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SINOPSE

Foram registrados sons de ariranha {Pteronura brasiliensis) procedentes de rios da

Amazônia e da região do Pantanal, mantidas em cativeiro e em ambiente natural a fim

de identificar e descrever o padrão sonoro com o intuito de caracterizar o repertório

vocal da espécie, associando ao comportamento. Foram também investigadas eventuais

tendências de discriminação vocal nas ariranhas entre diferentes classes etárias, entre

sexos e entre regiões.

Palavras-chave: 1. Mammalia - Camivora 2. Pteronura brasiliensis 3. Ariranha
4. Bioacústica 5. Vocalização 6. Comportamento animal.
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"Bioacústica de ariranhas {Pteronura brasiliensis) (Carnívora: Mustelidae):

Discriminação vocal e Repertório"

RESUMO

A ariranha {Pteronura brasiliensis) é um animal que vive em grupos e faz uso de sinais
sonoros para sua comunicação, utilizando um repertório vocal que possivelmente ajuda na
coesão dos mesmos. Dois trabalhos foram publicados nas décadas de 70 e 80 para estudos

sonoros de P. brasiliensis, sem enfatizar as características físicas das ondas sonoras

emitidas por estes animais. A partir de registros dos sons de ariranhas cativas (região
Amazônica e Pantanal) e de ambiente natural (Lago de Balbina - AM), identifícou-se e

descreveu-se o padrão sonoro para esta espécie, associando-o ao comportamento

apresentado durante a emissão de cada tipo sonoro. Além disto, procurou-se observar
possíveis tendências discriminatórias entre classes etárias, entre sexos e entre as regiões
(Amazônia e Pantanal). As vocalizações selecionadas foram digitalizadas e foram tomadas
as medidas de 23 variáveis dos espectrogramas. Foram encontrados nove tipos vocais
("snorf', "grito seco", "grito ondulado", "grito de filhote", "coo", "murmúrio", "buck",
"som de repouso" e "humhum"), sendo que os três últimos não foram mencionados na

literatura. Acusticamente, os sons apresentaram-se de forma harmônica ou de pulsos de

fi-eqüências. O número de notas variou entre os tipos vocais, bem como os limites de

freqüência. A duração do sinal esteve relacionada com o nível de stress do animal. Não

houve diferença em relação ao número de vocalizações entre adultos e filhotes, entre

machos e fêmeas e nem entre regiões (Amazônia e Pantanal). Algumas das variáveis

medidas foram submetidas a uma análise exploratória - Análise de Componentes Principais

(ACP) para verificar possíveis tendências de agrupamentos etários, sexuais e geográficos.

As variáveis relacionadas à freqüência fundamental e à duração do sinal foram as mais

significativas quando houve formação de agrupamentos. Naqueles sons emitidos em

comum entre adultos e fílhotes, não houve uma tendência de agrupamentos, embora exista

um som característico exclusivo de fílhotes que toma possível evidenciar presença destes

num grupo. Tal resultado sugere que o tom mais agudo na vocalização dos fílhotes tem
função de atração de co-específicos na solicitação de cuidado parental. Entre sexos foram
encontrados cinco sons emitidos em comum, havendo tendência de diferenciação em três
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deles ("grito seco", "grito ondulado" e "grito de filhote"). Os filhotes machos apresentaram

uma freqüência fundamental modulada enquanto nas fêmeas a fi-eqüência apresentou-se

harmônica. Este resultado é particularmente importante para diferenciação do sexo dos

filhotes apenas observando os sonogramas. Em relação à segregação geográfica, cinco sons

foram emitidos em comum pelas ariranhas do Pantanal e da região Amazônica, mas apenas

em dois foram observadas segregações. Devido ao pequeno tamanho da amostra (n=15) não

se pode avaliar essas tendências discriminatórias estatisticamente, ficando assim uma

recomendação para trabalhos futuros.

Palavras-chave: 1. Mammalia - Camivora 2. Pteronura brasiliensis 3. Ariranha 4.

Bioacústica 5. Vocalização 6. Comportamento animal.
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"Bioacoustic of giant otter {Pteronura bmsiliensis) (Carnívora: Mustelidae): Vocal

discriminatíon and Repertoire"

ABSTRACT

The giant otter {Pteronura brasiliensis) is an animal that lives in groups and makes use of

acoustic signals for communication. These animais use a vocal repertoire that possibly

helps in the groups cohesion. During the '70s and '80s, two articles were published about

the acoustic behavior of P. brasiliensis, however without emphasizing the physical

characteristics of the sound waves emitted by these animais. Using sounds of captive giant

otters (from the Amazon and Pantanal area) and from wild animais (from Lake of Balbina -

AM), the species' acoustic pattem was identified and described; furthermore, it was

associated with the behavior presented during the emission of each vocalization. In

addition, differences among age classes, genders, and geographic areas (Amazônia and

Pantanal) were analyzed. The selected vocalizations were digitized and 23 variables were

measured in áudio spectrograms. Nine vocal types were found ("snort", "grito seco", "grito

ondulado", "grito de filhote", "coo", "murmurio", "buck", "som de repouso" and

"humhum"), of which the last three are described here for the first time for this species. The

"snort" and "humhum" sounds were emitted in the same behavioral context, both in

captivity and in the wild. Acoustically the sounds presented a harmonic form or pulses of

ffequencies. The number of notes varied among the vocal types, as well as the frequency

limits. The signal duration was related with the animaTs stress levei. There was no

difference in relation to the number of vocalizations between adults and cubs, males and

females, and geographic areas (Amazônia and Pantanal). Some of the measured variables

were submitted to an exploratory analysis - Principal Components Analysis (PCA) to verify

possible grouping tendencies according to age, sex and geographic area. The variables

related to the fundamental frequency and signal duration were more signifícant when group

formation occurred. The sounds emitted by both adults and cubs, did not show any

grouping tendency, although a unique cub's sound was detected and can be used as a tool to

identify a cub when a group is being observed. This result suggests that the sharpest tone in

the cubs' vocalization has a role attracting conspecifics to request parental care. Five

sounds were emitted by both sexes, and three of them ("grito seco", "grito ondulado", and

"grito de filhote") showed a tendency for differences between the sexes. The male cubs
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presented a modulated fundamental ffequency while in the females the ffequency was

harmonic. This result is especially important for sex differentiation among cubs based on

spectrographic analysis. In relation to geographical groupings, five sounds were emitted by

both the Pantanal and Amazonian's giant otters ("grito seco", "snort", "grito ondulado",

"grito de filhote", and "humhum"), but groupings were observed only in the first two

sounds. Due to the small sample size (n=15) it was diffícult to statistically evaluate those

differences, remaining as a recommendation for future works.

Key-word: 1. Mammalia - Camivora 2. Pteronura brasiliensis 3. Giant otter 4.

Bioacoustic 5. Vocalization 6. Animal behavior.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 A ARIRANHA

Um dos maiores camívoros da América do Sul, a ariranha é um mustelídeo

primariamente terrestre que se tomou extremamente bem adaptado ao ambiente aquático,

usando-o como fonte de alimentação. Originalmente habitando a maior parte da América

do Sul, desde o norte da Argentina até as Guianas, ao norte do continente sul-americano

(Carter e Rosas, 1997), a ariranha (Pteronura brasiliensis Zimmermann, 1780) é

considerada possivelmente extinta no sul de sua distribuição (Rosas et ai, 1991).

Populações de ariranhas também são observadas em quase todos os rios da parte superior

da Bacia do Rio Paraguai, no Pantanal, devido ao decréscimo da pressão de caça (Carter e

Rosas, 1997) (Fig.l). As populações de ariranhas são ameaçadas pelo aumento crescente de

atividades antrópicas ao longo da sua distribuição, embora existam ocorrências desses

animais em tributários preservados no Pem (Chehébar, 1990), Venezuela, Suriname, Brasil

e Guiana (Laidler e Laidler, 1995; Carter e Rosas, 1997).

As causas da diminuição das populações de ariranhas são várias. A caça,

historicamente, foi um dos principais fatores, visando a exploração comercial da pele. Ao

longo da década de 60, estatísticas oficias indicaram a exportação de 40.663 peles de P.

brasiliensis (Best, 1984; Carter e Rosas, 1997). Nos dois últimos séculos, essas peles

tinham um grande valor no mercado de alta costura intemacional, e até a primeira metade

do século vinte ainda foram muito comercializadas (Chehébar, 1990; Rosas, 2004).

Contudo, a partir da proibição no início dos anos 70, a caça entrou em declínio (Duplaix,

1980; Chehébar, 1990).

Perigos em potencial para as ariranhas inclui interações com pescadores e

perturbações humanas, tais como poluição, aumento de tráfego de barcos, assoreamento dos
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rios e abertura de florestas (Duplaix, 1980). Além disso, a erosão do solo e diminuição no

número das presas, bem como pescaria e caça ilegal também contribuem para a redução das

populações de ariranhas (lUCN, 2002).

f
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Figura 1. Mapa da distribuição atual e histórica de Pteronura brasiliensis. Fonte:

Marmontel e de Mattos (em prep.). 1: Distribuição Atual, 2: Extinta, ?: Incerta

As ameaças também incluem a liberação de mercúrio (Fonseca, 2004) e agrotóxicos

nos rios, os quais contaminam os peixes que servem de alimento para as ariranhas (Rosas et

ai, 1991; Rosas et al, 1999). Estes animais são muitas vezes associados a igarapés e rios



de água preta ou clara (Duplaix, 1980), visto que são considerados predadores oportunistas,

utilizando a visão como principal sentido para auxiliar na captura das presas e sua

associação a estes ambientes parece ter relação com o sucesso na captura do alimento

(Rosas et ai, 1999). Além de rios e igarapés, as ariranhas também são encontradas em

lagos de ferraduras (oxbow lakes), assim denominados por sua forma. Em contraste com os

rios, os lagos de ferradura são mais claros, ricos em peixes, sem correnteza e têm menos

variação no nível das águas (Schenck e Staib, 1992).

Os indivíduos de Pteronura brasiliensis podem ser identificados a partir das

manchas na garganta e pescoço (Carter e Rosas, 1997). Estas são tão variáveis e individuais

que se pode reconhecer o animal através delas, funcionando como uma "impressão digital"

(Duplaix, 1980) (Fig. 2). As ariranhas possuem cabeça larga e focinho tão curto que a

cabeça parece globular. Os machos adultos são maiores e mais pesados que as fêmeas,

enquanto os machos subadultos e os filhotes podem ser confundidos com as fêmeas adultas

(Duplaix, 1980). Estas características, porém são de difícil diagnóstico no campo (Rosas,

com. pess.).

Figura 2. Exemplar de ariranha {Pteronura brasiliensis) em cativeiro no Laboratório de

Mamíferos Aquáticos (LMA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),

evidenciando a mancha no pescoço. Foto: F. Rosas.



As ariranhas são animais sociais que vivem em grupos constituídos de um casal

reprodutor (casal alfa) e uma ou duas gerações de filhotes, ou seja, um ou mais subadultos

e/ou um ou mais filhotes daquele ano (Duplaix, 1980; Nowak e Paradiso, 1983; Best,

1984), São também territoriais, utilizando áreas denominadas "paragens" ou

"acampamentos" (Fig. 3), que são lugares onde as ariranhas descansam ou dormem durante

o dia e estão localizados ao longo do território para contribuir na sua demarcação (Duplaix,

1980; Laidler, 1984; Staib, 1995). A comunicação vocal, segundo Schweizer (1992), tem

um papel na demarcação territorial, assim como a visual e olfativa, a partir das glândulas

perianais, fezes e urina (Duplaix, 1980) (Fig. 4).

Ariranhas são animais exclusivamente diurnos (Carter e Rosas, 1997; Nowak e

Paradiso, 1983; Duplaix, 1980). De acordo com Best (1984), por este motivo, são

extremamente vocais. Salvo Souza e Best (1982) observaram em cativeiro o ritmo das

atividades e demonstraram que os animais são mais ativos pela manhã, até serem

alimentados e à tarde, após a alimentação, ou seja, ariranhas cativas distribuem o seu tempo

principalmente entre atividades aquáticas e descanso. O meio-dia é caracterizado por um

período em que as ariranhas dormem ou realizam poucos deslocamentos. No ambiente

natural, Duplaix (1980) observou que estes animais gastam aproximadamente metade do

seu tempo caçando, viajando ou patrulhando o seu território e a outra metade descansando.

Uma vez que caçam em grupo (Brecht Munn e Munn, 1988), emitem muitas vocalizações

ao realizarem uma seqüência de captura de presas (Duplaix, 1980).



Figura 3. Exemplo de paragem com latrina comunitária na área do Lago de Balbina,

Amazonas. Foto: F. Rosas.

A coesão do grupo é aumentada pela comunicação vocal com repertório variado e

complexo (Duplaix 1980). De acordo com Duplaix (1980) e Laidler (1984), as ariranhas

emitem nove sons básicos, os quais foram descritos pelas autoras. No entanto, Salvo Souza

e Best (1982) discriminaram apenas seis vocalizações para a espécie em cativeiro. Duplaix

(1980) classificou as nove chamadas em três componentes principais: agonístico (sons que

indicam medo ou agressividade), contato social e sons entre pais e filhotes. Os adultos de

ariranhas transmitem conforto, alarme, defesa ou grande excitamento na sua vocalização,

enquanto os filhotes vocalizam para pedir comida, expressar desconforto e medo (Carter e

Rosas, 1997).

Figura 4. Eliminação de fezes (A) e posterior demarcação territorial espalhando as fezes e

urina na área (B). Fonte: Duplaix (1980).



