excluída do modelo completo, no entanto, esta era imediatamente
adicionada na etapa posterior, de forma que sempre houvesse um total de nove
variáveis nos outros modelos. Portanto, em todas as etapas um novo valor de
inferência estatística era apresentado.
A análise de conglomerados foi utilizada para verificar o grau de
dissimilaridade entre as populações, utilizando uma matriz de distância euclidiana. O
método utilizado para produção do dendograma foi o hierárquico. Com o intuito de
verificar as diferenças entre os agrupamentos formados pela análise de
conglomerados, foi realizado a PERMANOVA como pós-teste.
Ainda, para verificar a presença de variação geográfica, outra análise de
conglomerado foi realizada, só que desta vez adicionando os dados existentes na
literatura aos resultados deste trabalho (AZEVEDO; VAN SLUYS, 2005; EMIN-LIMA,
2007; MAY-COLLADO; WARTZOK, 2010; PODOS; SILVA; ROSSI-SANTOS, 2002;
WANG; WÜRSIG; LEATHERWOOD, 2001). O método utilizado para a segunda
análise de conglomedaros também foi o hierárquico. Nem todos os estudos
utilizaram as mesmas variáveis acústicas, por isso, essa análise foi feita utilizando
apenas as médias dos seguintes parâmetros: frequência mínima, máxima, inicial,
final (kHz) e duração do sinal (s).
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O valor de alfa menor que 0,08 (p<0,08) foi considerado significante, portanto,
assumiu-se que a chance de cometer um erro de decisão ao rejeitar a hipótese nula
quando ela deveria ser verdadeira era de 8%, e a chance de acerto era de 92%.
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4 RESULTADOS

Foram registradas 30 horas e 18 minutos de gravações, divididas em: 7 horas
na água preta e 4 horas e 30 minutos na água branca, na região de Manaus; 3 horas
e 48 minutos na água clara e 5 horas e 48 minutos na água branca, em Santarém; 4
horas e 9 minutos em Beruri; 4 horas e 46 minutos em Manacapuru.
Os grupos de tucuxis variaram de 2 a 20 indivíduos. A maioria das gravações
foi conduzida durante as atividades de alimentação e deslocamento dos grupos, e
em poucos momentos de socialização e descanso.

4.1

Caracterização dos assobios dos tucuxis

Para a caracterização dos assobios, todos os sinais registrados neste
trabalho foram considerados, totalizando 1018 assobios (Tabela 1; Tabela 2).
Os assobios apresentaram duração variando de 0,02 s (Beruri) a 2,66 s
(Manaus). Esses tiveram modulações de até 66 pontos de inflexão, mas 36% dos
assobios não apresentaram pontos de inflexão. A duração do sinal e o número de
pontos de inflexão tiveram maior coeficiente de variação que os parâmetros de
frequência (kHz). 748 assobios foram ascendentes, 213 descentes e 57 contínuos.
Todos os parâmetros de frequência tiveram médias mais elevadas na água
preta em Manaus. Com exceção da variação da frequência, que foi maior em Beruri
(6,277 ±4,51 kHz). A menor média da frequência mínima (11,913±3,80 kHz), assim
como da frequência final (15,903±4,84 kHz), da Freq. ½ (14,869±3,96 kHz), Freq. ¼
(14,397±3,99 kHz) e Freq. ¾ (15,826±4,16 kHz) foram em Manacapuru. A média da
frequência máxima foi menor na água branca em Manaus (17,330±5,23 kHz) e da
frequência inicial em Beruri (12,661 ± 5,09 kHz) (Tabela 1; Tabela 2). Os tucuxis
emitiram assobios dentro de uma ampla faixa de frequência (4,108 kHz – 42,914
kHz) (Figura 6).
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Tabela 1 - Estatística descritiva com a média, desvio padrão, amplitude, mediana e coeficiente de
variação, respectivamente, para cada parâmetro acústico. Os parâmetros de frequência estão
apresentados em quilohertz (kHz) e o de duração do sinal em segundo (s).

Confluência Manaus

Confluência Santarém

Água branca
n = 135

Água preta
n = 168

Água branca
n = 229

Água clara
n = 267

Duração do sinal

0,32 (0,31)
[0,03 - 2,66]
0,27
97,12%

0,28 (0,22)
[0,02 - 1,49]
0,22
80,06%

0,32 (0,23)
[0,02 - 1,53]
0,29
72,51%

0,29 (0,21)
[0,02 - 1,34]
0,25
73,30%

Variação da Frequência

4,538 (3,46)
[423 - 15,924]
3,373
76,42%

4,663 (4,19)
[328 - 19,767]
3,314
88,34%

5,636 (4,18)
[530 - 23,512]
4,476
74,24%

5,003 (3,69)
[402 - 20,226]
4,039
73,93%

Parâmetros acústicos

Frequência Mínima

12,761 (4,57)
15,164 (6,25)
13,323 (4,93)
14,070 (4,60)
[6,060 - 36,806] [5,803 - 42,121] [4,625 - 29,571] [6,588 - 40,318]
11,859
14,121
12,929
13,507
35,84%
41,27%
37,01%
32,73%

Frequência Máxima

17,300 (5,23)
19,828 (6,51)
18,960 (5,75)
19,073 (5,25)
[8,531 - 38,884] [7,090 - 42,914] [6,373 - 36,476] [8,264 - 42,601]
16,772
19,104
18,884
18,510
30,24%
32,87%
30,36%
27,54%

Frequência Inicial

13,479 (5,05)
15,959 (6,53)
14,049 (5,18)
14,727 (4,79)
[6,060 - 36,806] [5,932 - 42,514] [4,625 - 30,481] [6,694 - 40,318]
12,488
14,910
13,730
14,138
37,50%
40,87%
36,93%
32,59%

Frequência Final

16,369 (5,17)
18,437 (6,42)
17,260 (5,70)
17,922 (5,23)
[8,252 - 36,806] [5,083 - 42,514] [6,046 - 36,476] [7,819 - 41,088]
15,656
18,004
16,913
17,437
31,62%
34,87%
33,05%
29,19%

Freq. na 1/2 da
duração do sinal

15,320 (4,78)
17,750 (6,29)
16,761 (5,17)
16,931 (4,68)
[8,252 - 38,218] [7,090 - 42,376] [5,964 - 36,476] [7,958 - 42,224]
14,541
16,873
17,013
16,853
31,25%
35,46%
30,85%
27,67%

Freq. em 1/4 de
duração do sinal

14,758 (4,62)
17,254 (6,26)
17,252 (4,85)
16,242 (4,54)
[7,147 - 37,630] [7,058 - 42,286] [5,688 - 30,967] [6,844 - 41,225]
13,376
16,021
15,925
15,948
31,32%
34,28%
30,54%
28%

Freq. em 3/4 de
duraçao do sinal

15,993 (4,96)
18,042 (6,31)
17,252 (5,14)
17,423 (4,82)
[8,252 - 38,513] [6,889 - 42,377] [6,373 - 30,844] [7,819 - 41,904]
15,533
17,457
17,520
17,371
31,06%
35%
29,82%
27,68%

Pontos de Inflexão

2,80 (6,77)
[0 - 66]
1
242,14%

1,82 (3,33)
[0 - 38]
1
185,63%

2,02 (3,47)
[0 - 28]
1
171,27%

1,91 (3,51)
[0 - 28]
1
184,23%
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Tabela 2 - Estatística descritiva com a média, desvio padrão, amplitude, mediana e coeficiente de
variação, respectivamente, para cada parâmetro extraído dos assobios nas diferentes regiões. Os
parâmetros de frequência estão apresentados em quilohertz (kHz) e o de duração do sinal em
segundo (s).

Localização

Parâmetros Acústicos

Beruri
(AM)
n = 149

Manacapuru
(AM)
n = 70

Duração do sinal

0,34 (0,22)
[0,02 - 1,25]
0,31
65,64%

0,33 (0,18)
[0,04 - 0,87]
0,32
54,83%

0,32 (0,31)
[0,03 - 2,66]
0,27
97,12%

0,32 (0,23)
[0,02 - 1,53]
0,29
72,51%

Variação da Frequência

6,287 (4,51)
[407 - 30,047]
5,122
71,78%

5,644 (3,32)
[512 - 14,008]
5,256
58,99%

4,538 (3,46)
[423 - 15,924]
3,373
76,42%

5,636 (4,18)
[530 - 23,512]
4,476
74,24%

Manaus (AM) Santarém (PA)
n = 135
n = 229

Frequência Mínima

12,023 (4,04)
11,913 (3,80)
12,761 (4,57)
13,323 (4,93)
[4,108 - 23,409] [6,360 - 27,701] [6,060 - 36,806] [4,625 - 29,571]
11,500
10,795
11,859
12,929
33,62%
31,95%
35,84%
37,01%

Frequência Máxima

18,310 (4,93)
17,558 (4,35)
17,300 (5,23)
18,960 (5,75)
[9,925 - 39,359] [7,317 - 31,305] [8,531 - 38,884] [6,373 - 36,476]
17,663
17,144
16,772
18,884
26,95%
24,80%
30,24%
30,36%

Frequência Inicial

12,661 (5,09)
12,671 (4,32)
13,479 (5,05)
14,049 (5,18)
[4,108 - 24,012] [6,360 - 31,305] [6,060 - 36,806] [4,625 - 30,481]
11,966
12,605
12,488
13,730
35,03%
24,80%
37,50%
36,93%

Frequência Final

17,198 (5,09)
15,903 (4,84)
16,369 (5,17)
17,260 (5,70)
[8,611 - 39,359] [7,407 - 29,166] [8,252 - 36,806] [6,046 - 36,476]
16,419
16,087
15,656
16,913
29,64%
30,45%
31,62%
33,05%

15,637 (4,35)
14,869 (3,96)
15,320 (4,78)
16,761 (5,17)
Freq. na 1/2 da duração [6,603 - 28,810] [7,047 - 28,422] [8,252 - 38,218] [5,964 - 36,476]
do sinal
15,174
14,001
14,541
17,013
27,82%
26,64%
31,25%
30,85%
Freq. em 1/4 de
duração do sinal

14,783 (4,53)
14,397 (3,99)
14,758 (4,62)
17,252 (4,85)
[6,603 - 28,684] [7,047 - 28,753] [7,147 - 37,630] [5,688 - 30,967]
14,477
13,890
13,376
15,925
30,66%
27,76%
31,32%
30,54%

Freq. em 3/4 de
duraçao do sinal

16,512 (4,39)
15,826 (4,16)
15,993 (4,96)
17,252 (5,14)
[6,603 - 30,873] [7,047 - 28,202] [8,252 - 38,513] [6,373 - 30,844]
16,264
15,525
15,533
17,520
26,63%
26,30%
31,06%
29,82%

Pontos de Inflexão

1,75 (3,87)
[0 - 32]
1
220,27%

1,27 (2,65)
[0 - 19]
1
208,91%

2,80 (6,77)
[0 - 66]
1
242,14%

2,02 (3,47)
[0 - 28]
1
171,27%
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Figura 6 - Gráfico de dispersão dos valores da frequência mínima vs frequência máxima (n=1018). A
maioria dos assobios estão distribuídos entre 25kHz e 10kHz.

4.2

Variação nos assobios de acordo com os tipos de água

Foram analisados 303 assobios registrados na confluência do rio de água
preta (n=168) com o rio de água branca (n=135) em Manaus e 496 assobios da
confluência do rio de água clara (n=267) com o rio de água branca (n=229) em
Santarém.
Os tucuxis emitiram assobios significativamente diferentes entre os ambientes
de água preta e de água branca (confluência Manaus) (PERMANOVA, F= 11.475;
R2= 0.03672; p=0,01). Todos os parâmetros de frequência tiveram médias mais
altas no ambiente de água preta, porém, a duração do sinal foi mais longa na água
branca (Tabela 1). Ao realizar o pós-teste, foi observado que todas as variáveis
acústicas discriminavam esses ambientes, uma vez que os resultados mantiveramse significativos (Tabela 3).
A diferença entre água clara e branca não foi tão abrangente. A maioria dos
assobios emitidos na água clara apresentaram frequências mais altas do que os da
água branca em Santarém, no entanto, os assobios não apresentaram diferenças
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significativas quando todos os parâmetros acústicos estavam presentes no modelo
(PERMANOVA, F=2.5383; R2=0.00511; p=0,089).

Tabela 3 - Nesta tabela apresentamos os resultados da PERMANOVA (p<0,08) para as comparações
entre os diferentes tipos de água (branca vs preta e branca vs clara), e para cada parâmetros
acústico excluído do modelo completo. Os parâmetros considerados mais importantes para
diferenciar os assobios na água branca e clara estão em negrito.
Confluência
Manaus

Confluência
Santarém

Parâmetros acústicos
excluídos

Água branca
vs
água preta

Água branca
vs
água clara

Nenhum

0,001

0,089

Duração

0,002

0,082

Variação da Frequência

0,001

0,097

Frequência Mínima

0,002

0,141

Frequência Máxima

0,001

0,066

Frequência Inicial

0,002

0,126

Frequência Final

0,002

0,093

Freq. na 1/2 da duração
do sinal

0,001

0,080

Freq. em 1/4 de
duração do sinal

0,001

0,079

Freq. em 3/4 de
duração do sinal

0,002

0,075

Pontos de inflexão

0,001

0,097
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4.3

Variação geográfica nos assobios de tucuxi

Para verificar a presença de variações nos assobios de populações de S.
fluviatilis, 583 assobios foram analisados. Sendo que 135 foram registrados na
região de Manaus, 229 de Santarém, 70 de Manacapuru e 149 assobios na região
do município de Beruri, na RDS-Piagaçú-Purus.
Os tucuxis da população da região de Santarém emitiram assobios mais
altos, com exceção da variação da frequência que foi maior em Beruri (6,284±4,51
kHz) (Tabela 2) . A duração do sinal foi mais longa em Beruri (0,34±3,22 s) e em
Manacapuru (0,33±0,18 s), e foi igual em Manaus e Santarém. Manaus apresentou a
maior média de pontos de inflexão, já a população de Manacapuru obteve a menor
variação neste parâmetro (0-19). A duração do sinal, a variação da frequência e o
número de pontos de inflexão foram os parâmetros acústicos que apresentaram os
maiores valores de coeficientes de variação. A freq. Mín. e final, a freq. ½, ¼ e ¾
foram menores nas populações de Manacapuru. A média da frequência máxima foi
mais baixa para Manaus (17,300±4,35 kHz).
Foram encontradas diferenças significativas nos assobios dos tucuxis nas
quatro regiões estudadas (PERMANOVA, F=2.8393; R2=0,0145; p=0,027). No
entanto, em análise pós-teste, foi observado que nem todas as regiões diferiam
entre si.
Não foi detectada diferença significativa (PERMANOVA para o modelo
principal, p=0,418) entre a população de tucuxi de Manaus e de Manacapuru, em
nenhum dos modelos executados. O mesmo resultado foi encontrado ao comparar
as populações de Manacapuru e Beruri (PERMANOVA para o modelo completo,
p=0,322), pois nenhuma variável excluída do modelo foi capaz de diferenciar essas
regiões (Tabela 4).
A população de Santarém, independente da variável acústica testada,
apresentou diferenças significativas quando comparada a população de Manaus e a
população de Manacapuru (PERMANOVA, p<0,08).