1.2 A COMUNICAÇÃO ANIMAL EM ESTUDOS DE CONSERVAÇÃO

A maioria das interações entre indivíduos envolve comunicação. Segundo

Richardson et al (1995) se descreve através de um modelo acústico determinado pela tríade

"fonte - meio de transmissão - receptor", ou seja, é um processo no qual o emissor envia

um sinal que carrega uma informação através do meio (líquido, sólido ou gasoso). O

receptor por sua vez usa a informação, podendo responder ao emissor (Bradbury e

Vehrencamp, 1998). Na comunicação, os sinais especialmente designados modificam o

comportamento dos receptores (Krebs e Davies, 1993).

Diferentes grupos de animais confiam em meios sensoriais para se comunicarem.

Pequenos mamíferos vivem num mundo de odores, pássaros no mundo dos sons e peixes de

corais num mundo de cores. Essas diferenças de meios comunicativos dependem das

imposições dos hábitos e habitats das espécies (Krebs e Davies, 1993). Para animais

noturnos é muito mais eficaz uma comunicação olfativa ou sonora que uma visual. Neste

caso, as diferenças na efetividade da transmissão não são somente considerações na

avaliação dos custos e benefícios dos meios de comunicação animal, mas também a

flexibilidade do sinal ao percorrer o meio em que ocorre a comunicação (Krebs e Davies,

1993).

A comunicação desempenha um papel central nas sociedades animais, ou seja, é o

que faz os animais permanecerem unidos (Bradbury e Vehrencamp, 1998), pois todas as

espécies que se associam com conspecíficos têm a necessidade de um mecanismo para a

manutenção de um grupo coeso (Janik e Slater, 1998). Uma meta importante da

zoosemiótica (o estudo da comunicação animal) é entender que informação é transferida

entre indivíduos e como estas informações são codificadas em sinais (Hailman e Ficken,



1996). Além disto, por meio do estudo da comunicação identificam-se quantidades e

qualidades de informações que os animais estão trocando entre si. Estas informações

podem incluir mensagens sobre a identidade (sexo e/ou identificação individual), status

(dominância, medo, agressão) (Bradbury e Vehrencamp, 1998; Janik e Slater, 2000;

Richardson, et a/., 1995), informação sobre suas próximas atividades (aproximação, fuga),

além de informações importantes sobre o ambiente em questão, como por exemplo, a

presença de predadores ou descoberta de um local de alimentação. Estas mensagens, no

entanto, variam em como as informações são trocadas e quanto aos custos (energia, tempo,

exposição a predadores e investimento fisiológico) para ambas partes (emissor e receptor)

(Bradbury e Vehrencamp, 1998).

Com relação à eficiência energética, a comunicação vocal é intermediária entre os

sinais olfatórios, os quais não necessitam de grandes esforços do animal para mandá-los, e

o visual, que muitas vezes necessita de um deslocamento do indivíduo (Wilson, 1975 apud

Laidler, 1984). O som tem vantagens em relação às imagens, pois não é facilmente

bloqueado por obstáculos do ambiente, como acontece com a luz, e é transmitido mais

direcional e muito mais rapidamente que os odores (Pough et ai, 1999). Além disso, o som

possui um grande potencial de alcance, grande flexibilidade, complexidade e

especificidade, sendo tudo isso resultado de misturas de estrutura harmônica, volume,

seqüência de notas, bem como a rapidez e atenuação da transmissão sonora (Laidler, 1984;

Krebs e Davies, 1993).

O estudo em comunicação animal pode certamente ser usado como uma ferramenta

para a classificação taxonômica de algumas espécies; além disso, o estudo dos sinais na

comunicação animal colabora com outros estudos, tais como de isolamento reprodutivo e

especiação (Bradbury e Vehrencamp, 1998).
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Os sinais da comunicação animal muitas vezes são tão conspícuos que podem ser

utilizados como uma das soluções nos estudos de censos populacionais de espécies em

perigo e determinar a diversidade de espécies numa determinada área (Bradbury e

Vehrencamp, 1998). O uso da vocalização como método de identificação no campo é

particularmente apropriado nos casos em que são baixas as condições de observação direta

(Tubaro, 1999), o que não se aplica necessariamente às ariranhas, visto que estas são

bastante conspícuas em suas atividades.

Neste aspecto, a acústica pode ser usada como ferramenta para o estudo do

comportamento a partir da comunicação dos animais através de sinais sonoros. A maior

parte dos estudos realizados em bioacústica pertence ao campo da investigação básica

vinculada ao comportamento animal e à sistemática, resultando em aplicações práticas,

especialmente aquelas associadas à conservação e ao manejo de populações naturais

(Tubaro, 1999). As vocalizações específicas podem ser produzidas de diferentes maneiras

(Blumstein, 1995). Animais podem produzir acusticamente tipos distintos de vocalização,

variar a razão ou número de vezes que o único som é produzido, e/ou variar a intensidade

total (volume) de um único grito. Cada um desses "mecanismos" pode ser usado sozinho ou

combinado. Uma hipótese geral é que cada espécie usa um mecanismo isolado ou uma

combinação de mecanismos para a comunicação, variando com a situação e o

comportamento (Blumstein e Armitage, 1997). Esta variação pode ser inclusive em relação

a seus predadores, pois alguns animais produzem diferentes chamados como resposta a

diferentes predadores (Blumstein e Armitage, 1997), além de poderem realizar vocalizações

de acordo com o grau de risco ou iminência de predação que o emissor enfrenta (Blumstein,

1995).



Os estudos nesta área podem ainda ser utilizados para caracterizar períodos de

atividade, permitindo a determinação de padrões de vocalização (ritmos de emissão)

relativos a atividades específicas. Isto pode facilitar estudos de comportamento na

natureza, mesmo na ausência de boa visibilidade, como observado em animais

reintroduzidos (Sousa-Lima e Fonseca, 1998).

As identificações visuais de espécies e exemplares podem realizar-se com a

assistência de "playback" (reprodução de sons da mesma espécie previamente gravados

para chamar a atenção da espécie em questão). Muitas espécies respondem agressivamente

à intrusão simulada por meio de uma gravação de uma vocalização da mesma espécie, o

que pode auxiliar no mapeamento do território nessas espécies (Tubaro, 1999).

Assim como a vocalização pode ser utilizada para diferenciar as espécies, também

pode ser empregada para distinguir sexo e a identidade do emissor. O caso mais simples é

quando somente um dos sexos vocaliza. Quando ambos vocalizam, necessita-se para

diferenciar os sexos, algumas diferenças consistentes em algum parâmetro da vocalização,

como por exemplo, a fî eqüência fundamental (Ballintijn e Ten Cate, 1997). Em algumas

espécies de pássaros, a maior diferença entre os sexos é a presença de bandas de

freqüências (harmônicos) (Taoka e Okumura, 1990).

Existem estudos de bioacústica com vários animais nos quatro grupos principais de

organismos que emitem sinais sonoros com fins comunicativos: insetos, anfíbios, aves e

mamíferos (Tubaro, 1999). Entre os mamíferos, vários trabalhos já foram realizados com

bioacústica, como por exemplo, o papel da vocalização de peixe-boi marinho (Trichechus

manatus), onde as vocalizações parecem estar mais relacionadas aos fatores sociais que à

navegação, funcionando também para estabelecer e manter contato entre os indivíduos

(Bengtson e Fitzgerald, 1985), e a discriminação vocal entre o peixe-boi marinho e o peixe-



boi da Amazônia (Trichechus inunguis) (Sousa-Lima, 1999; Sousa-Lima et al.^ 2002).

Experimentos com golfinhos (Tursiops truncatus) mostram uma habilidade discriminatória

de sons. Tal habilidade para discriminar diferentes indivíduos usando sinais acústicos

permite o desenvolvimento de uma ordem social complexa (Caldwell et ai, 1973), o que

facilita para indivíduos que estejam dispersos ou em águas turvas possam identificar-se via

canal acústico (Caldwell et ai, 1971).

Postula-se para diferentes espécies animais que indivíduos são capazes de

reconhecer outros membros de sua própria espécie via canal acústico. Pelo uso de

diferenças na fonação, as fêmeas de pinípedes parecem reconhecer as vozes de seus filhotes

ou os próprios filhotes reconhecer a voz das mães (Caldwell e Caldwell, 1972). O

reconhecimento mãe-filhote em otarideos (lobos e leões marinhos) é extremamente

importante, pois desse reconhecimento depende a sobrevivência do filhote, visto que na

maioria das espécies as fêmeas só alimentam seu próprio filhote (Reidman, 1990). Este

reconhecimento tem também fundamental importância em colônias onde espécies como

Arctocephalus tropicalis (lobo marinho subantártico), Arctocephalus gazella (lobo marinho

Antártico) e Arctocephalus forsteri (lobo marinho da Nova Zelândia) são tão proximamente

relacionadas que podem ocasionar nascimentos híbridos (Page et ai, 2001). Estudos com

orcas {Orcinus orca), que são animais que vivem em grupos sociais estáveis, demonstram

que elas emitem uma variedade de vocalizações, incluindo ecolocação, caracterizada por

sons pulsados ou "clicks". Segundo Deecke et al (2000) as orcas apresentam uma

vocalização mais comum denominada de "discrete calls" (chamados discretos), que são

altamente estereotipados e podem ser divididos em chamados distintos. Enquanto alguns

animais vocalizam com freqüência, como as ariranhas (Duplaix, 1980), outros vocalizam
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pouco, como o boto {Inia geqffrensis), que produz em média uma vocalização por

indivíduo a cada dez minutos (Podos et ai, 2002).

Existem ainda outros meios de comunicação que podem envolver sons, visão, uma

combinação dos dois, ou em alguns casos o tato (Caldwell e Caldwell, 1972). Mas devemos

lembrar que um animal com uma calma abrupta representada pelo silêncio também é uma

maneira de comunicar-se, e esta pode ser indicativa de perigo iminente (Caldwell e

Caldwell, 1972).

1  .niSTIFICATIVA

Dentre os aspectos abordados sobre a biologia/ecologia da ariranha, um estudo

sobre sons desses animais é possível e necessário porque é um animal social que, vivendo

em grupos, faz uso de sinais sonoros para sua comunicação. Estes animais utilizam um

repertório que possivelmente ajuda na coesão dos grupos, para a viabilidade de

sobrevivência das populações. Este fato é particularmente importante, já que Pteronura

brasiliensis é classificada como um animal ameaçado de extinção (lUCN, 2000). Apesar

disso, até recentemente a ariranha era pouco estudada e os únicos estudos sonoros em P.

brasiliensis foram realizados na década de 70 e 80 (Duplaix, 1980; Laidler, 1984 e Salvo

Souza e Best, 1982), não havendo uma caracterização física das ondas sonoras emitidas

pelas ariranhas. Desta forma, o presente estudo analisou as vocalizações de ariranhas

cativas e de ambiente natural com o objetivo de caracterizar e descrever os tipos vocais

baseados nas características físicas das vocalizações, formando assim o repertório da

espécie, que auxiliará no esclarecimento da estrutura social e composição dos grupos.

Adicionalmente, procurou-se observar eventuais tendências em relação à vocalização entre

diferentes classes etárias e sexos dos animais, bem como com o comportamento, além de
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possíveis diferenças no padrão vocal entre as ariranhas da região Amazônica e da região do

Pantanal, a partir de indivíduos em cativeiro.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

Para este estudo foram gravados sons de ariranhas em cativeiro (identificadas na

Tabela 1) em três instituições: Laboratório de Mamíferos Aquáticos (LMA) do Instituto

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) em Manaus (AM); Centro de Preservação e

Pesquisas de Mamíferos Aquáticos da Manaus Energia (CPPMA), na Vila de Balbina,

município de Presidente Figueiredo (AM) e Zoológico de Brasília (ZOO BsB), DF. O LMA

apresenta em sua infira-estrutura dois recintos contendo atualmente cinco ariranhas: três

machos (um adulto, um subadulto e um filhote) e duas fêmeas (uma adulta e outra filhote).

O macho e a fêmea adultos são mantidos em um dos recintos, enquanto o macho subadulto

e os filhotes são mantidos em um recinto adjacente (Fig. 5).

Tabela 1. Características das ariranhas {Pteronura brasiliensis) em cativeiro gravadas para
este estudo.

Nome Instituição Sexo Classe Etária Procedência

Kiwi INPA M SAD Rio Negro - AM

Wani INPA F AD Boa Vista - RR

Kiwa INPA M AD Tefé-AM

Tuaká INPA M FI Maués - AM

Nhewi INPA F FI Alto Nhamundá - AM

Spirro CCPMA F AD Lago de Balbina - AM

Isabela ZOO BsB F AD NC/ Zôo de Cuiabá - MT

Tico ZOO BsB M AD NC/ ZOO BsB

Rio ZOO BsB M AD NC/Zôo da Filadélfia

Teca ZOO BsB F AD NC/ ZOO BsB

Princesa ZOO BsB F FI NC/ ZOO BsB

Flipper ZOO BsB M FI NC/ZOO BsB

Filhote 1 (sem nome) ZOO BsB M FI NC/ ZOO BsB

Filhote 2 (sem nome) ZOO BsB F FI NC/ ZOO BsB

Filhote 3 (sem nome) ZOO BsB F FI NC/ZOO BsB

INPA: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus - AM
CCPMA: Centro de Preservação e Pesquisas de Mamíferos Aquáticos da Manaus Energia, Balbina - AM
ZOO BsB: Zoológico de Brasília
AD: Adulto NC: Nascido em cativeiro

SAD: Subadulto FI: Filhotes
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Figura 5. Vistas parciais de um dos recintos de ariranha do Laboratório de Mamíferos

Aquáticos no INPA, Manaus - AM. Foto; G.E. de Mattos.

O Centro de Preservação e Pesquisas de Mamíferos Aquáticos da Manaus Energia

(CPPMA), localizado na Área da Hidrelétrica de Balbina, município de Presidente

Figueiredo — AM, conta com uma fêmea adulta de Pteronura brasiliensis^ mantida em um

recinto (Fig. 6).
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Figura 6. Vistas parciais do recinto das ariranhas do CPPMA na Vila de Balbina, AM.