36

Quando todas as variáveis acústicas estavam presentes no modelo (modelo
completo) a população de Beruri e a de Santarém apresentaram diferenças
(PERMANOVA, p=0,075).
Os parâmetros acústicos com pouca força para discriminar entre a população
de Santarém e a de Beruri foram: a duração do sinal, frequência inicial e pontos de
inflexão, já que quando excluídos, os resultados foram muito similares ao valor dado
pelo modelo principal (Tabela 4). Logo, a frequência mínima (PERMANOVA,
p=0,091), variação da frequência (p=0,097), a freq. ½ (p=0,089) e principalmente a
freq. ¼ (p=0,103) foram as variáveis mais importantes para discriminar
acusticamente as populações de tucuxis de Santarém e de Beruri, já que, quando
ausentes do modelo o valor de inferência estatística aumentou.
Também foram encontradas diferenças significativas entre a população de
Manaus e a população de Beruri (PERMANOVA, p=0,076). Entretanto, essa
discriminação também dependeu de variáveis acústicas específicas. A frequência
máxima (p=0,083), frequência final (p=0,083) e principalmente a variação da
frequência (p=0,0266) foram os parâmetros mais importantes para discriminar essas
populações. A frequência mínima (p=0,043) e a frequência inicial (p=0,036), são as
variáveis que quando excluídas do teste, apresentaram ainda mais diferenças entre
Manaus e Beruri (Tabela 4).
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Tabela 4 - Nesta tabela estão os resultados da PERMANOVA (p<0,08) para as comparações entre as
diferentes localidades, e para todos os parâmetros acústicos excluídos do modelo completo. Os
parâmetros considerados mais importantes para diferenciar par a par Beruri e Manaus e Beruri e
Santarém estão com os valores em negrito. As localidades estão abreviadas da seguinte forma:
Beruri (Ber.), Manacapuru (Mcp.), Manaus (Mao.) e Santarém (Stm.).

Locais
Parâmetros acústicos Ber. vs Ber. vs
excluídos
Mcp.
Mao.

Ber. vs Mcp. vs Mcp. vs Mao. vs
Stm.
Mao.
Stm.
Stm.

Nenhum

0,322

0,076

0,075

0,418

0,049

0,023

Duração

0,308

0,080

0,076

0,440

0,048

0,022

Variação da Frequência

0,330

0,266

0,097

0,751

0,054

0,029

Frequência Mínima

0,284

0,043

0,091

0,402

0,049

0,011

Frequência Máxima

0,326

0,083

0,060

0,353

0,040

0,035

Frequência Inicial

0,287

0,036

0,078

0,383

0,041

0,017

Frequência Final

0,483

0,083

0,045

0,374

0,052

0,017

Freq. na 1/2 da duração
do sinal

0,345

0,055

0,089

0,360

0,057

0,027

Freq. em 1/4 de
duração do sinal

0,254

0,052

0,103

0,335

0,043

0,034

Freq. em 3/4 de
duração do sinal

0,355

0,061

0,060

0,340

0,036

0,026

Pontos de inflexão

0,355

0,057

0,071

0,414

0,038

0,027
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A análise de conglomerados formou três grupos (Figura 7). As populações de
Manaus e Manacapuru foram agrupadas juntas. Beruri formou um grupo isolado, no
entanto, mais próximo a Manacapuru. E Santarém foi a região considerada mais
distinta entre as regiões amostradas.
Ao verificar as diferenças entre os três grupos, foi observado que Manaus e
Manacapuru vs Beruri, não apresentaram diferenças significativas (PERMANOVA,
F=2,55; R2=0,00719; p=0,091). Manaus e Manacapuru vs a população de Santarém,
apresentaram (PERMANOVA, F=5.9155; R2=0,0135; p=0,011). E entre Manaus,
Manacapuru e Beruri vs Santarém, também foi encontrada diferença significativa
(PERMANOVA, F=5,5007 R2=0,00938, p=0,012).

Figura 7 - Resultado da análise de conglomerados para verificar as variações geográficas nos
assobios dos tucuxis, mostrando os três agrupamentos.

A análise de conglomerados com os dados da literatura (Tabela 5) (Mapa
com as regiões deste trabalho e as regiões da literatura, Anexo 1) formou dois
grandes agrupamentos (Figura 8). O agrupamento 1 foi subdivido em três
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subgrupos: subgrupo1: rio Pacajá, apresentando maior divergência; subgrupo2:
Manaus, Manacapuru e Beruri; e subgrupo3: Santarém e Álter do Chão. O
agrupamento 2 foi formado pelo rio Aguarico e Napo e pelo rio Japurá e
Marañon/Tigre (Peru), que não apresentaram divergência.

Tabela 5 - Estatística descritiva dos assobios de tucuxi obtidos na literatura. Os valores estão
apresentados na seguinte ordem: média, desvio padrão, amplitude e coeficiente de variação.
Osparâmetros de frequência estão apresentados em quilohertz (kHz) e o de duração do sinal em
segundo (s).

Wang et al.
(2001)

Podos et al.
(2002)

Azevedo e Van
Sluys (2005)

Lima et al. (2007)