Fotos: Arquivo CPPMA/Manaus Energia S.A.
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o Zoológico de Brasília possui nove espécimes de P. brasiliensis, sendo dois

machos adultos, duas fêmeas adultas e cinco filhotes (dois machos e três fêmeas), os quais,

na época em que foram registradas as gravações (maio/2003), possuíam 11 meses de idade.

O Zoológico possui dois recintos, sendo um deles ocupado por um casal. O outro recinto é

ocupado pelos demais animais. Este zoológico (Fig. 7) é um dos que obteve sucesso na

reprodução da ariranha em cativeiro na América do Sul (Wünnemann, 1995).

"«"ÍEe

Figura 7. Vistas parciais dos recintos das ariranhas no Zoológico de Brasília, DF. Fotos:

G.E. de Mattos e M. Machado.

Além das gravações em cativeiro, foram realizadas também captações de sons de

ariranhas na natureza, na área de inundação da Usina Hidrelétrica de Balbina (UHE

Balbina) (Fig. 8).

Figura 8. Área de Inundação da Usina Hidrelétrica de Balbina, município de Presidente

Figueiredo, AM. Foto: Arquivo SigLab/INPA.
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o lago da UHE Balbina foi formado há 17 anos e possui uma área total de 3.246

km^, com cerca de 3.300 ilhas (Rosas e de Mattos, 2003a). A hidrelétrica está localizada

dentro da Reserva Biológica (ReBio) do Uatuma, criada em junho de 1990, como medida

compensatória pela construção da Hidrelétrica de Balbina (Fig.9). De acordo com de

Mattos et al. (2002) e Rosas e de Mattos (2003b), a represa de Balbina possui atualmente

populações estáveis de ariranha o ano todo, com reprodução regular, tendo sido

identificados pelo menos 21 grupos distintos com tamanhos variando entre dois e dez

indivíduos (Fig 10a e 10b).

Figura 9. Vista aérea da área da Usina Hidrelétrica de Balbina. Foto: N. Reynard.
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Figura 10. (A) Igarapé do Tucumarí, Lago da UHE Balbina. (B) Vista parcial do lago da

UHE Balbina. Fotos: G.E. de Mattos.

2.1 COLETA DE DADOS

2.1.1 EM CATIVEIRO

Os sons documentados em ambiente artificial foram gravados nas três instituições

com ariranhas mantidas em cativeiro. Para este procedimento os indivíduos não foram

isolados, visto que na maioria das vezes foi possível saber qual animal estava emitindo o

som durante a gravação.

O método utilizado para o registro do comportamento nas sessões de gravação é

definido como "animal focai", que se refere a um método de amostragem no qual todas as

ocorrências de ações específicas de um indivíduo são registradas durante cada período de

amostragem (Altmann, 1974). Neste caso pode se chamar de "grupo focai", onde foram

registrados comportamentos iguais para mais de 50% dos indivíduos do grupo. Uma vez

escolhido um indivíduo ou um grupo focai, este foi seguido pela extensão do cativeiro

durante cada período de amostragem. Seguindo a metodologia descrita por Duplaix (1980)

os sons produzidos pelas ariranhas foram classificados em três grandes grupos: a) Sons
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agonísticos, b) Contato Social e c) Sons entre pais e filhotes, apesar de que sons agonísticos

também tenham sido registrados entre pais e filhotes no presente estudo.

Uma amostra dos comportamentos exibidos por essas ariranhas foi observada antes

de se iniciarem as gravações, e esses identificados tomando por base outros trabalhos

realizados com ariranhas (Duplaix, 1980; Salvo Souza e Best, 1982; Laidler, 1984). Foram

classificados como: Contato pais-filhotes (CPF), Intraespecífico (chamado) (lINTRA),

Alimentação (AL), Repouso (RE), Conforto (CO), Alarme (A), Lúdico (LUD), Outro (O).

O Comportamento de Contato pais-filhotes, embora seja também intraespecífico, foi assim

designado por se tratar de sons e "contato" dos filhotes para com os pais e não somente dos

pais para com seus filhotes, o que caracterizaria um cuidado parental, definido por todo

cuidado destinado aos filhotes, seja por um ou ambos os pais (Duellman e Trueb, 1994).

Foram realizadas cinco sessões de gravação por espécime ou grupo, em diferentes

dias, com duração de aproximadamente trinta minutos cada, com intervalos de duração

variada (entre 5 a 30 minutos entre sessões), sendo cada sessão considerada como uma

repetição. A gravação seguinte iniciou-se quando o animal iniciava de preferência

comportamentos diferentes daqueles registrados na sessão anterior. O esforço de gravação

para cada animal ou grupo focai foi em tomo de 150 minutos. Os horários das gravações

foram distribuídos ao longo do dia e das atividades das ariranhas. No entanto, houve

tendência em realizar as gravações naqueles horários quando a visitação aos recintos era

mínima ou inexistente, numa tentativa de minimizar os mídos extemos, que porventura

pudessem vir a interferir na qualidade dos sons gravados.

Os registros sonoros foram realizados com auxílio de um microfone direcional

Sennheiser ME — 67, com sensibilidade de 35mV/Pa ± 2,5dB e limites de resposta a

freqüências de 50 - 20000 Hz ± 2,5dB (Fig. 11a) e registradas em gravador Sony TCD
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5000 AM (Fig. 1 Ib) em fitas cassete BASF CE II chrome extra (60 min), utilizando ambos

os lados.

I A

Figura 11. Equipamento utilizado para a captação dos sons. (A) Microfone direcional

Sennheiser ME - 67. (B) Gravador Sony TCD 5000 AM. Foto: G.E. de Mattos.

Ao se iniciar uma sessão, eram registrados o dia, horário, identificação do local e

dos animais. Fones de ouvido foram usados durante a gravação dos sons para garantir a

qualidade sonora da mesma. Com o intuito de minimizar os ruídos extemos, foi utilizado

um abafador de vento.

2.1.2. NA NATUREZA

As gravações no campo foram realizadas a partir de duas excursões ao lago da UHE

Balbina, como parte do projeto intitulado "Organização social, comportamento e dieta da

ariranha {Pieronura brasiliensis) na área de influência da UHE Balbina, Amazonas, Brasil"

sob coordenação do Dr. Femando Rosas (LMA/INPA). Em cada excursão a equipe

permaneceu acampada na área de ocorrência das ariranhas, próximo às margens do lago de

Balbina, por um período de aproximadamente cinco dias. A equipe esteve a uma distância

entre 2 e lOm dos animais e as gravações foram feitas em diferentes horas do dia e sob
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diferentes condições de tempo, utilizando para tal procedimento os mesmos equipamentos

usados para as gravações em cativeiro, sempre relacionando os padrões de vocalização com

os comportamentos apresentados pelos animais durante a sessão, usando a mesma

classificação já descrita.

A maioria dos sons foi registrada sem auxílio de playback^ mas em alguns casos se

fez uso deste recurso para atrair novamente a atenção dos indivíduos e/ou para que estes

respondessem acusticamente ao estímulo. Este procedimento foi devidamente registrado na

fita cassete e os sons que foram emitidos "pós-playback" foram anotados na planilha de

gravação.

Os animais foram agrupados por classe etária e sexo. Em cativeiro, o sexo de cada

espécime foi determinado pela presença de testículos nos machos e de mamilos nas fêmeas.

Em ambiente natural, quando os animais estavam na água, esta diferença foi impossível de

ser observada, não sendo possível a distinção em classes etárias. Em poucos casos pode-se

verificar o sexo do animal na natureza cuja vocalização estava sendo gravada. Por este

motivo os sons gravados na natureza não foram incluídos na verificação da relação da

vocalização com a classe etária e com o sexo do animal.

2,2 ANÁLISE ACÚSTICA

Uma vez gravados, os sons de cada espécime foram transcritos em planilhas

individuais, com o objetivo de identificar o contexto e o comportamento do animal

(Anexo 1). Também foram registrados os números totais de cada

vocalização/animal/localidade, a fim de se fazer a análise do Número de Vocalizações.

Foram selecionadas as gravações de melhor qualidade de som (máximo de 10 sinais/

indivíduo / contexto) e posteriormente digitadas {sample rate 48 kHz, sample size 16 bits).
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Os sons foram analisados utilizando o programa Raven 1.1 for Windows {Cornell

Laboratory of Ornithology), para a extração das variáveis a serem analisadas, a partir da

confecção dos sonogramas (FFT (256 pontos), Overlap (50%) e Window (Hamming)).

Nem todas as gravações foram de boa qualidade devido aos ruídos nelas

incorporados, sendo estas eliminadas das análises; também os comportamentos

mencionados neste estudo não foram observados em todos os indivíduos. As variáveis que

envolveram medidas no tempo foram feitas usando o espectrograma (freqüência/tempo),

para minimizar os erros, já que algumas vezes tomou-se difícil visualizar os limites dos

sinais no eixo temporal nos oscilogramas (amplitude/tempo). As medidas referentes às

freqüências foram realizadas nos espectros, (amplitude/freqüência). As características

espectrais e temporais foram examinadas no harmônico com maior visibilidade no sinal,

para novamente diminuir possíveis erros. Os controles de brilho e contraste no programa

Raven 1.1 foram ajustados para examinar aspectos da estrutura nos espectrogramas.

Os sons foram identificados seguindo a descrição de Duplaix (1980). Em alguns

desses sons foi adotada a mesma terminologia usada pela autora para evitar classificações

da mesma vocalização com outra terminologia. Da mesma forma, o trabalho de Salvo

Souza e Best (1982) e Laidler (1984) também foram levados em consideração quanto à

terminologia, tendo o cuidado de se fazer uma prévia comparação da terminologia usada

pelos três estudos (Tabela 2).
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Tabela 2. Comparação da terminologia usada pelos estudos de vocalização de Pteronura

brasiliensis.

Terminologia usada Duplaix (1980) Salvo Souza & Best Laidler (1984)

neste estudo (1982)

"Snort" "Snort" "Rosnado" "Snort"

"Grito Seco" "Hah!" "Grito Seco" "Hah!"

"Grito Ondulado" "Wavering scream" "Grito Ondulado" "Caterwaul"

"Murmúrio" "Hum" "Murmúrio" -

"Grito de Filhote" "Cub whines and

wails"

"Grito de Filhote" "

"Coo" "Coo" - "Coo"

"Buck" - - -

"Humhum" -
- -

"Som de Repouso" -
- -

As gravações dos sons dos animais foram separados em dois grupos principais,

aqueles produzidos por ariranhas provenientes de rios da Região Amazônica (LMA/INPA,

CPPMA e Lago de Balbina) e aqueles das ariranhas da Região do Pantanal (ZOO BsB).

Esta separação foi feita a fim de se proceder uma comparação entre as duas regiões, uma

vez que já foi citada na literatura possibilidade de existência de subespécies para Pteronura,

uma subespécie encontrada no Suriname, Guianas, Bolívia, Paraguai, Brasil, sul da

Venezuela e Colômbia, leste do Equador e Peru, (P. brasiliensis brasiliensis) e outra

encontrada nas bacias dos rios Paraguai e Paraná, no Brasil, Argentina e Uruguai

{P.brasiliensis paranensis) (Duplaix, 1980).

A descrição dos sinais acústicos foi feita utilizando-se 23 variáveis físicas da onda

sonora, utilizando 10 sinais por indivíduo / tipo sonoro (Tabela 3).
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Tabela 3. Variáveis físicas das ondas sonoras extraídas durante as análises das vocalizações

de Pteronura brasiliensis.

Variável Abreviatura Fonte

a) Número mínimo de Notas NminN Espectrograma

b) Número máximo de Notas NmaxN Espectrograma

o) Número médio de Notas NmedN Espectrograma

d) Duração média das notas DMedN Espectrograma

e) Duração do menor intervalo entre as notas DminlN Espectrograma

f) Duração do maior intervalo entre as notas DmaxIN Espectrograma

g) Duração média dos intervalos entre as notas DmedIN Espectrograma

h) Duração mínima do Sinal DminS Espectrograma

i) Duração máxima do Sinal DmaxS Espectrograma

j) Duração média do Sinal DMedS Espectrograma

1) Número mínimo de Harmônicos NminH Espectrograma

m) Número máximo de Harmônicos NmaxH Espectrograma

n) Número médio de Harmônicos NMH Espectrograma

o) Harmônico de maior intensidade HMI Espectro

p) Freqüência mínima da Freqüência Fundamental FMIN Espectro

q) Freqüência máxima da Freqüência Fundamental FMAX Espectro

r) Freqüência média da Freqüência Fundamental FMF Espectro

s) Variação da Freqüência Fundamental (Fmax - Fmin) VF Espectro

t) Duração do Platô DP Espectro

u) Freqüência Dominante FD Espectro

v) Limite Máximo das Freqüências com Energia LIMAX Espectro

x) Limite Mínimo das Freqüências com Energia LIMIN Espectro

z) Delta da Freqüência (LIMAX-LIMIN) DF Espectro
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2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para verificar uma possível diferença entre a média do número de vocalizações

(quantidade de emissões vocais) entre os sexos, classes etárias e regiões (Amazônia e

Pantanal) foi usado um teste t de Student. Para cada tipo sonoro foram verificados os

valores mínimo, máximo, média e desvio padrão em cada variável acústica medida.

Os dados referentes às variáveis físicas dos sons foram previamente tabulados a fim

de serem submetidos à análise exploratória - Análise de Componentes Principais (ACP). De

todas as variáveis medidas neste estudo, seis foram selecionadas para a análise de

discriminabilidade das vocalizações. As variáveis analisadas para o som "snort" foram

diferentes daquelas analisadas para os outros sons, pois não sendo um som harmônico, não

foram tomadas medidas referentes à freqüência fundamental, mas sim à freqüência

dominante nos pulsos.