Rio Maranõn e
rio Tigre
(Peru)
n = 155

Rio Japurá
(AM)
n = 50

Rio Pacajá
(PA)
n = 61

Alter do Chão
(rio Tapajós)
n = 48

Duração do sinal

0,41 (0,21)
[0,06 - 1,04]
51,10%

0,630 (0,32)
50,8%

0,381 (0,17)
[0,067 - 0,814]
45,2%

0,214 (1,52)
[0,04 - 0,725]
71,2%

Variação da Frequência

_______

_______

9,020 (3,59)
[1,90 - 15,20]
39,8%

_______

7,22 (3,56)
[1,76 - 19,42]
49,3%

Frequência Mínima

10,21 (3,10)
[3,65 - 18,14]
30,39 %

9,18 (3,05)
33,2%

10,93 (3,39)
[5,19 - 18,88]
31%

14,8 (3,3)
[4,8 - 20]
22,5%

10,61 (3,19)
[5,17 - 15,04]
30%

Frequência Máxima

15,41 (3,11)
[8,28 - 23,86]
20,18%

15,65 (2,49)
15,9%

19,95 (2,43)
[12,30 - 23,87]
12,2%

17,7 (3,2)
[6,8 - 22,2]
18,25%

17,69 (4,64)
[7,79 - 28,84]
26,2%

Frequência Inicial

10,76 (3,53)
[3,64 - 21,21]
32,77%

9,70 (3,64)
37,6%

11,36 (3,81)
[5,19 - 20,62]
33,5%

15,5 (3,6)
[4,8 - 21,5]
23,5%

12,82 (5,50)
[5,17 - 28,83]
42,9%

Frequência Final

14,35 (2,89)
[7,89 - 23,11]
20,15%

14,64 (2,66)
18,20%

19,63 (2,41)
[12,30 - 23,07]
20,7%

17,3 (3,3)
[6,8 - 22]
19,9%

13,57 (3,36)
[6,84 - 20,51]
24,7%

Freq. na 1/2 da duração
do sinal

_______

_______

15,99 (3,39)
[8,00 - 23,40]
21,2%

_______

_______

Freq. em 1/4 de duração
do sinal

_______

_______

13,74 (3,59)
[6,90 - 21,70]
26,1%

_______

_______

Freq. em 3/4 de duraçao
do sinal

_______

_______

17,47 (3,06)
[10,30 - 23,40]
17,5%

_______

_______

Pontos de Inflexão

_______

_______

0,44 (0,74)
[0 - 3]
168,2%

1,5 (1,6)
[0 - 5]
89,8%

0,731 (0,874)
[0 - 2]
119,7%

Taxa de amostragem

24

18

24

24

250

Parâmetros acústicos

May-Collado e
Wartzok (2010)
Rio
Aguarico e rio
Napo
(Equador)
n = 30
0,374 (0,24)
[0,007 - 0,785]
66,6%
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Figura 8 - Análise de conglomerados com a inclusão dos dados da literatura para verificação da
variação geográfica nos assobios dos tucuxis.
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5 DISCUSSÃO

5.1

Caracterização dos assobios dos tucuxis

Neste estudo, foram registrados os maiores valores de frequências para
Sotalia fluviatilis. A frequência máxima foi de 42,914 kHz (água preta, Manaus), e
37% tiveram entre 15 e 20 kHz. Estudos anteriores tinham encontrado valores
máximos de 23,86 kHz (WANG; WÜRSIG; LEATHERWOOD, 2001), 23,87 kHz
(AZEVEDO; VAN SLUYS, 2005), 28,84 kHz (MAY-COLLADO; WARTZOK, 2010) e
22,2 kHz (EMIN-LIMA, 2007). Com exceção de May-Collado e Wartzok (2010) todos
os outros estudos mencionados acima utilizaram equipamentos de gravação com
menores taxas de amostragem (Tabela 5; Mapa Anexo 1), portanto, tais diferenças
podem estar ligadas ao limite de resposta de frequência dos sistemas de gravação.
Apesar de May-Collado e Wartzok (2010) utilizarem equipamentos com capacidade
de registro acima de 250 kHz, estes autores analisaram apenas 30 assobios, o que
pode ter influenciado nos valores dos resultados encontrados.
De modo geral, as médias dos parâmetros de frequência e de duração do
sinal foram similares ao que Azevedo e Van Sluys (2005) e Emin-Lima (2007)
(Tabela 5) haviam descrito para os assobios de tucuxi. No entanto, os resultados
obtidos neste trabalho mostram frequência mínima e inicial mais elevada (Manaus,
água preta: 15,164±6,25 kHz; 15,959±6,53 kHz). Assim como registrado por EminLima (2007), os assobios foram em sua maioria ascendentes (n=748).
Os sinais apresentaram curta duração, com maior média registrada em Beruri
(0,34s±0,22) e menor na água preta em Manaus (0,28±0,22), e 87% tiveram entre
0,2 a 0,05s. Com exceção de Manacapuru, todos os outros locais apresentaram
assobios com mais de um segundo. O sinal mais longo foi registrado na água branca
em Manaus (2,66s). Assobios com duração acima de um segundo só haviam sido
descritos por Wang, Würsig e Leatherwood (2001) para os tucuxis no rio
Tigre/Marañon (água branca), Peru (1,04s). May-Collado e Wartzok (2010)
encontraram o menor valor de duração do sinal para espécie no Equador (rio
Aguarico/Napo, água branca) (0,007s).
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De 1018 assobios, 64% apresentaram pontos de inflexão. Azevedo e Van
Sluys (2005) e Emin-Lima (2007), registraram assobios com pontos de inflexão de 03 e 0-5, respectivamente. Neste trabalho, foi registrado um assobio com modulação
de até 66 pontos de inflexão (Manaus, água branca). As médias variaram de 1,27
(D.P.=2,65) a 2,80 (D.P.=6,77) dependo da área, e o valor da mediana em todos os
locais foi igual a 1.
Os assobios dos tucuxis apresentaram ampla variação no número de pontos
de inflexão e na duração do sinal (ver coeficiente de variação na Tabela 1; Tabela
2). De acordo com Morisaka et al. (2005b), Steiner (1981) e Wang, Würsing e Evans
(1995), estes parâmetros podem ser modulados para enviar informações sobre
estado emocional e identificação individual, e por isso, apresentam alta variabilidade
intrapopulacional.

Já

os

parâmetros

de

frequência

apresentaram

menor

variabilidade. Rendell et al. (1999) e Steiner (1981), sugeriram que os parâmetros de
frequência apresentam alta variação interespecífica e baixa variação intraespecífica.
May-Collado e Wartzok (2007) descreveram os assobios dos tucuxis como
pertencentes a dois grupos: com frequências máximas abaixo de 20 kHz e mínima
abaixo de 10 kHz e assobios com frequência máxima abaixo de 25 kHz e mínima
acima de 10 kHz. Apesar dos assobios registrados neste estudo estarem
principalmente distribuídos nesta segunda faixa de frequência (25kHz – 10kHz), não
foi observado nenhum tipo de agrupamento bimodal (Figura 6).
Sinais de alta frequência também foram registrados para o boto-cinza, Sotalia
guianensis, com frequências máximas variando entre 44,90kHz e 66,70kHz (DE
ANDRADE et al., 2015; DE ANDRADE et al., 2014; DECONTO; MONTEIRO-FILHO,
2013; MAY-COLLADO; WARTZOK, 2009). Ao analisar assobios de cinco espécies,
Steiner (1981) observou que espécies congêneres apresentam características com
mais similaridade em seus sinais acústicos do que espécies de gêneros distintos, e
maior diferença entre espécies simpátricas que alopátricas.
Até recentemente, Sotalia guianensis e Sotalia fluviatilis eram consideradas a
mesma espécie. Após estudos morfológicos e genéticos, foram reconhecidas como
espécies distintas (CABALLERO et al., 2007; CUNHA et al., 2005; FETTUCCIA et
al., 2012; MONTEIRO-FILHO; MONTEIRO; REIS, 2002). Emin-Lima (2007) não
observou diferenças significativas nos assobios dessas espécies. No entanto, esta
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autora utilizou equipamento com faixa de frequência mais restrita que estudos mais
recentes, o que pode ter influenciado em seus resultados.
A duração do sinal é o parâmetro mais similar entre S. fluviatilis e S.
guianensis (ver Anexo 2). No entanto, os tucuxis possuem a variação da frequência,
frequência máxima e final muito mais baixas; e a frequência mínima e frequência
inicial mais elevada.
O tamanho do corpo poderia ser um fator importante influenciando nas
características dos assobios dessas espécies. De acordo com Matthews et al. (1999)
e May-Collado, Agnarsson e Wartzok (2007), existe uma forte correlação negativa
entre o tamanho do corpo e a frequência mínima nos assobios de cetáceos, e os
tucuxis são bem menores que os botos-cinza (DA SILVA; BEST, 1996) corroborando
com os resultados encontrados. No entanto, outros autores também encontraram
esse tipo de correlação, ao testarem a frequência máxima (MATTHEWS et al., 1999;
PODOS; SILVA; ROSSI-SANTOS, 2002). A frequência máxima, portanto, é mais
elevada nos assobios do boto-cinza. Além do tamanho corporal, o ambiente também
poderia agir como pressão seletiva sobre os sinais sonoros dessas espécies, já que
vivem em ambientes com características extremamente diferentes, sendo uma
marinha (S. guianensis) e a outra fluvial (S. fluviatilis).
Uma vez que os sinais de comunicação são importantes para seleção sexual
como mecanismos pre-zigóticos de manutenção do isolamento reprodutivo
(BRADBURY; VEHRENCAMP, 1998) torna-se importante conduzir estudos para
verificar o grau de similaridade acústica entre estas espécies irmãs, investigando o
grau de similaridade entre áreas de provável simpatria como, por exemplo, o
estuário do rio Amazonas (DA SILVA et al., 2010) e áreas geograficamente
distantes.