Para a verificação de agrupamentos etário, sexual e geográfico, a ordenação dos

dados foi obtida por uma análise exploratória dos dados (ACP), usando-se para isto o

pacote Statistica 6.0 for Windows. Esta análise tem efeito satisfatório por que a

representação gráfica de um conjunto de dados é a melhor forma de se obter uma

informação sobre a existência de padrões em termos de associações entre indivíduos ou

variáveis. Neste caso o emprego da ACP é justificado como um procedimento para

visualizar conjuntos de dados multivariados como um sistema de projeção para investigar a

existência de padrões nos dados (Monteiro e Reis, 1999). A ACP acaba por estabelecer uma

correlação através de uma matriz de semelhança, por um conjunto de eixos perpendiculares

denominados de componentes; assim, os primeiros eixos da ACP representam a maior parte

da variação dos dados (Valentin, 1995). Para um melhor entendimento e controle nas

variações nos parâmetros vocais em relação ao comportamento, foram usadas somente
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vocalizações que ocorreram em mais de um indivíduo em contextos semelhantes.

Vocalizações como "coo", '*buck", "murmúrio" e "som de repouso" não entraram na

análise de componentes principais. O único subadulto (macho da Região Amazônica)

dentre as ariranhas estudadas foi incluído no grupo dos adultos quando em comparação à

classe etária.
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3. RESULTADOS

3.1 NÚMERO DE VOCALIZAÇÕES

Foram gravadas quase 15.000 vocalizações de Pteronura brasiliensis, sendo que mais

de 96% desse total foi registrado nas 15 ariranhas cativas (Tabela 4). O restante do número

total de vocalizações correspondeu a emissões de seis grupos de ariranhas em ambiente

natural. A quantidade de registros de vocalizações das ariranhas do ZOO BsB, foi muito

maior que aquela para os espécimes gravados nos LMA/INPA e CPPMA.

Tabela 4. Número de vocalizações de cada uma das (15) ariranhas cativas utilizádas neste

estudo.

Nome Instituição Sexo Classe Etária N.® de Voe.

Gravadas/150 min

Kiwi INPA M SAD 941

Wani DsIPA F AD 483

Kiwa INPA M AD 367

Tuaká INPA M FI 937

Nhewi INPA F FI 626

Spirro CCPMA F AD 292

Isabela ZOO BsB F AD 2328

Tico ZOO BsB M AD 240

Rio ZOO BsB M AD 2319

Teca ZOO BsB F AD 286

Princesa ZOO BsB F FI 1222

Flipper ZOO BsB M FI 1340

F1 (sem nome) ZOO BsB M FI 988

F2 (sem nome) ZOO BsB F FI 1266

F3 (sem nome) ZOO BsB F FI 990
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Não foram encontradas diferenças significativas no número total de vocalizações

emitidas pelos machos (n=7) e fêmeas (n=8) de P. brasiliensis em cativeiro. O número de

vocalizações também não apresentou diferença significativa em relação aos adultos (n=8) e

filhotes (n=7) e nem em relação às regiões Amazônica (n=6) e Pantanal (n= 9), apesar do

valor de p encontrar-se bem próximo ao limite do grau de significância (a=0,05) neste

último caso (Tabela 5). Os ritmos de emissão dos sons variaram de acordo com o

comportamento do animal, oscilando entre uma ou duas vocalizações quando o animal

estava em repouso, a mais de 15 vocalizações por minuto quando em comportamento pré-

alimentar.

Tabela 5. Resultado dos testes t de Student realizados para número de vocalizações de

ariranhas cativas entre sexos, entre classes etárias e entre regiões (Pantanal e Amazônia)

de P.brasiliensis em cativeiro.

Grupos Valor de t g. 1.* Valor de p

Machos X Fêmeas 0,231 13 0,82 (ns)

Filhotes X Adultos -0,41 13 0,67 (ns)

Pantanal X Amazônia 1,91 13 0,07 (ns)

g.l.: graus de liberdade
ns: não significativo

3.2 REPERTÓRIO VOCAT.

Foram registrados nove tipos de vocalizações contínuas e complexas para P.

brasiliensis neste trabalho, das quais seis já foram descritas na literatura (Duplaix, 1980;

Laidler, 1984; Salvo Souza & Best, 1982). Os outros três sons não haviam sido ainda

descritos, sendo, portanto, a primeira vez que os termos referentes a estes sons estão sendo

utilizados (Tabela 6).
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Tabela 6. Terminologia utilizada neste estudo para os sons registrados em P. brasiliensis.

Terminologia — Vocalização Fonte

"Snort" Duplaix (1980); Laidler (1984)

"Grito Seco" Salvo Souza & Best (1982)

"Grito Ondulado" Salvo Souza & Best (1982)

"Murmúrio" Salvo Souza & Best (1982)

"Grito de Filhote" Salvo Souza & Best (1982)

"Buck" Presente Estudo

"Coo" Duplaix (1980); Laidler (1984)

"Humhum" Presente Estudo

"Som de Repouso" Presente Estudo

Registraram-se vocalizações para Pteronura brasiliensis em todas as classes de

comportamento aplicadas neste estudo. Acusticamente as ariranhas apresentaram sons com

duas características básicas nos diferentes comportamentos: pulsadas e harmônicas. Apenas

um tipo sonoro ("snort") apresentou-se como um som pulsado, os demais apresentaram

características harmônicas.

Nas páginas seguintes encontram-se as descrições acústicas e os comportamentos

apresentados durante a emissão de cada som para os exemplares de P. brasiliensis tanto em

cativeiro quanto em ambiente natural.

3.2.1 "SNORT"

São caracterizados por sons pulsados, com freqüência variando de 0,15 a 21 kHz;

constituídos de 2 a 10 pulsos (Fig. 12 a e b) com 0,02 s em média entre eles. Cada pulso é

considerado como uma nota. Este tipo de som é de curta duração (0,18 s ± 0,08) e ocorre

numa freqüência dominante (PD) com uma média de 4,32 kHz ± 5,98 (Tabela 7).

Este sinal foi registrado quando o animal estava em postura de alarme / alerta, tanto

em cativeiro quanto no ambiente natural (Fig. 13a e b), sendo descrito em uma categoria
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classificada por Duplaix (1980) como agonístico. Os animais emitiram o "snorf' não só

quando foram surpreendidos pela equipe no ambiente natural, mas também quando

ariranhas cativas eram surpreendidas por visitantes, sendo emitido tanto na água quanto em

terra. Em geral "snort" foi uma vocalização interespecífica, mas também foi registrada

algumas vezes entre pais e filhotes bem como entre os próprios filhotes.

A

^SD 0.4 ^^^'^0^^"^
Tempo (s)

R

m

SD462 0,6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1 5

Temno Cs)

Figura 12. Espectrograma (tempo X freqüência) do som "snort" de duas ariranhas com 2

notas (A) e com 10 notas (B). A seta indica a visualização dos pulsos. O espectrograma

(A) é de um animal do Lago de Balbina e em (B) de uma fêmea adulta cativa do Pantanal.



Tabela 7. Resumo estatístico das variáveis físicas do som "snort", para Pteronura
brasiliensis encontrados neste estudo (n= 38).

'Snort'
V aiiavcis

Min Max Med dp

NminN
2 10 5,76 2,05

NmaxN
2 10 5,76 2,05

NmedN
2 10 5,76 2,05

DminN
0,01 0,02 0,01 0,00

DmaxN
0,01 0,33 0,03 0,05

DmedN
0,01 0,03 0,02 0,00

DminlN
0,01 0,03 0,02 0,00

DmaxIN
0,01 0,04 0,02 0,01

DmedIN
0,01 0,03 0,02 0,00

DminS
0,01 0,34 0,17 0,08

DmaxS
0,01 0,36 0,18 0,09

DmedS
0,01 0,35 0,18 0,08

Limin 0,12 0,52 0,22 0,07

Limax 7.47 21,93 15,38 3,60

DF 0,34 25,30 12,74 7,20

FD 0,26 18,88 4,32 5,98

%

Figura 13. (A) Ariranha cativa em postura de alarme no LMA/INPA, Manaus, AM. Foto: F.

Rosas. (B) Postura de alarme em uma ariranha em ambiente natural. Lago da Hidrelétrica

de Balbina/AM. Foto: G. E.de Mattos.
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3.2.2 "GRITO SECO"

Esta é uma vocalização aguda caracterizada por uma nota com modulação de

freqüência, apresentando harmônicos, tal qual descrito por Duplaix (1980). Apresentou de

uma a quatro bandas de freqüências, onde o som fundamental apresentou-se com maior

intensidade (amplitude) em todos os trechos analisados (Fig.l4). Este grito é composto de

no máximo duas notas (Fig.l5) com duração média do sinal de 1,04 s sendo, portanto, uma

vocalização curta. A freqüência fundamental média ficou em tomo de 2,5 ± 1,54 kHz sendo

observadas modulação de amplitude bem como modulação na freqüência neste som. A

variação da freqüência fundamental (freqüência máxima da freqüência fundamental menos

a freqüência mínima da freqüência fundamental) foi de 1,63 ± 1,11 kHz em média (Tabela

8).

Este som foi registrado em ariranhas adultas, cativas e de ambos os sexos,

principalmente em recintos diferentes, funcionando como se fosse um "chamado"

intraespecífico e aparentemente de baixo nível de interesse ou alarme. Quando emitido, em

tomo de 95% das vezes, o emissor obtinha uma resposta com uma vocalização de mesmas

características. A vocalização em questão foi registrada tanto em ariranhas em terra como

na água.
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Figura 14. Espectrograma de uma vocalização (uma nota) do tipo "grito seco" de uma

fêmea adulta cativa. As setas indicam os harmônicos (Freqüência Fundamental mais dois

harmônicos).
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Figura 15. Espectrograma de uma vocalização com duas notas, classificadas como "grito

seco" de uma fêmea adulta cativa. As setas indicam os harmônicos. Note a diferença na

escala do tempo em relação ao espectrograma anterior.



Tabela 8. Resumo estatístico das variáveis acústicas para os sons "Grito Seco", "Grito Ondulado", "Murmúrio" e "Coo" de Pteronura
brasiliensis encontrados neste estudo.

Variáveis
Min

"Grito Seco"

Max Med dp N

"Grito Ondulado"

Min Max Med dp N Min

"Murmúrio"

Max Med dp N Min Max

"Coo"

Med dp N

NminN 1 2 1,17 0,38 30 1 5 1,50 1,02 24 1 2 1,36 0,50 12 9 9 9,0 0,00 2

NmaxN 1 2 1,17 0,38 30 1 5 1,50 1,02 24 1 2 1,36 0,50 12 9 9 9,0 0,00 2

NmedN 1 2 1,17 0,38 30 1 5 1,50 1,02 24 1 2 1,36 0,50 12 9 9 9,0 0,00 2

DminN (s) 0,12 3,12 0,68 0,74 30 0,17 3,94 1,62 0,92 24 0,24 1,15 0,63 0,28 12 0,05 0,07 0,1 0,01 2

DmaxN (s) 0,15 3,19 0,70 0,76 30 0,18 3,95 1,94 0,85 24 0,26 1,15 0,68 0,29 12 0,37 0,39 0,4 0,01 2

DmedN (s) 0,13 3,14 0,69 0,75 30 0,18 3,95 1,71 0,88 24 0,25 1,15 0,65 0,28 12 0,19 0,2 0,2 0,01 2

DminlN (s) 0 2,45 0,28 0,74 30 0 1,13 0,12 0,26 24 0 0,74 0,26 0,53 12 0,06 0,07 0,1 0,01 2

DmaxlN (s) 0 2,45 0,28 0,74 30 0 1,13 0,15 0,30 24 0 0,74 0,27 0,54 12 0,14 0,16 0,2 0,01 2

DmedIN (s) 0 2,45 0,28 0,74 30 0 1,13 0,13 0,28 24 0 0,74 0,26 0,53 12 0,1 0,1 0,1 0,00 2

DminS (s) 0,18 4,54 1,03 1,13 30 0,17 10,1 2,83 2,20 24 0,39 3,47 1,14 0,93 12 2,11 2,14 2,1 0,02 2

DmaxS (s) 0,18 4,68 1,05 1,15 30 0,18 10,1 2,85 2,19 24 0,4 3,48 1,15 0,93 12 2,11 2,14 2,1 0,02 2

DmedS (s) 0,18 4,61 1,04 1,14 30 0,18 10,1 2,84 2,20 24 0,39 3,47 1,14 0,93 12 2,11 2,14 2,1 0,02 2

NminH 2 31 7,30 6,51 30 7 29 19,58 7,07 24 1 1 1,00 0,00 12 17 19 18,0 1,41 2

NmaxH 2 33 8,40 7,49 30 7 31 21,54 7,59 24 1 1 1,00 0,00 12 17 19 18,0 1,41 2

NmedH 2 32 7,80 6,74 30 7 30 20,08 7,23 24 1 1 1,00 0,00 12 17 19 18,0 1,41 2

FminF (kHz) 1 6 1,70 1,37 30 0,15 0,38 0,23 0,07 24 0,11 0,49 0,24 0,10 12 0,25 0,25 0,3 0,00 2

FmaxF (kHz) 0,17 3,75 1,27 0,97 30 0,39 0,7 0,48 0,07 24 0,5 0,75 0,60 0,07 12 0,65 0,66 0,7 0,01 2

FmedF (kHz) 0,45 5,52 2,50 1,54 30 0,17 0,5 0,32 0,09 24 0,3 0,59 0,41 0,09 12 0,61 0,62 0,6 0,01 2

VF(kHz) 0,25 4,1 1,63 1,11 30 0,12 0,39 0,26 0,08 24 0,3 0,44 0,38 0,07 12 0,4 0,41 0,4 0,01 2
ur
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3.2.3. "GRITO ONDULADO"

Esta vocalização é alta e comum entre as ariranhas. Na maioria das vezes é de longa

duração (2,84 s em média ± 2,2) e varia de uma (Fig. 16) a cinco notas (Tabela 8). Trata-se

de um sinal que se caracteriza pela variação na intensidade no decorrer dos harmônicos

(Fig. 17). Dos sons analisados, o 4° ou 5° harmônico foram os mais intensos no sinal

(Fig.16). Esta vocalização apresentou 20,08 harmônicos em média (Tabela 8), sendo a

primeira em número de hamônicos para P. brasiliensis registradas no presente estudo.