5.2

Variação nos assobios de acordo com os tipos de água

O ambiente pode restringir a eficiência da comunicação entre sinalizador e
receptor (FARINA, 2014; WILEY; RICHARDS, 1978). Lidar com as distorções
durante a propagação do som, é um fator importante moldando os sinais de
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comunicação animal (BRADBURY; VEHRENCAMP, 1998). Uma vez que, os
assobios possuem um papel importante para as interações sociais dos golfinhos,
ajustar esse sinal quando em condições ambientais diferentes torna-se essencial.
No presente trabalho, foi constatado que os tucuxis moldam seus assobios de
acordo com o tipo de ambiente que utilizam. Nas águas brancas, esses animais
utilizaram sinais com parâmetros de frequência mais baixos, com exceção da
variação da frequência e da frequência em ¼ do sinal, que foram mais altos que na
água clara, na confluência em Santarém. Embora nesta confluência a maioria das
frequências tenham sido maiores na água clara, essa diferença não foi tão grande
como as registradas entre a água branca e água preta, em Manaus (Tabela 1).
Quando os sinais sonoros viajam através do ambiente, sofrem diminuição da
energia (RICHARDSON et al., 1995). Isso pode ser causado pela dispersão da onda
sonora e pela atenuação do sinal durante a transmissão.

Uma das causas de

atenuação, é que as moléculas existentes no meio, ao se colidirem, durante a
propagação do som, promovem a perda e absorção de energia sonora. Além da
perda de energia, os espectros de frequência também podem ser alterados por
causa da redução da amplitude de componentes específicos de frequência, o que
causa a distorção do sinal (AU; HASTINGS, 2008; BRADBURY; VEHRENCAMP,
1998).
Devido a grande quantidade de material em suspensão nas águas brancas,
este meio provavelmente absorve mais energia sonora do que as águas claras e
pretas. E, uma vez que a absorção tende a aumentar com o aumento da frequência
(AU; HASTINGS, 2008; BRADBURY; VEHRENCAMP, 1998; RICHARDSON et al.,
1995), deve ser mais vantajoso para a comunicação dos tucuxis utilizar assobios
com frequências mais baixas quando em águas brancas. A água branca, por sua
vez, possui baixíssima visibilidade, entre 10 e 50 cm (SIOLI, 1983), reduzindo
possivelmente a eficácia da comunicação visual pela espécie. Portanto, ajustar os
assobios para garantir uma melhor transmissão neste ambiente, parece ser uma boa
estratégia para manter um bom nível de comunicação.
Os sinais sonoros, ao atravessarem ambientes menos densos para
ambientes mais densos, perdem em amplitude (BRADBURY; VEHRENCAMP,
1998). Embora não se tenha medido os valores de amplitude dos assobios neste
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trabalho, é valido sugerir que os tucuxis, ao utilizarem frequências menores na água
branca, podem compensar o efeito de diminuição de amplitude quando esses se
deslocam da água preta para a água branca, aumentando assim, o alcance dos
sinais.
Provavelmente, as frequências mais elevadas nos rios de água preta, não são
facilmente absorvidas pelo meio, uma vez que neste ambiente a quantidade de
partículas em suspensão é baixa (SIOLI, 1983). Uma vantagem em utilizar sinais de
alta frequência, é o aumento da direcionalidade pelo receptor do sinal. A
direcionalidade está ligada ao aumento da frequência do sinal, pois frequências mais
altas possuem comprimento de ondas menores e são mais facilmente absorvidos
pelas estruturas dos tecidos presentes nos ouvidos (MILLER, 2002). Esses sinais
por sua vez, garantiriam a coesão dos indivíduos. O mesmo pode-se esperar pelo
uso de frequências mais elevadas na água clara.
Outra maneira de degradação do sinal durante a propagação é a mudança na
velocidade do som, por causa da refração, que está diretamente relacionada com a
temperatura. O som se propaga mais rapidamente em ambientes com temperaturas
elevadas, e este pode sofrer refração quando viaja através de ambientes com
temperaturas

diferentes

(BRADBURY;

VEHRENCAMP,

1998).

Embora

a

temperatura seja um parâmetro altamente variável nos ambientes estudados, já que
depende do horário do dia e da profundidade, a média na água preta é entre 30° e
31° C e na água branca em torno de 29° C (SIOLI, 1983). Apesar de essa diferença
ser pequena, pode-se esperar que o som viaje de maneira mais veloz na água preta
que na água branca, favorecendo a transmissão das frequências mais altas nesse
ambiente. No entanto, a grande quantidade de partículas suspensas na água
também acelera a propagação do sinal (AU; HASTINGS, 2008), só que como dito
anteriormente, as partículas presentes na água branca poderiam absorver
rapidamente as frequências mais altas.
Embora os assobios emitidos na água clara e água branca em Santarém não
tenham apresentado diferenças significativas quando todos os parâmetros estavam
presentes no modelo, no momento em que a frequência máxima, frequência ½, ¼ e
¾

foram

excluídas,

(PERMANOVA,

as

p<0,08).