Este som foi registrado somente em cativeiro, tanto em fêmeas (Fig.16) quanto em

machos (Fig. 17), principalmente próximo à hora da alimentação ou quando as ariranhas se

encontravam muito incomodadas com alguma coisa.

N
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•
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l-i
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Tempo (s)

Figura 16. Espectrograma de um "grito ondulado" com uma nota, emitido por uma fêmea

adulta do Zoológico de Brasília. Note a intensidade do 4° harmônico diferenciado dos

demais (seta).
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Figura 17. Espectrograma de um grito ondulado com duas notas emitido por um macho
cativo adulto da Região Amazônica. A parte final do som foi emitida por um macho
subadulto com vocalização "humhum" (hh). As setas mostram exemplos de lugares nos
harmônicos onde existe maior intensidade (volume).

3.2.4. "MURMÚRIO"
As vocalizações de murmúrio registradas apresentaram-se com uma (Fig. 18) ou

duas notas (Fig. 19); são caracterizadas por notas longas e sem modulações de freqüência

apresentando harmônicos não muito notáveis, salvo o som fundamental, que apresenta uma

maior intensidade (volume) (Fig. 19). O som fundamental possui uma freqüência média de

0,41 + 0,09 kHz e duração de sinal variável, porém com uma média em tomo de i,14s ±

0,93 (Tabela 8). Na Figura 19, observa-se mais dois outros harmônicos (com menos

intensidade) com freqüências mais altas, mas na realidade não se pode comprovar que foi

emitido pelo animal, podendo ser também um ruído de fundo, apesar de ter a mesma

estrutura que a freqüência fundamental (primeiro harmônico).



Esta vocalização foi registrada tanto em ariranhas em cativeiro quanto na natureza,

quando um animal, um casal, ou um grupo se locomovia (principalmente pela água)

aparentemente sem nenhum desconforto (Figura 20). Esta vocalização também foi

registrada quando as ariranhas utilizavam as latrinas comunitárias e logo após, na

demarcação do território (em cativeiro).

Temno (s)

Figura 18. Espectrograma de um "murmúrio" com apenas uma nota, emitido por um macho

adulto cativo do Pantanal.
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Figura 19. Espectrograma de um "murmúrio" com duas notas, emitido por uma fêmea

adulta da região Amazônica.



Figura 20. Casal de ariranhas no Zoológico de Brasília em comportamento tranqüilo

enquanto emitiam o "murmúrio". Foto: M. Machado

3.2.5. "COO"

Este grito foi registrado poucas vezes, apenas no Zoológico de Brasília, e somente

dois sinais puderam ser analisados, pois os demais estavam comprometidos devido ao

grande ruído de fundo. "Coo" apresenta-se com nove notas em média, sendo estas de curta

duração (0,2s ± 0,01) ao longo do sinal e organizadas em emissões rápidas. Acusticamente

esta vocalização é composta em média por 18 harmônicos (Tabela 8), onde o de maior

intensidade (volume) é o som fundamentai. É um sinal de freqüência fundamental baixa

(0,6 kHz ± 0,01) (Tabela 8), e emitido em baixa intensidade, só se podendo perceber a

emissão deste quando muito próximo aos emissores. Este sinal foi registrado entre mãe e os

filhotes do Pantanal, num comportamento de "contato pais-filhotes" (CPF). Embora Isabela

(mãe dos cinco filhotes do ZOO BsB) estivesse separada de seus filhotes por uma grade, ela

fazia uso deste som num contexto amistoso sempre que encontrava com algum de seus

filhotes junto à grade que os separava. Nos dois sinais analisados para esta vocalização
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ainda pode-se notar a presença de uma seqüência composta por "coo" (emitido por Isabela)

e "grito de filhote" emitido quando esse comportamento ocorria (Fig. 21).

r'' *1- - i' • *-

0.000 jJK^SPH
S0.083 0.5

Tempo (s)

Figura 21. Espectrograma de uma vocalização denominada "coo" emitido por uma fêmea

adulta no Zoológico de Brasília. Note a presença de uma vocalização de filhote (indicada

pela segunda seta), caracterizando uma seqüência denominada "Coo-grito de filhote".

3.2.6. "GRITO DE FILHOTE"

São caracterizados como gritos agudos e constituídos principalmente por duas

partes. Pode ser precedido por uma vocalização de conforto (murmúrio) e imediatamente

mudada para uma modulação de freqüência (porção ascendente e descendente),

constituindo um som mais puro (Fig. 22). Em alguns sinais foram observadas partes

intermediárias entre a porção ascendente e a descendente no som, denominada de Platô

(estabilidade na freqüência), cuja duração foi de 0,22 s em média (Fig. 22).
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Figura 22. Espectrograma de um "grito de filhote" emitido por um filhote macho do
LMA/INPA. a seta indica o platô.

Houve diferença nas características físicas neste som entre os sexos. Enquanto a

freqüência fundamental nos fi lhotes machos foi modulada (Fig. 23), nas fêmeas mostrou-se

harmônica. Esta diferença foi observada tanto em fi lhotes da Amazônia (Fig.24) quanto nos

fi lhotes do Pantanal (Fig. 25). O número de harmônicos (bandas de freqüência) também foi

diferente entre machos e fêmeas, com média de 2 e 21 bandas, respectivamente. A

freqüência média da freqüência fundamental foi bem maior nos machos (3,97 kHz) que nas

fêmeas (0,44kHz).

Outra vocalização registrada para um filhote macho foi um longo chamado antes da

alimentação, sendo caracterizado por uma grande modulação de freqüência, formando

ondas visíveis no sonograma (Fig. 26). Este sinal teve duração de l,6s em média, com uma

freqüência mínima de 1,35 kHz e máxima de 7,14 kHz. Esta vocalização foi comumente



emitida não somente antes da alimentação, mas também quando estes se encontravam

agitados por algum motivo específico.

Temno isl

Figura 23. Espectrograma de um "grito de filhote" macho cativo do Pantanal. Note a alta

fireqüência neste sinal e a modulação da mesma.
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Figura 24. Espectrograma da vocalização "grito de filhotes" machos e fêmeas cativos do

Pantanal. Sinal de um macho à esquerda no gráfico e fêmea à direita. Note a diferença

entre os dois sinais principalmente em relação à fi-eqüência.
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Figura 26. Espectrograma de um "grito de filhote" emitido por filhote macho cativo do

Pantanal antes da alimentação. Note a grande modulação neste sinal.



3.2.7. "BUCK"

Este grito teve uma variação de uma a três notas. Os sonogramas que representam

sinais com três notas apresentam partes em sua estrutura, sendo cada uma delas considerada

uma nota. A freqüência mínima registrada para este grito foi de 0,28 kHz ± 0,03 e máxima

de 0,59 kHz ± 0,14 e duração do sinal em tomo de l,59s ± 0,96 (Tabela 9). A primeira

parte apresentou um som grave, com cinco harmônicos definidos, porém de duração

variável ao longo do sinal como um todo. A maior concentração de energia foi observada

nos sons fundamentais, principalmente no primeiro, com uma freqüência constante, em

tomo de 0,33 kHz, mas diminuindo de intensidade a partir do quarto harmônico. A segunda

parte do som (segunda nota) foi caracterizada com uma modulação de freqüência

ascendente e descendente (tom mais puro), formando duas pequenas inflexões, ou seja, uma

elevação sutil da freqüência, onde foi constatada a maior freqüência do sinal, sendo um som

bem mais agudo, característico de filhotes. A terceira nota ocorreu depois do decréscimo de

intensidade, voltando a ser representado por um som com cinco harmônicos visíveis (Fig.

27). Foi emitido por um filhote macho cativo, quando o mesmo manipulava seu órgão

sexual. Este som ainda não havia sido registrado na literatura e foi observado apenas na

Amazônia.
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Tabela 8. Resumo estatístico das variáveis acústicas para os sons "Grito Seco", "Grito Ondulado", "Murmúrio" e "Coo" de Pteronura
brasiliensis encontrados neste estudo.

Variáveis
Min

"Grito Seco"

Max Med dp N

u

Min

'Grito Ondulado"

Max Med dp N Min

"Murmúrio"

Max Med dp N Min Max

"Coo"

Med dp N

NminN 1 2 1,17 0,38 30 1 5 1,50 1,02 24 1 2 1,36 0,50 12 9 9 9,0 0,00 2

NmaxN 1 2 1,17 0,38 30 1 5 1,50 1,02 24 1 2 1,36 0,50 12 9 9 9,0 0,00 2

NmedN 1 2 1,17 0,38 30 1 5 1,50 1,02 24 1 2 1,36 0,50 12 9 9 9,0 0,00 2

DminN (s) 0,12 3,12 0,68 0,74 30 0,17 3,94 1,62 0,92 24 0,24 1,15 0,63 0,28 12 0,05 0,07 0,1 0,01 2

DmaxN (s) 0,15 3,19 0,70 0,76 30 0,18 3,95 1,94 0,85 24 0,26 1,15 0,68 0,29 12 0,37 0,39 0,4 0,01 2

DmedN (s) 0,13 3,14 0,69 0,75 30 0,18 3,95 1,71 0,88 24 0,25 1,15 0,65 0,28 12 0,19 0,2 0,2 0,01 2

DminlN (s) 0 2,45 0,28 0,74 30 0 1,13 0,12 0,26 24 0 0,74 0,26 0,53 12 0,06 0,07 0,1 0,01 2

DmaxIN (s) 0 2,45 0,28 0,74 30 0 1,13 0,15 0,30 24 0 0,74 0,27 0,54 12 0,14 0,16 0,2 0,01 2

DmedEV (s) 0 2,45 0,28 0,74 30 0 1,13 0,13 0,28 24 0 0,74 0,26 0,53 12 0,1 0,1 0,1 0,00 2

DminS (s) 0,18 4,54 1,03 1,13 30 0,17 10,1 2,83 2,20 24 0,39 3,47 1,14 0,93 12 2,11 2,14 2,1 0,02 2

DmaxS (s) 0,18 4,68 1,05 1,15 30 0,18 10,1 2,85 2,19 24 0,4 3,48 1,15 0,93 12 2,11 2,14 2,1 0,02 2

DmedS (s) 0,18 4,61 1,04 1,14 30 0,18 10,1 2,84 2,20 24 0,39 3,47 1,14 0,93 12 2,11 2,14 2,1 0,02 2

NminH 2 31 7,30 6,51 30 7 29 19,58 7,07 24 1 1 1,00 0,00 12 17 19 18,0 1,41 2

NmaxH 2 33 8,40 7,49 30 7 31 21,54 7,59 24 1 1 1,00 0,00 12 17 19 18,0 1,41 2

NmedH 2 32 7,80 6,74 30 7 30 20,08 7,23 24 1 1 1,00 0,00 12 17 19 18,0 1,41 2

FminF (kHz) 1 6 1,70 1,37 30 0,15 0,38 0,23 0,07 24 0,11 0,49 0,24 0,10 12 0,25 0,25 0,3 0,00 2

FmaxF (kHz) 0,17 3,75 1,27 0,97 30 0,39 0,7 0,48 0,07 24 0,5 0,75 0,60 0,07 12 0,65 0,66 0,7 0,01 2

FmedF (kHz) 0,45 5,52 2,50 1,54 30 0,17 0,5 0,32 0,09 24 0,3 0,59 0,41 0,09 12 0,61 0,62 0,6 0,01 2

VF(kHz) 0,25 4,1 1,63 1,11 30 0,12 0,39 0,26 0,08 24 0,3 0,44 0,38 0,07 12 0,4 0,41 0,4 0,01 2
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Figura 27. Espectrograma de uma vocalização denominada "buck".Vocalização registrada
quando um filhote macho manipulava seu órgão sexual. A seta indica o ponto de inflexão
neste sinal. Note que a primeira e a terceira nota são representadas por harmônicos e a
nota intermediária é um som puro e agudo.

3.2.8. "SOM DE REPOUSO"

Um outro som ainda não mencionado na literatura foi registrado neste trabalho

quando uma fêmea em cativeiro preparava-se para dormir. Ela dobrava-se sobre a cauda e

mordiscava sua ponta, emitindo uma vocalização caracterizada como grave, harmônica e de

uma a três notas (Fig. 28). A maior intensidade esteve no som fundamental, com uma

freqüência de 0,47 kHz em média. A freqüência média do som fundamental ficou em tomo

de 0,28 kHz ± 0,06 (Tabela 9). A duração do sinal, composto por 15 bandas de freqüência



visíveis (harmônicos), foi de l,38s para sons de uma nota e de 2,11 s para sinais com três

notas. Este som foi registrado apenas em uma ariranha da Amazônia.
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Figura 28. Espectrograma de um "som de repouso" emitido por uma fêmea adulta cativa da

Amazônia quando esta se preparava para dormir.

3.2.9. "HUMHUM"

Este som pode ser caracterizado como harmônico e grave, composto de uma (Fíg.

29) ou duas notas (Fig. 30). A maior intensidade no sinal geralmente esteve no som

fundamental, cujo valor médio foi de 0,35 kHz ± 0,08 (Tabela 9). A duração média do sinal

foi de aproximadamente 2,14 s ± 1,62 (Tabela 9), caracterizando uma vocalização

relativamente longa. Em média este sinal possui harmônicos bem visíveis.

Este som foi registrado para os machos cativos da Amazônia e do Pantanal,

inclusive em adultos e filhotes, principalmente em comportamentos lúdicos ou instantes



que antecedem a entrega de comida e não havia sido mencionado na literatura para P.

brasiliensis.
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Figura 29. Espectrograma de uma vocalização denominada "humhum" com apenas uma

nota, emitida por um macho cativo subadulto (Amazônia) minutos antes da alimentação

ou em comportamento lúdico.
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Figura 30. Espectrograma de uma vocalização denominada "humhum" com duas notas,

emitida por um macho adulto cativo do Pantanal. Note a presença de harmônicos

superiores, porém de menor intensidade que o som fundamental. Note também a

diferença na escala do tempo (eixo X).
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As vocalizações registradas de Pteronura brasiliensis e seus contextos

comportamentais estão representados na tabela 10, a qual resume os tipos vocais

encontrados neste estudo.

Tabela 10. Contexto de uso dos tipos vocais por P.brasiliensis em cativeiro e na área do

Lago de Balbina observados neste estudo.

Tipo Vocal Usado por Contexto comumente Ambiente do registro
usado sonoro

"Coo" Mães e filhotes Contato próximo entre Cativeiro

(principalmente)
indivíduos

"Murmúrio" Ambos os sexos, adultos Tranqüilidade do grupo. Cativeiro, Ambiente

e filhotes
durante a natação ou em Natural

terra

"Grito Seco" Ambos os sexos, Baixo nível de alarme ou Cativeiro

somente pelos adultos
interesse, funciona como um
"chamado" intraespecífico

(?)

"Grito Ambos os sexos. Alto excitamento do grupo Cativeiro

Ondulado"
somente em adultos (?)

(principalmente antes da
alimentação)

"Snort" Ambos os sexos, adultos Interações agonísticas Cativeiro, Ambiente

e filhotes
Natural

HumHum * Machos (?), Interações lúdicas Cativeiro

adultos e filhotes
(principalmente)

"Buck" * Machos (?), Filhotes (?) Manipulação do órgão Cativeiro

sexual

"Som de Fêmeas (?) Durante o repouso mordendo Cativeiro

repouso"*
Adultos (?)

a cauda

"Grito de Ambos os sexos Principalmente em relações Cativeiro

Filhote" intraespecificas

* Vocalizações não mencionadas na literatura.

(?) Significa a incerteza de que esse som seja encontrado somente no sexo ou na classe etária
mencionada.
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3.3. DISCRIMINAÇÃO ETARIA. SEXUAL E GEOGRÁFICA (PANTANAL E

AMAZÔNIA).

Os sons incluídos na Análise de Componentes Principais (PCA) para a

discriminação foram: "snort", "grito seco", "grito ondulado", "grito de filhote", e

"humhum". Os outros sons não foram incluídos porque não houve número amostrai

suficiente para a análise exploratória.

3.3.1. Discriminação etária

Adultos e filhotes emitiram apenas dois sons em comum: "snort" e "humhum", sem

mostrar possíveis diferenças etárias para os dois sons. Para o som "snort" a ACP produziu

dois componentes (eixos), acumulando cerca de 53% nestes eixos. O primeiro componente

principal (CP) explicou 30,5% da variação total, representado pela variável "duração média

do sinal" (DmedS), cujos valores foram ligeiramente maiores para a fêmea adulta e um dos

filhotes machos, indicando um som mais longo para estes indivíduos. Em relação ao

segundo CP (22,6 % da variação) a variável "freqüência dominante" (FD) foi maior para F3

(filhote fêmea) (Tabela 11). Observou-se variação individual em relação à duração média

do sinal e em relação à fireqüência dominante para todos os indivíduos, havendo, portanto

uma possível similaridade na vocalização entre adultos e filhotes para este som (Fig. 31).
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Tabela 11. Resultado da ACP para as vocalizações "Snort" e "Humhum" entre

adultos e filhotes, evidenciando cada uma das seis variáveis: DmedN (duração média das

notas), DmedS (duração média do sinal), LiMin (limite mínimo das freqüências com

energia), LiMax (limite máximo das freqüências com energia), DF (delta da freqüência:

LiMax - LiMin), PD (freqüência dominante), FminF (freqüência mínima da freqüência

fundamental), FmaxF (freqüência máxima da freqüência fundamental), FmedF (freqüência

média da freqüência fundamental), VF (variação da freqüência fundamental: FmaxF -

FminF).Valores em negrito (> 0,70) são considerados de contribuição significante para a

variação total.

"Snort"

Adultos X Filhotes

"HumHum"

Adultos X Filhotes

Variáveis Eixo 1 Eixo 2 Variáveis Eixo 1 Eixo 2

DmedN -0.688921 0.066912 DmedN 0.247517 0.898188

DmedS 0.705394 -0.292977 DmedS 0.200934 0.916999

LiMin 0.412103 0.647913 FminF -0.886685 0.186956

LiMax -0.379974 -0.499622 FmaxF -0.982057 0.073722

DF -0.562743 -0.261080 FmedF -0.918194 0.317776

FD 0.481203 -0.729443 VF -0.759708 -0.162401

% Total 0.305773 0.226663 % Total 0.545420 0.302562
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Figura 31. Representação gráfica da ACP para o som "snort" entre classes etárias para

ariranhas cativas do Pantanal. Fl, Flipper, F2, F3 e Princesa (Filhotes); Rio e Teca

(Adultos).

Para o som denominado "humhum", a ACP produziu os dois CP acumulando em

tomo de 84% da variação. O primeiro CP explicou 54,5% da variação total e é composto

pelas variáveis que descrevem a freqüência fundamental: "freqüência mínima da freqüência

fundamental" (FminF), "freqüência máxima da freqüência fundamental" (FmaxF),

"freqüência média da freqüência fundamental" (FmedF) e "variação da freqüência" (VF).

Em relação ao segundo CP (30,2%), as variáveis "duração média das notas" (DmedN) e

"duração média do sinal" (DmedS) foram as mais significativas representando o fator

tempo para o sinal. Neste caso também não houve um agmpamento evidente para classe

etária (Tabela 11, Fig. 32).
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Figura 32. Representação gráfica da análise de componentes principais para o som

"humhum" entre classes etárias. Kiwi (adulto); Tuaká e Flipper (filhotes).

3.3.2. Discriminação entre sexos

Quatro tipos vocais foram emitidos por ambos os sexos: "grito seco", "grito

ondulado", "grito de filhote" e "snort". A partir da análise de componentes principais foram

verificados agrupamentos entre os sexos para os três primeiros tipos sonoros.

3.3.2.1. "GRITO SECO''

Nos indivíduos provenientes da região Amazônica, a ACP produziu dois

componentes principais (CP), acumulando cerca de 84% da variância total. No primeiro

componente principal (57,7 % da variação), as variáveis: "freqüência mínima da freqüência

fundamental" (FminF), "freqüência máxima da freqüência fundamental" (FmaxF),

"freqüência média da freqüência fundamental" (FmedF) e "variação da freqüência
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fundamental" (VF) foram maiores no macho adulto, ao passo que os menores valores foram

encontrados para as fêmeas adultas, sugerindo que os machos têm uma freqüência

fundamental maior que as fêmeas (Tabela 12), A "duração média das notas" (DmedN) foi

maior nas fêmeas que nos machos, sugerindo que fêmeas emitem notas mais longas. Além

das possíveis diferenças sexuais, existe uma potencial variação individual nas fêmeas,

apesar da semelhança entre as vocalizações (Fig. 33).

No segundo componente, somente a variável DmedS ("duração média do sinal")

contribuiu significativamente (25% da variância) e esta não segregou grupos de machos e

fêmeas. Uma vez que o maior número de variáveis que contribuíram para a variação total

dos dados estão no eixo 1 da ACP (mais de 57%), as diferenças entre os sexos foram

analisadas utilizando principalmente este eixo.
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Figura 33. Representação gráfica da ACP para "grito seco" entre machos e fêmeas cativos
de P. brasiliensis da Amazônia.
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A partir da análise de componentes principais observou-se também a existência de

segregação entre os sexos para "grito seco" entre os indivíduos da região do Pantanal. Os

dois primeiros componentes principais foram significativos, explicando cerca de 87 % da

variação total. No primeiro CP (62,6 % da variação), as variáveis relacionadas com a

freqüência fundamental (eixo das abscissas): freqüência mínima da freqüência fundamental

(FminF), freqüência máxima da fi-eqüência fundamental (FmaxF), freqüência média da

freqüência fundamental (FmedF) e variação da fireqüência fundamental (VF) foram maiores

para a fêmea adulta e menores para os machos adultos, sugerindo que a fêmea tem uma

vocalização com freqüência fundamental mais alta que os machos. Para o segundo

componente principal (25% da variação), as variáveis explicaram mais a separação entre os

dois machos, que entre os sexos (Tabela 12). Para este eixo as variáveis que contribuíram

para esta diferença foram duração média das notas (DmedN) e duração média do sinal

(DmedS), ou seja, houve uma tendência de um sinal mais curto para um macho que para o

outro (Fig. 34).
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Tabela 12. Resultado da ACP para o som "grito seco" entre sexos nas regiões da Amazônia

e Pantanal, evidenciando cada uma das seis variáveis: DmedN (duração média das notas),

DmedS (duração média do sinal), FminF (freqüência mínima da freqüência fundamental),

FmaxF (freqüência máxima da freqüência fundamental), FmedF (freqüência média da

freqüência fundamental), VF (variação da freqüência fundamental: FmaxF - FminF).

Valores em negrito (> 0,70) são considerados de contribuição significante para a variação

total.

"Grito Seco"

Machos X Fêmeas (Amazônia) Machos X Fêmeas (Pantanal)

Variáveis Eixo 1 Eixo 2 Variáveis Eixo 1 Eixo 2

DmedN 0.709713 -0.629600 DmedN 0.490522 0.738982

DmedS 0.266638 -0.931993 DmedS -0.063752 0.939660

FminF -0.803695 0.042252 FminF -0.928278 0.191739

FmaxF -0.883990 -0.428604 FmaxF -0.991143 0.093105

FmedF -0.923796 -0.307032 FmedF -0.983240 0.121424

VF -0.781862 -0.085413 VF -0.837508 -0.103970

% Total 0.577810 0.258676 % Total 0.626154 0.250007

3.3.2.2. "Grito Ondulado"

Para as ariranhas cativas da Amazônia a ACP apresentou em tomo de 69% da

variação total. No primeiro componente principal (40,7% da variação), as variáveis que

contribuíram para a ordenação dos animais foram: "duração média do sinal" (DmedS),

"freqüência mínima da freqüência fundamental" (FminF) e "freqüência média da

freqüência fundamental" (FmedF). A variável "duração média do sinal" (DmedS) para os

machos foi menor que para a fêmea, sugerindo que esta apresenta um "grito ondulado"

mais longo que os machos. Já em relação à freqüência fundamental, os maiores valores

foram para os machos, ou seja, existe uma tendência dos machos de ariranhas cativas da
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Amazônia apresentarem freqüência fundamental maior que as fêmeas, sugerindo uma

diferenciação entre os sexos pela freqüência fundamental e pela duração da emissão deste

som. De acordo com o segundo componente principal (28,6%), a única variável que

contribuiu com a variação total foi a freqüência máxima da freqüência fundamental

(FmaxF). Neste aspecto houve uma grande variação nos mesmos indivíduos sugerindo que

os valores desta variável foram equivalentes nos dois sexos (Fig. 35, Tabela 13).
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Figura 35. Gráfico de ACP para "grito ondulado" entre machos e fêmeas cativos da região
Amazônica

O "grito ondulado" para P. brasiliensis cativas da região do Pantanal teve como

acúmulo na variação total perto de 90%. Três variáveis foram mais significativas para o

primeiro CP: "duração média das notas" (DmedN), "duração média do sinal" (DmedS) e

"freqüência máxima da freqüência fundamental" (FmaxF). Neste caso não ocorreu uma
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separação visível entre os sexos, nem mesmo em relação ao segundo eixo (34,7% da

variação), onde as variáveis "freqüência mínima da freqüência fundamentar' (FminF) e

"variação da freqüência" (VF) foram as mais significativas (Fig. 36, Tabela 13).

Tabela 13. Valores da ACP para "grito ondulado" entre machos e fêmeas de P. brasiliensis

na Amazônia e Pantanal. As variáveis usadas nesta tabela para discriminação sexual

foram: DmedN (duração média das notas), DmedS (duração média do sinal), FminF

(freqüência mínima da freqüência fundamental), FmaxF (freqüência máxima da

freqüência fundamental), FmedF (freqüência média da freqüência fundamental), VF

(variação da freqüência fundamental: FmaxF - FminF). As variáveis cujos valores estão

em negrito (> 0,70) foram as mais significantes para a variação total.

"Grito Ondulado"

Machos X Fêmeas (Amazônia) Machos X Fêmeas (Pantanal)

Variáveis Eixo 1 Eixo 2 Variáveis Eixo 1 Eixo 2

DmedN 0.137086 -0.047644 DmedN -0.931481 -0.179186

DmedS 0.754814 -0.380847 DmedS -0.931481 -0.179186

FminF -0.939639 -0.151789 FminF 0.207670 -0.959292

FmaxF -0.408531 -0.875872 FmaxF 0.913094 -0.141972

FmedF -0.799876 -0.559933 FmedF 0.615809 -0.694552

VF 0.542003 -0.683524 VF 0.545897 0.774402

% Total 0.407116 0.286884 % Total 0.548234 0.347786
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Figura 36. Representação da ACP para a vocalização "grito ondulado" entre os sexos nas

ariranhas cativas do Pantanal.