diferenças

entre

Possivelmente

esses

essas

ambientes

diferenças

não

aumentaram
sejam

tão
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acentuadas, como na confluência em Manaus, pelo fato de que, a água clara,
apesar de apresentar maior visibilidade (4m dependendo da época do ano), possui
outras características físico-químicas com valores intermediários às da água branca
e preta (SIOLI, 1983). Não foi testado se existem variações entre água preta e água
clara (rio Negro e Tapajós), já que estes ambientes encontram-se bastantes
distantes, e qualquer inferência poderia ser atribuída ao efeito de variação
geográfica entre populações e não das característica ambientais.
A plasticidade no sistema de comunicação sonoro tem sido investigada para
algumas espécies, por exemplo: os golfinhos nariz-de-garrafa aumentam as
frequências dos seus assobios na presença de múltiplos barcos (MAY-COLLADO;
WARTZOK, 2008); baleias jubarte aumentam a duração de suas chamadas na
presença de ruídos de baixa frequência de sonares (MILLER et al., 2000); as
belugas diminuem as taxas das chamadas e aumentam os parâmetros de frequência
quando barcos se aproximam (LESAGE; KINGSLEY; SJARE, 1999). Embora esses
estudos tenham observado as modificações do sinal na presença de embarcações,
outros têm sugerido que os sinais são moldados de acordo com a estrutura do
habitat, independente do nível de ruído (DECONTO; MONTEIRO-FILHO, 2013;
ROSSI-SANTOS; PODOS, 2006).
A hipótese de adaptação acústica tem sido testada em muitas espécies de
aves, e prevê que elas aumentam o intervalo entre notas e diminuem a modulação e
a frequência dos sinais quando em habitats de floresta densa. Desta maneira, as
aves evitam que seus sinais sejam degradados pela folhagem (BONCORAGLIO;
SAINO, 2007). No entanto, poucos estudos sugerem que as características
ambientais do ambiente aquático moldem os sistemas de comunicação acústica de
golfinhos. Deconto e Monteiro-Filho, (2013) e Rossi-Santos e Podos (2006),
sugeriram que a salinidade, a temperatura e a quantidade de material em suspensão
em áreas de estuários, são responsáveis pelas características dos parâmetros de
frequência e de duração do sinal dos assobios do boto-cinza (Sotalia guianensis).
Baron, Martinez e Keith (2008) sugeriram que as diferenças nos assobios de
Stenella frontalis sejam causadas por variações entre ambientes costeiros e de mar
aberto, e estes poderiam influenciar nas propriedades de transmissão dos assobios
dessa espécie. Azzolin et al. (2013) constataram que as características dos assobios
de S. coeruloalba são correlacionadas com a profundidade e intensidade do vento
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em ambientes costeiros e de mar aberto. No entanto, esses autores compararam
assobios de populações distintas e por isso, muitas pressões seletivas podem ser
responsáveis por essa variação, inclusive o isolamento geográfico.
Como a transmissão de sinais importantes para socialização deve ser feita de
maneira eficiente (BRUMM; SLABBEKOORN, 2005; JANIK, 2009) e as áreas de
encontros de águas são propícias para formação de grandes agregações (DA
SILVA; BEST, 1996; GOMEZ-SALAZAR et al., 2012; MARTIN; DA SILVA; SALMON,
2004), o ajuste na comunicação sonora deve garantir a coesão entre os indivíduos e
auxiliar nas estratégias de forrageio dos tucuxis.
Neste estudo, teve-se a oportunidade de investigar as variações nos assobios
de duas populações de Sotalia fluviatilis, que vivem em áreas de confluência de rios
com características físico-químicas distintas. Como tratou-se cada confluência
separadamente, foi excluído a chance da variação geográfica ter efeito sobre as
variações nos assobios entre os tipos de água. E justamente, por se tratar de áreas
de encontro de rios cujos pontos de coleta foram relativamente próximos, o nível de
ruído em cada tipo de água foi o mesmo, e a probabilidade dos mesmos indivíduos
estarem usando as duas áreas é grande. Portanto, esses fatores não poderiam ser
responsáveis pela variação encontrada. Adicionalmente, as gravações foram
realizadas durante atividades de forrageio ou deslocamento dos animais, reduzindo
consideravelmente o efeito de que possíveis mudanças comportamentais poderiam
refletir nas variações dos assobios.
Com isso, pode-se afirmar que as variações encontradas nos assobios dos
tucuxis nesse estudo, são de fato, resultados dos ajustes nos seus sistemas de
comunicação em resposta as diferentes características do ambiente.

5.3

Variação geográfica nos assobios de tucuxi

As variações geográficas nos sinais sonoros dos cetáceos podem resultar de
fatores ecológicos, genéticos, culturais ou sociais e podem ajudar a identificar
diferentes populações e entender seus mecanismos de isolamento (CONNER, 1981;
JANIK, 2009; PODOS, 2007; ROSSI-SANTOS; PODOS, 2006).
48

De modo geral, as populações mais próximas, como as de Manaus e
Manacapuru; Manacapuru e Beruri, não apresentaram divergências, no entanto, as
populações mais distantes como as de Santarém e Manaus e Santarém e
Manacapuru, são bastante distintas. Contrariamente, o grau de diferença entre
Manaus e Beruri; Beruri e Santarém, que também são populações distantes,
dependeram fortemente de alguns parâmetros acústicos.
May-Collado e Wartzok (2010) propuseram que as variações nos assobios
entre as populações de tucuxis ocorrem por causas ambientais, no caso, a diferença
de micro-habitats (presença de lagos e corredeiras) ou devido ao grau de contato
entre as populações. As gravações deste estudo foram realizadas em rios de águas
brancas (Solimões, Amazonas e Purus) e, portanto, todas as áreas possuem
mosaicos de ambientes muito similares. Em Manaus e Santarém há os encontros de
águas brancas com o rio Negro e rio Tapajós, respectivamente. No entanto, se
esses

ambientes

tivessem

efeito

sobre

as

variações

encontradas

aqui,

provavelmente as populações dessas áreas apresentariam características muito
similares; mas, pelo contrário, apresentaram grandes diferenças entre si. Logo, fica
evidente de que o grau de contato entre as populações é que parece ter um efeito
sobre as variações dos sons como apresentado nos resultados obtidos.
A capacidade de dispersão dos indivíduos tem sido sugerida como uma das
causas de variação geográfica para algumas espécies de delfinídeos: Tursips
truncatus (WANG; WÜRSING; EVANS, 1995); Orcinus orca (SAMARRA et al.,
2014); Sotalia guianensis (AZEVEDO; VAN SLUYS, 2005; DE ANDRADE et al.,
2014; DECONTO; MONTEIRO-FILHO, 2013; ROSSI-SANTOS; PODOS, 2006).
Wang, Würsing e Evans (1995), por exemplo, registraram os assobios de três
populações de golfinho nariz-de-garrafa no Golfo do Texas, cujas populações
adjacentes apresentaram maiores similaridades do que populações mais distantes.
Esses autores propuseram que através do fluxo de indivíduos entre as regiões, os
animais poderiam aprender os assobios uns dos outros e compartilhar as
características desses sinais. De Andrade et al. (2014) também propuseram que as
semelhanças entre os assobios de Sotalia guianensis entre a baía de Sepetiba e
baía de Parati poderiam ser resultado da facilidade de dispersão de indivíduos entre
essas áreas.
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Azevedo e Van Sluys (2005) verificaram que os assobios de populações
adjacentes de Sotalia guianensis, foram os que menos diferiram quando
comparados com populações mais distantes (embora algumas comparações
pareadas tenham apresentado resultados opostos). Apesar da falta de informações
sobre a movimentação dos indivíduos entre as áreas, os autores propuseram que a
similaridade nos assobios entre áreas mais próximas ocorra por causa de fluxo
gênico ou por isolamento recente entre as populações. Esses autores também
observaram um aumento gradativo na frequência mínima e inicial com o aumento da
distância em direção ao norte. Outros autores corroboraram com a hipótese de que
as mudanças nos parâmetros de frequência seguem um contínuo na distribuição
geográfica de S. guianensis, demonstrado pela maior semelhança entre regiões
mais próximas (DE ANDRADE et al., 2014; MAY-COLLADO; WARTZOK, 2009;
ROSSI-SANTOS; PODOS, 2006).
A similaridade entre Manaus-Manacapuru e Manacapuru-Beruri, parece ser
também influenciada pela capacidade de dispersão da espécie.