3.3.2.3. "Grito de Filhote"

Houve uma diferença bem acentuada em relação a esta vocalização entre machos e

fêmeas, tanto para os indivíduos da região Amazônica quanto para os da região do

Pantanal. Para os exemplares da região Amazônica, os dois eixos da ACP acumularam

cerca de 89% da variação total. O primeiro CP (65,7 %), que representa a "freqüência

fundamental", teve o maior poder explicativo da variação dos dados, portanto o

agrupamento sexual foi analisado com base nos valores deste eixo. O primeiro componente

principal apresentou maiores valores para os machos e menores para as fêmeas, o que

demonstra que filhotes machos de P.brasiliensis amazônicos têm este som mais agudo que

as fêmeas. Para o segundo CP (23,4%), as variáveis "duração média das notas" (DmedN) e
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"duração média do sinal" (DmedS), que indicam a "duração do sinal", tiveram uma

amplitude nos dados maior para os machos, indicando que estes emitem "gritos de filhote"

tanto curtos quanto longos (Fig. 37, Tabela 14).

(O
Q.

O
c
'C
o.

B
c
0)
c
o
a

E
o

O

O
•O

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

3
O)

W  -0-5

-1.0

-1.5

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5

Primeiro Componente Principal

1.0 1.5

o
o Nhewi +

A Tuaka'/

Figura 37. Representação gráfica da ACP para "grito de filhote" emitido por macho e

fêmea cativos da Amazônia.

Para os exemplares da região do Pantanal, os dois primeiros fatores produzidos pela

ACP explicaram mais de 93% da variação. Todas as variáveis do primeiro CP (76,9 %)

indicaram maiores valores na Freqüência Fundamental (eixo das abscissas) para os machos

e menores para as fêmeas, ou seja, vocalização mais aguda para os machos e tendência

mais grave para as fêmeas. Já em relação à duração do sinal, as fêmeas apresentaram

valores maiores, sugerindo que para este sexo, a "duração média das notas" (DmedN) e a
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"duração média do sinal" (DmedS) são mais longas que para os machos (Fig. 38, Tabela

14).

Tabela 14. Valores da ACP para "grito de filhote" entre sexos de P. brasiliensis na

Amazônia e no Pantanal. As variáveis com valores acima de 0,70 foram consideradas

significantes para a discriminação: DmedN (duração média das notas), DmedS (duração

média do sinal), FminF (freqüência mínima da freqüência fundamental), FmaxF

(freqüência máxima da freqüência fundamental), FmedF (freqüência média da freqüência

fundamental), VF (variação da freqüência fundamental: FmaxF - FminF).

"Grito de Filhote''

Machos X Fêmeas (Amazônia) Machos X Fêmeas (Pantanal)

Variáveis Eixo 1 Eixo 2 Variáveis Eixo 1 Eixo 2

DmedN -0.223703 0.911116 DmedN 0.803944 -0.594632

DmedS 0.579678 0.704528 DmedS 0.803944 -0.594632

FminF -0.817853 0.283493 FminF -0.837616 -0.260734

FmaxF -0.983483 -0.010233 FmaxF -0.950175 -0.266242

FmedF -0.990906 0.025307 FmedF -0.938759 -0.276437

VF -0.968959 -0.043644 VF -0.916457 -0.245755

% Total 0.657161 0.234918 % Total 0.769708 0.163809
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Figura 38. Representação gráfica da ACP para "grito de filhote" emitido por machos e

fêmeas do Pantanal.

3.3.2.4. "Snort"

Considerando que foi possível extrair as variáveis referentes ao som denominado

"snort" de apenas um indivíduo da região Amazônica, a comparação deste som entre os

sexos nesta localidade não pode ser realizada.

Esta vocalização não apresentou diferenças significativas entre sexos nas ariranhas

do Pantanal. A análise de componentes principais para verificar a possível ordenação de

grupos entre machos e fêmeas produziu dois componentes (eixos). Cerca de 53% da

variação foi acumulada nestes componentes. O primeiro CP explicou 30,5% da variação

total, representado apenas pela variável "duração média do sinal" (DmedS). Em relação ao

segundo CP (22% da variação) a variável "freqüência dominante" (FD) foi a mais
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significativa, porém nenhum dos dois eixos apresentou agrupamentos visivelmente

diferenciados para machos e fêmeas (Fig. 39).
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Figura 39. Representação gráfica da ACP do som "snort" entre machos e fêmeas da região
do Pantanal. As linhas demonstram o agrupamento, em vermelho para as fêmeas e em
azul para os machos.

3.3.3. Discriminação geográfica (região amazônica e região do pantanal)

Dos nove sons registrados neste estudo, cinco foram emitidos em comum por

ariranhas das regiões Pantanal e Amazônica: "grito seco", "snort", "grito ondulado", "grito

de filhote" e "humhum", mas apenas nos dois primeiros foi observado agrupamentos entre

as regiões.
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3.3.3.1. "Grito Seco"

Como houve uma nítida separação na emissão do "grito seco" entre machos e

fêmeas para ambos os locais (região do Pantanal e região Amazônica), fez-se uma AC?

para verificar a ordenação entre as fêmeas e entre os machos das duas regiões.

Para os machos, os dois primeiros fatores explicaram mais de 93% da variação entre

as amostras. O primeiro CP (73,7% da variação) indicou que as variáveis referentes à

freqüência (eixo das abscissas no gráfico) teve valores diferentes nos machos das duas

regiões, estando os animais do Pantanal com valores de freqüência menores que os da

Amazônia, sugerindo uma separação entre os grupos. (Fig. 40, Tabela 15).
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Para as fêmeas das duas regiões a AC? produziu dois fatores que acumularam cerca

de 73,5% da variação total. Para este som, houve uma tendência de segregação entre as

regiões. As variáveis referentes à freqüência fundamental (primeiro CP) tiveram menores

valores para a região Amazônica, embora tenha alguns sinais em que esses valores sejam

similares aos da região do Pantanal. Portanto, as fêmeas do Pantanal tendem a ter uma

vocalização de "grito seco" mais aguda que as fêmeas da Amazônia. Em relação ao

segundo CP (26% da variação) as variáveis que caracterizam a duração do sinal não

destacaram grandes grupos para as regiões, mas tiveram grande variação principalmente na

fêmea adulta do Pantanal e em uma das fêmeas da Amazônia (Wani). Já Spirro (outra

fêmea adulta da Amazônia) apresentou-se como o espécime com menor duração no sinal,

quase não variando neste aspecto (Fig. 41, Tabela 15).
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Figura 41. Representação gráfica da ACP entre as fêmeas das regiões Amazônica e

Pantanal para "grito seco".
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Tabela 15. Valores da ACP para "grito seco" entre os machos e entre as fêmeas de P.

brasiliensis na Amazônia e no Pantanal. As variáveis usadas nesta tabela para

discriminação geográfica foram: DmedN (duração média das notas), DmedS (duração

média do sinal), FminF (fireqüência mínima da freqüência fundamental), FmaxF

(freqüência máxima da fi-eqüência fundamental), FmedF (fi-eqüência média da fireqüência

fundamental), VF (variação da freqüência fundamental: FmaxF - FminF). As variáveis

cujos valores estão em negrito (> 0,70) foram as mais significantes para a variação total.

"Grito seco"

Machos (Amazônia X Pantanal) Fêmeas ( Amazônia X Pantanal)

Variáveis Eixo 1 Eixo 2 Variáveis Eixo 1 Eixo 2

DmedN 0.705852 -0.667231 DmedN 0.230245 -0.794831

DmedS 0.528632 -0.836144 DmedS -0.115966 -0.889310

FminF -0.867204 -0.342715 FminF -0.833699 0.171285

FmaxF -0.974202 -0.192978 FmaxF -0.914761 -0.200854

FmedF -0.969817 -0.229889 FmedF -0.936002 -0.173507

VF -0.897987 -0.043664 VF -0.617271 0.200010

% Total 0.737458 0.197582 % Total 0.475904 0.260403

3.3.3.2. "Snort"

Como não houve diferença aparente entre sexos nem entre classes etárias para a

vocalização "snort", a união de todos os indivíduos do Pantanal foi possível para a

verificação da ordenação entre as regiões. A análise de componentes principais acumulou

pouco mais de 57 % em dois eixos (Tabela 16). O primeiro CP mostrou tendências de

diferenciação entre as regiões, através de duas variáveis: "limite máximo das freqüências

com energia" (LiMax) e "freqüência dominante" (FD), que foram maiores para os

espécimes do Pantanal, indicando freqüências mais altas para estes indivíduos. O segundo

componente principal não contribuiu com nenhuma variável para a explicação da

segregação regional. Na Figura 42 observa-se essa tendência na discriminação entre as
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regiões do Pantanal e da Amazônia. Este gráfico também sugere que não há segregação no

"snort" emitido por adultos e filhotes, nem por machos e fêmeas como já mostrado

anteriormente (Fig. 31) e (Fig. 39).
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Figura 42. Representação gráfica da ACP entre Amazônia e Pantanal a partir do
som "snorf' emitido por ambos os sexos e classes etárias. As linhas tracejadas sugerem a
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A ordenação dos dados, obtida pela Análise de Componentes Principais das seis

variáveis físicas da vocalização "Snorf' apresentou segregação entre as ariranhas mantidas

em cativeiro e as do lago de Balbina. Essa separação pode ser observada com base nos

valores do primeiro componente principal (33,7% da variação total), através de duas
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variáveis: "limite máximo das freqüências com energia" (LiMax) e a "freqüência

dominante" (FD), indicando freqüências dominantes mais altas para os animais da natureza

que aqueles cativos. Nenhuma das variáveis relacionadas à duração do sinal foi

significativa para explicar a tendência discriminatória (Fig. 43, Tabela 16).

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
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Balbina
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Figura 43. Representação gráfica da ACP entre ariranhas cativas e de ambiente natural de

ambos os sexos e classes etárias, para o som "snort".

66



Tabela 16. Valores da ACP para "snort" entre todos os exemplares de cativeiro (Amazônia

X Pantanal) e entre ambiente natural e cativeiro. As variáveis usadas nesta tabela para

discriminação geográfica foram: DmedN (duração média das notas), DmedS (duração

média do sinal), Limite mínimo das freqüências com energia (LiMin), limite máximo

das fi-eqüências com energia (LiMax), delta da freqüência (DF)e fi*eqüência dominante

(FD). As variáveis cujos valores estão em negrito (> 0,70) foram as mais significantes

para a variação total.

■  "Snort"

Total ( Amazônia X Pantanal) Cativeiro X Natureza

Variáveis Eixo 1 Eixo 2 Variáveis Eixo 1 Eixo 2

DmedN 0.550863 -0.543050 DmedN -0.436561 -0.607880

DmedS -0.328391 0.627477 DmedS 0.375817 0.617883

LiMin -0.205259 0.571322 LiMin -0.312896 0.622336

LiMax -0.840329 -0.337436 LiMax -0.393126 0.484219

DF -0.585349 -0.528572 DF -0.871648 0.180756

FD -0.750380 -0.039336 FD 0.824730 0.054628

% Total 0.344213 0.234973 % Total 0.337371 0.234788

3.3.3.3. "Grito Ondulado"

De acordo com a ACP que acumulou cerca de 85% (Tabela 17) em dois eixos, não

houve separação aparente dos grupos de machos da região do Pantanal e região Amazônica.

Embora os eixos tenham contribuído com variáveis relacionadas à fî eqüência fundamental

(eixo 1) e em relação à duração do sinal (eixo 2), foi verificada uma similaridade entre as

duas regiões para estas características físicas (Fig. 44).
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Figura 44. Representação gráfica da ACP para "grito ondulado" emitido por machos
cativos de ariranha do Pantanal e da Amazônia.

De maneira análoga aos machos, a ACP para as fêmeas no som "grito ondulado",

produziu dois componentes principais que acumularam 77,2% da variação, e não

mostraram nenhum agrupamento. O primeiro CP explicou quase 50% da variação total, e

como a maior parte do poder que explica a variação dos dados está neste eixo da ACP, as

análises foram realizadas tomando esses valores do eixo (Fig. 45, Tabela 17).
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Figura 45. Representação gráfica da ACP para "grito ondulado" emitido por fêmeas cativas
de ariranha do Pantanal e da Amazônia.
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Tabela 17. Resultado da ACP para "grito ondulado" nos machos entre regiões e para as

fêmeas, também entre Amazônia e no Pantanal. As variáveis com valores acima de 0,70

foram consideradas signifícantes para a discriminação: DmedN (duração média das

notas), DmedS (duração média do sinal), FminF (freqüência mínima da freqüência

fundamental), FmaxF (freqüência máxima da freqüência fundamental), FmedF

(freqüência média da freqüência fundamental), VF (variação da freqüência

fundamental: FmaxF - FminF).

"Grito ondulado"

Machos (Amazônia X Pantanal) Fêmeas (Amazônia X Pantanal)

Variáveis Eixo 1 Eixo 2 Variáveis Eixo 1 Eixo 2

DmedN 0.245593 0.882623 DmedN -0.682091 0.446692

DmedS 0.248545 0.896797 DmedS 0.528133 0.266645

FminF -0.734851 -0.428180 FminF -0.777241 -0.512867

FmaxF -0.966554 0.201598 FmaxF 0.809411 -0.473564

FmedF -0.919706 0.185585 FmedF -0.155442 -0.947951

VF -0.754814 0.515056 VF 0.976436 0.001225

% Total 0.501988 0.351162 % Total 0.496835 0.276090

3.3.3.4. "Grito de filhote"

Neste som os dois componentes principais da análise da ACP acumularam 70% da

variação para os machos. O primeiro componente (36,8% da variação total) indicou a

variação da freqüência (VF) como a mais significativa, tendo tendência a maiores variações

na freqüência no filhote representante da região Amazônica (Tuaká) (Fig. 46, Tabela 18).