Embora não

existam informações sobre os padrões de distribuição, dispersão e movimentação
dos tucuxis entre os diferentes tributários sabe-se que, a sazonalidade dos rios tem
influência direta no uso dos habitats pela espécie (DA SILVA; BEST, 1994). Durante
os períodos de vazante e seca, esses animais formam grandes agregações, devido
a diminuição do tamanho do habitat utilizado pela espécie. Por outro lado, nos
períodos de enchente e cheia, o número de avistamentos e o tamanho dos grupos
diminui, provavelmente devido ao aumento da área alagada e consequentemente
por causa da maior disponibilidade de habitats durante esse período (FAUSTINO;
DA SILVA, 2006; GOMEZ-SALAZAR; TRUJILLO; WHITEHEAD, 2011). Desta forma,
o período de vazante-seca, poderia favorecer o encontro de indivíduos de diferentes
áreas e logo após, no período de enchente-cheia, promoveria o espalhamento dos
indivíduos entre as regiões. Logo, é provável que a sazonalidade dos rios da região
também influencie na estruturação das populações e favoreça o contato entre os
tucuxis provenientes de diferentes rios e áreas. Esse contato poderia fazer com que
os indivíduos compartilhem características similares, por meio do aprendizado, como
sugerido por Wang, Würsing e Evans (1995).
Outra hipótese para a similaridade nos assobios de tucuxis entre regiões
adjacentes é a proximidade genética entre as populações. Por exemplo, Caballero et
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al. (2010), ao realizarem análises de 26 amostras genéticas de Sotalia fluviatilis,
provenientes de diferentes localidades, encontraram três unidades populacionais, as
quais denominaram de: (1) Amazônia peruana (2) Amazônia colombiana e (3)
Amazônia brasileira. Estes autores observaram a presença de alta diversidade de
haplótipos mitocondriais e alto fluxo gênico feminino entre estas unidades. O fluxo
gênico, portanto, também reflete no movimento dos indivíduos entre as áreas.
As diferenças entre Manaus e Beruri, dependeram de parâmetros específicos.
E o mesmo padrão foi visto para as populações das regiões mais distantes,
Santarém e Beruri, cujos parâmetros mais importantes para essa separação foram a
variação da frequência, frequência mínima, frequência ½ e ¼. Por isso, pode-se
sugerir que mesmo que ocorra fluxo gênico entre Manaus e Beruri, outras pressões
seletivas podem estar agindo para divergir essas populações. Por exemplo, os
golfinhos-comuns (Delphinus delphis) do mar Celta e do Canal Inglês, não possuem
diferenças genéticas, no entanto, os assobios desses animais são amplamente
distintos, provavelmente por causa do nível de ruído no Canal Inglês (ANSMANN et
al., 2007). De modo contrário, as diferenças encontradas entre Santarém e Beruri
poderiam ser explicadas por fatores genéticos. Ou seja, se há fluxo gênico entre as
populações, este deve ser baixo, uma vez que as populações que estão entre esses
locais (Manaus e Manacapuru), apresentaram grandes diferenças acústicas em
relação à população de Santarém distante cerca de 740 km. Com isso, essas
populações podem ser distintas geneticamente. No entanto, isso não impede que
outros fatores também contribuam para a discriminação acústica entre essas
regiões.
Alguns autores sugerem que o ruído do ambiente pode ser um fator
importante para divergência das populações (ANSMANN et al., 2007; DE ANDRADE
et al., 2014; MAY-COLLADO; WARTZOK, 2008; MORISAKA et al., 2005a). No
entanto, os resultados obtidos neste estudo corroboram em parte com a literatura.
Apesar deste tipo de medida não ter sido quantificado, é possível afirmar que
Manacapuru, Manaus e Santarém, são as áreas com níveis de ruídos mais
elevados, pois possuem intenso tráfego de embarcações enquanto que em Beruri, o
tráfego de barcos foi quase ausente.

51

De maneira geral, em ambientes ruidosos, os golfinhos aumentam seus
parâmetros de frequência para evitar o mascaramento do sinal (ANSMANN et al.,
2007; DE ANDRADE et al., 2014; MAY-COLLADO; WARTZOK, 2008). Como visto
por De Andrade et al. (2014), os botos-cinza da baía de Guanabara (local com maior
ruído) apresentaram frequências mais altas e sinais mais curtos que os de outras
áreas de estudo. Os assobios dos tucuxis de Santarém também foram mais agudos
e mais curtos que os de Beruri. May-Collado e Wartzok (2008) registraram assobios
de Tursiops truncatus, com frequência máxima, final e variação da frequência,
significativamente maiores em locais ruidosos. Esses mesmos parâmetros foram os
mais importantes para distinguir os sinais em Manaus e Beruri, no entanto,
apresentaram valores mais altos em Beruri, que foi o local menos ruidoso. Ainda
sobre as variações dos assobios entre os tucuxis em Manaus e Beruri, os resultados
obtidos são mais similares ao de Morisaka et al. (2005a). Ao compararem os
assobios de golfinhos nariz-de-garrafa de três regiões distintas, estes autores viram
que em regiões mais ruidosas, os assobios possuíam frequências mais baixas e
assobios com mais modulações. Portanto, o nível de ruído, pode ser o agente
responsável pelas variações encontradas entre os assobios registrados em ManausBeruri e Beruri-Santarém.
As variações encontradas entre os assobios dos tucuxis de SantarémManaus e Santarém-Manacapuru parecem não ser explicadas pelo ambiente e sim
por deriva genética. Uma vez que, essas regiões possuem níveis de ruído similares.
Provavelmente, o isolamento reprodutivo por distância, explique essa variação.
Caballero et al. (2010), verificaram haplótipos divergentes em áreas mais extremas
da distribuição de S. fluviatilis, especificamente na região de Santarém e do rio
Curaray (Peru), cerca de 2000 km de distância. Esses haplótipos não são
compartilhados com as populações das regiões mais centrais da bacia Amazônica.
E isso, pode refletir na maior divergência dos assobios da população de Santarém
em relação às outras populações. De acordo com Wang, Würsing e Evans (1995), o
isolamento genético, por causa da distância geográfica, pode fazer com que as
populações desenvolvam suas próprias características acústicas.
O resultado da análise conglomerado incluindo os dados da literatura formou
dois grandes agrupamentos (Figura 8) sugerindo que as populações foram
separadas pela região mais ao oeste da distribuição (rio Pacajá) e a região mais ao
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leste (rio Napo e Aguarico) (Mapa com todas as localidades, Anexo 1). Mesmo que
nem todos os estudos tenham utilizado equipamentos com taxas de frequências
equivalentes (Tabela 5) e não tenham sido realizados em rios de água branca (rio
Pacajá (AZEVEDO; VAN SLUYS, 2005) e rio Tapajós (EMIN-LIMA, 2007) - águas
claras), os resultados corroboram com os de Caballero et al. (2010) ao verificarem
que as áreas mais extremas da distribuição de tucuxis apresentaram maiores
divergências genéticas.
O aumento na variação dos sinais acústicos relacionados ao aumento da
distância genética também foi reportado para populações de Stenella coeruleoalba e
Delphinus delphis (AZZOLIN et al., 2013; PAPALE et al., 2014). Azzolin et al. (2013)
verificaram diferenças significativas na frequência mínima, máxima, variação da
frequência e número de pontos de inflexão entre subpopulações de S. coeruleoalba
que vivem no mar Mediterrâneo e são conhecidas por serem geneticamente
distintas. Esses autores também demonstraram que as variações nos parâmetros
acústicos foram positivamente correlacionadas com a existência de uma possível
barreira ao fluxo de indivíduos (estreito de Gibraltar) entre as populações do
Mediterrâneo e as populações do Atlântico. Assim, as diferenças dos assobios das
subpopulações aumentaram gradualmente para dentro do mar Mediterrâneo,
corroborando com os resultados de estudos genéticos.
Outro estudo realizado no mar Mediterrâneo e no Atlântico norte, sobre os
assobios de Delphinus delphis, também corroboraram com evidências previamente
descritas de divergência genética entre as populações (PAPALE et al. 2014). Esses
autores sugeriram que um dos fatores para a divergência do sinal, é a influência
genética pela diferenciação fenotípica de grupos isolados, ou uma variação paralela,
mas independente das características acústicas e genéticas devido ao isolamento
geográfico.
De acordo com Janik (2009), os fatores genéticos podem influenciar
diretamente na estrutura dos sinais fazendo com que os animais codifiquem
diferentes tipos de chamadas. Mas, também podem influenciar indiretamente por
levar a diferenças morfológicas no aparato de produção de som. Não se tem
evidências sobre como tais fatores podem agir sobre os assobios dos tucuxis, no
entanto, existe forte possibilidade que da mesma forma que encontrado para outros
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delfinídeos, a diferenciação genética desempenha um importante papel na
divergência dos assobios de Sotalia fluviatilis.

6 CONCLUSÃO

Caracterização dos assobios dos tucuxis.

-

Os assobios registrados nesse estudo tiveram os maiores valores
registrados para espécie até o momento;

-

Diferentemente das informações existentes, os tucuxis emitem sinais
complexos devido ao grande número de pontos de inflexão e a longa
duração do sinal;

-

As evidências sugerem que os tucuxis possuem assobios com
características distintas da espécie irmã, Sotalia guianensis.

Variação nos assobios de acordo com os tipos de água:

-

Os tucuxis moldam seus assobios de acordo com o ambiente;

-

Os assobios de frequências mais baixas provavelmente sofrem menos
atenuação na água branca;

-

Os sinais de frequências mais altas em águas clara e preta podem ser
utilizados para aumentar a direcionalidade do sinal quando a visão
proporciona pistas da localização do receptor;
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-

Os tucuxis ajustam seus sinais para otimizar a comunicação social e evitar
degradação da informação.

Variação geográfica nos assobios de tucuxi:

-

O grau de similaridade entre as populações depende do conjunto de
parâmetros acústicos testados;

-

O grau de isolamento espacial foi importante para explicar a similaridade
entre os assobios registrados em Manaus-Manacapuru e ManacapuruBeruri e as diferenças entre Santarém-Manaus e Santarém-Manacapuru;

-

O isolamento genético pode ser um fator atuando sobre a variação
acústica nas populações de S. fluviatilis;

-

As diferenças dos assobios entre as populações de tucuxi de SantarémBeruri e Beruri-Manaus são melhor explicadas pela variação do ambiente.
O nível de ruído parece, principalmente, ser a pressão seletiva mais
importante sobre a variação do comportamento da espécie nessas
populações.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora haja evidências de variações no repertório dos assobios de tucuxi e
do boto-cinza, outros estudos devem ser desenvolvidos para que se possa verificar
o grau de similaridade e dissimilaridade entre essas espécies irmãs, principalmente
em áreas de possível simpatria, como a foz do rio Amazonas, no estado do Pará.
A plasticidade dos sistemas de comunicação do tucuxi quando em ambientes
diferentes, confirma a capacidade da espécie em alterar seus sinais para amenizar a
atenuação durante a propagação do som e assim manter um bom nível de
comunicação. Estudos com o uso de playback podem ser realizados com o intuito de
verificar o nível de degradação de cada frequência em relação às características
físico-químicas de cada tipo de água.
Estudos de variação geográfica podem gerar informações importantes para
conservação, uma vez que podem inferir o grau de contato entre as populações e
verificar as respostas dessas populações em regiões com impacto antrópico
(PAPALE et al. 2015). Neste estudo encontramos fortes evidências de que as
variações geográficas nos assobios dos tucuxis dependem de fatores genéticos e
ambientais, como o nível de ruído. Seria interessante se outras populações de
tucuxis fossem estudas entre a região de Santarém e Manaus, com o intuito de
verificar se existe alguma população entre essas regiões que possua características
intermediárias. Assim poderemos observar o grau de contato entre as populações de
Manaus e Santarém.
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9 ANEXO

Anexo 1 - Mapa com os locais das gravações dos assobios de tucuxis em outros estudos. Rio Aguarico e Napo, no Equador (MAY-COLLADO; WARTZOCK,
2010); rio Tigre e Marañon, no Peru (WANG; WURSING; EVANS, 2001). Brasil: rio Japurá (Podos; DA SILVA; ROSSI-SANTOS, 2002), Beruri, Manacapuru,
Manaus e Santarém (este trabalho), Álter do Chão (EMIN-LIMA, 2007) e rio Pacajá-Brasil (AZEVEDO; VAN SLUYS, 2005).
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Anexo 2 – Tabela com a estatística descritiva dos assobios do tucuxi (S. fluviatilis) obtidos nesse estudo e do boto-cinza (S. guianensis) registrados por MayCollado e Wartzok (2008) e Andrade et al. (2014). Os valores estão representados na seguinte ordem: média, desvio padrão e amplitude. Os parâmetros de
frequência estão apresentados em quilohertz (kHz) e o de duração do sinal em segundo (s).

S. fluviatilis

S. guianensis

Esse estudo

May Collado e
Wartzok (2009)

Todos
os assobios
n = 1018

Costa Rica
n = 422

Baia de
Guanabara
n=203

Baia de
Sepetiba
n =234

Baia de Parati
n=222

Duração do sinal

0,31 (0,23)
[0,02 - 2,66]

0,20±187
[7–1,027]

0,27±105,25
[46–652]

0,36±135,62
[54–826]

0,37±159,78
[53–1,231]

Variação da Frequência

5,260 (3,99)
[328 - 30,047]

9,02±5,71
[0,95–29,30]

16,52±7,81
[0,84–34,78]

15,91±7,87
[0,47–41,71]

14,56±8,30
[0,65–35,52]

Frequência Mínima

13,461 (4,97)
[4,108 - 42,121]

12,31±5,16
[1,38–35,75]

9,52±3,55
[2,15–25,40]

7,77±2,32
[1,87–15,46]

7,74±2,20
[1,03–14,53]

Frequência Máxima

18,721 (5,55)
[6,373 - 42,914]

21,21±5,82
[3,0–48,40]

25,79±7,51
[8,90–42,65]

23,68±7,76
[4,31–44,90]

22,33±7,94
[4,59–42,84]

Frequência Inicial

14,173 (5,27)
[4,108 - 42,514]

13,83±6,16
[1,13–47,36]

9,88±3,90
[2,15–26,53]

7,93±2,47
[1,87–16,40]

8,09±2,49
[1,03–17,71

Frequência Final

17,407 (5,55)
[5,083 - 42,514]

19,51±6,36
[1,52–47,36]

25,58±7,38
[8,90–42,65]

23,42±7,78
[4,31–44,90]

22,26±7,99
[4,59–42,84]

Freq. na 1/2 da
duração do sinal

16,483 (5,09)
[5,964 - 42,376]

16,60±5,33
[1,13–37,60]

16,54±4,80
[7,03–30,93]

15,02±5,21
[3,09–34,78]

13,00±4,34
[4,21–28,68]

Freq. em 1/4 de
duração do sinal

15,793 (4,99)
[5,688 - 42,286]

15,37±5,35
[1,10–39,06]

12,79±3,74
[5,72–30,37]

11,32±3,80
[2,43–28,59]

10,29±2,94
[3,65–20,15]

Freq. em 3/4 de
duraçao do sinal

17,054 (5,14)
[5,238 - 42,377]

17,60±5,36
[5,37–21,97]

20,96±6,07
[7,78–35,34]

19,27±5,20
[4,21–40,78]

16,72±6,07
[4,22–33,00]

Pontos de Inflexão

2,061 (4,24)
[0 - 66]

__________

__________

__________

__________

Taxa de amostragem

48

250

48

48

48

Parâmetros acústicos

Andrade et al. (2014)
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1
2

Anexo 3 – Ata da defesa pública.

68