Apesar dessa diferenciação, não há grandes blocos agrupados, significando que não foram

observadas tendências de agrupamentos distintos entre machos geograficamente.
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Figura 46. Representação gráfica da ACP para "grito de filhote" emitido por machos
cativos da Amazônia e do Pantanal.

Para os filhotes fêmeas, a ACP produziu dois componentes principais (61,2%), onde

o primeiro componente acumulou 32,8% da variação total. Neste eixo, a freqüência mínima

da freqüência fundamental (FminF) e freqüência máxima da freqüência fundamental

(Fmax) foram as variáveis mais significativas e estas não indicaram nenhum possível

agrupamento para as fêmeas entre Pantanal e Amazônia (Fig.47, Tabela 18).
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Tabela 18. Resultado da ACP para "grito de filhote" emitido por machos da Amazônia e do

Pantanal e fêmeas também entre as duas regiões. Valores em negrito representam as

variáveis com maior contribuição à variação total. DmedN (duração médias das notas),

DmedS (duração média do sinal),LiMin (limite mínimo das freqüências com energia),

LiMax (limite máximo das freqüências), DF (delta da freqüência: LiMax - LiMin), FD

(freqüência dominante).

"Grito de filhote"

Machos (Amazônia X Pantanal) Fêmeas( Amazônia X Pantanal)

Variáveis Eixo 1 Eixo 2 Variáveis Eixo 1 Eixo 2

DmedN 0.661564 0.707484 DmedN 0.641678 0.557441

DmedS 0.661564 0.707484 DmedS 0.568768 0.249804

LiMin -0.495269 0.071246 LiMin -0.707796 0.630499

LiMax 0.680106 -0.545016 LiMax -0.760434 -0.160240

DF 0.154439 -0.622525 DF -0.395072 0.448072

FD 0.776503 -0.558909 FD -0.001964 -0.843019

% Total 0.368330 0.333850 % Total 0.328428 0.284633

3.3.3.5. "Humhum"

A ACP em relação a este som não apresentou tendência de agrupamentos para os

machos das duas regiões, embora quatro variáveis: "freqüência mínima da freqüência

fundamental" (FminF), "freqüência máxima da freqüência fundamental" (FmaxF),

"freqüência média da freqüência fundamental" (FmedF) e "variação da freqüência" (VF)

tenham colaborado com 54,5% na caracterização dessa freqüência (Fig. 48). Não se pode

avaliar este som em relação às fêmeas porque foi emitido apenas por machos neste

estudo.
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4. DISCUSSÃO

4.1 NÚMERO DE VOCAT JZACQES

Os resultados revelaram que os filhotes de Pteronura brasiliensis vocalizam tanto

quanto os adultos da espécie. Tal fato pode estar relacionado ao grau de sociabilidade

desses animais, fazendo uso de sinais acústicos não somente para função de localização,

mas com fins comunicativos. Este padrão também foi encontrado por Sousa-Lima (1999)

para Tríchechus manatus manatus (peixe-boi marinho), que também é uma espécie com

fortes relações sociais. Esta espécie não se apresentou diferenças entre as classes etárias, ao

contrário de Tríchechus inunguis (peixe-boi da Amazônia), onde filhotes vocalizaram mais

que os adultos. Segundo a autora esta diferença também tem relação com o nível de

sociabilidade entre os indivíduos, sendo maior entre os peixes-boi da espécie marinha que

aqueles da espécie amazônica. Para o peixe-boi marinho, Sousa-Lima (1999) verificou que

machos vocalizam tanto quanto fêmeas. O ritmo de emissão encontrado entre sexos, bem

como entre regiões, para as ariranhas, pode ser considerado quantitativamente similar e

esteve relacionado ao mVel de estresse. Tanto as ariranhas provenientes da Região

Amazônica quanto aquelas da Região do Pantanal emitiram sinais acústicos de acordo com

a atividade que desenvolviam. Semelhante padrão foi observado em dugongos {Dugong

dugon) em que Anderson e Barclay (1995) mencionam um aumento do número de

vocalizações de acordo com o estado físico e emocional do animal. Padrão similar foi

também observado por Sousa-Lima e Fonseca (1998) e Bengston e Fitzgerald (1985) para o

peixe boi marinho. Monticelli (2000) encontrou para cobaias e preás uma relação direta de

vocalizações emitidas por unidade de tempo com o nível de atividade do indivíduo

influenciado pelo contexto apresentado.
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4,2 REPERTÓRIO VOCAL

De um modo geral os sons emitidos pelas ariranhas (P. brasiliensis) descritos neste

estudo concordaram com muitas das informações da literatura. Contudo, além da

contextualização comportamental dos sons emitidos pelas ariranhas, neste estudo foram

também descritas e incorporadas as características físicas das ondas sonoras de cada tipo

vocal. Estas características permitem a identifícação acústica das ariranhas, pois nenhum

limite de duração ou fi-eqüência dos sinais havia sido diagnosticado previamente para estes

animais.

Embora Duplaix (1980) e Laidler (1984) tenham encontrado nove tipos vocais para

P. brasiliensis^ estes se diferenciaram do presente trabalho. Dos nove sons registrados neste

estudo, seis haviam sido registrados por Duplaix (1980) e quatro por Laidler (1984) (Tabela

2). Sons como "growl", 'Vhistle" e "newbom cub squeak", registrados por Duplaix (1980)

não foram registrados neste trabalho provavelmente devido aos contextos em que estes sons

se apresentaram para a autora. "Whistle", segundo Duplaix (1980), é um chamado de

contato intergrupal, porém registrado apenas uma vez no decorrer do seu trabalho, bem

como "newbom cub squeak", considerado um tipo vocal que possivelmente desaparece

com poucos dias de vida nas ariranhas, sendo este também registrado apenas uma vez pela

autora. No trabalho de Duplaix (1980), o som denominado "growl" foi caracterizado como

de baixa ou alta intensidade, dependendo da associação deste com outros tipos vocais. Este

som foi registrado pela autora apenas uma vez, quando uma fêmea de um gmpo tentava

esconder-se com seus filhotes. No trabalho de Laidler (1984), cinco sons diferiram do

presente estudo. Essa diferença deve-se principalmente ao número de registros e ao

contexto observado durante as vocalizações, como por exemplo, um som denominado

scream , que foi proferido para uma outra espécie de lontra, Lutra enudris, e "bark", que
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foi caracterizado pela autora como um "latido" emitido quando um grupo de ariranhas

estava particularmente atento à presença da autora.

Os sons registrados neste estudo apresentaram-se de forma complexa, tal qual

citado por Duplaix (1980). Tal fato, segundo Morton (1982), é resultado de uma grande

complexidade nas interações sociais nos animais. A adição de caracteristicas físicas das

ondas sonoras evidenciou este fato, uma vez que se verifícou grande variação entre os tipos

vocais, principalmente em relação à freqüência e à duração do sinal emitido. Esta variação

pode dificultar que a categorização do repertório seja sempre facilmente delimitada (Grier e

Burk, 1992; Hailman e Ficken, 1996), porém a categorização do repertório vocal nas

espécies estudadas toma-se um dos pré-requisitos para estudos do papel comportamental e

da função do comportamento acústico (Palombit, 1992).

De acordo com Duplaix (1980), Laidler (1984) e Salvo Souza e Best (1982), o som

"snort" denota um alto grau de ameaça; contexto similar foi registrado neste estudo. Este

som é grave, desarmônico, constituído de freqüência dominante baixa. Sons com essas

caracteristicas são normalmente usados em comportamentos agressivos em pássaros e

mamíferos (Morton, 1982). Neste contexto, as ariranhas parecem não fligir à regra, pois

este sinal foi registrado quando o animal estava em postura de alarme/alerta, tanto em

cativeiro quanto no ambiente natural, sendo posicionado em uma categoria classificada por

Duplaix (1980) como agonístico. Os animais emitiram o "snort" quando surpreendidos pela

equipe no ambiente natural, de maneira similar ao descrito por Duplaix (1980) e Laidler

(1984). De acordo com Hanson e Coss (2001), essas vocalizações de alarme podem servir

como resposta a predadores, bem como para prevenir co-específicos, fato já observado

previamente em P. brasiliensis (Duplaix, 1980; Laidler, 1984). Em golfinhos da família

Delphinidae, que também apresentam sons em forma de pulsos, foi verificado que muitas
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das variáveis analisadas (incluindo duração do sinal e freqüência dominante) parecem ser

emocionalmente induzidas, assim como para outras espécies de mamíferos (Caldwell e

Caldwell 1967 apud Caldwell e Caldwell 1972a). Para as ariranhas, sinais de curta duração

do som "snort" e emitidos várias vezes apresentaram-se em comportamentos com altos

níveis de ameaça, ao contrário dos sinais longos, com maiores números de notas, que se

apresentaram em comportamentos onde o grau de alarme estava diminuindo, também

observado por Duplaix (1980). À medida que este grau diminuía, o ritmo de emissão

também diminuía, podendo desaparecer ou ser substituído por outro som, menos

agonístico. Segundo Gelfand e McCracken (1986) vocalizações curtas e repetitivas

facilitam a localização do emissor por outro indivíduo, sendo esta a principal função do

"snort", alertar outros membros do grupo de um perigo (Duplaix, 1980; Laidler, 1984;

Salvo Souza e Best, 1982). Embora Laidler (1984) e Duplaix (1980) tenham registrado esse

som apenas em adultos de P. brasiliensis, neste estudo foram registrados "snorts" tanto em

adultos quanto filhotes de ambos os sexos. Alguns autores acreditam que o fato de animais

selvagens estarem submetidos à presença humana (cativeiro) toma-se possível a diminuição

das respostas de fuga e uma propensão menor a reagir defensivamente a esta presença,

como constatado para algumas espécies de mamíferos {Rattus norvegicus: Blanchard et ai,

1986 e cobaias: Künzl e Sachser, 1999), porém este fato não se apresentou para as

ariranhas, visto que ao emitir "snort", estas efetuavam "recuo" ou até mesmo fiiga.

A questão do habitat parece interferir nas características físicas das ondas. Neste

aspecto, as análises dos sons, principalmente aquelas referentes ao comportamento de

alarme, apresentaram valores mais elevados na freqüência dominante em ariranhas de

ambiente natural que as de cativeiro; da mesma forma Miller e Gottlieb (1981) encontraram

o mesmo tipo vocal para patos selvagens e patos domesticados, sugerindo que os animais
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de ambiente natural necessitem de uma freqüência (kHz) maior na comxmicação devido ao

ambiente. Este fato ocorre provavelmente porque características estruturais dos diferentes

chamados estão submetidas à influência do meio em que são emitidos: os habitats variam

no nível de ruído e espectro de freqüência de sons presentes no meio, e as ondas sonoras

são transmitidas, alteradas e distorcidas (Brown, et ai, 1995).

Segundo Duplaix (1980) e Laidler (1984), o som denominado neste estudo como

"grito seco" e denominado pelas autoras como "hah!", denota um baixo nível de alarme.

As aríranhas, ao emitirem esse tipo de vocalização, chamavam a atenção dos demais

indivíduos, embora por poucos instantes, de maneira análoga ao descrito por Duplaix

(1980), que mencionou esse som como um estimulador do alerta em outros membros do

grupo, que param suas atividades por alguns momentos para tentar localizar a fonte do

perigo. Apesar de ter função de estimular o alerta, não foram registradas emissões

sucessivas deste som durante este estudo. A fêmea adulta do Centro de Proteção e Pesquisa

de Mamíferos Aquáticos (CPPMA), embora sozinha no recinto, produziu sons classificados

como "grito seco", sugerindo que essa vocalização seja "intrínseca" ao animal, que mesmo

estando só ainda faz uso desse sinal na tentativa de se comunicar.

Os sons de "grito seco" ("hah!") e "snort" foram considerados por Laidler (1984)

como não modificáveis, ou seja, com a duração do sinal permanecendo mais ou menos

constante, fato este não observado neste trabalho, que registrou uma variação significativa

na duração dos dois sons, inclusive uma variação individual nesse som. Porém, em

concordância com os resultados da autora, os sons de "grito seco" e "snort" foram

registrados em contextos específicos, produzindo uma resposta coordenada entre os outros

membros do grupo. Já o "grito ondulado", denominado como "wavering scream" por

Duplaix (1980) e "caterwaul" por Laidler (1984) foi considerado por esta última autora
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como sendo um som mais variável na composição, sendo usado em diferentes contextos,

fato também observado por Duplaix (1980). Foi registrado em períodos anteriores à

alimentação (Laidler, 1984; Salvo Souza e Best, 1982), na seqüência de eaptura de presas

(Duplaix, 1980; Laidler, 1984) ou como resposta ao excitamento dos membros do grupo

(Duplaix, 1980, Laidler, 1984; Salvo Souza e Best, 1982). A presença de modulações na

intensidade, no decorrer dos harmônicos neste tipo sonoro, possivelmente é ocasionada

pelo fato de no ato da emissão deste som, as ariranhas abrirem e fecharem a boca

(Duplaix, 1980; Salvo Souza e Best, 1982; Laidler, 1984). Segundo Duplaix (1980), este

som nas ariranhas pode se apresentar de forma modulada e longa ou truncada e curta. Neste

trabalho, o grito ondulado se apresentou de forma modulada e longa. Segundo Evans

(1993), um sinal com estas características, ou seja, apresentar-se modulado, favorece a

espécte, pots esta condição incita ao reconhecimento do chamado como sendo de um co-

especifico, podendo inclusive conferir identidade nas assinaturas vocais de alguns

mamíferos (Janik e Slater, 1998).

Outro som que foi considerado variável em sua estrutura e contexto por Laidler

(1984) foi eco , tendo um significado para cada contexto apresentado. No presente

trabalho o umco local onde foi possível registrar este som foi no Zoológico de Brasília, o

que tena uma explicação baseada na definição de Duplaix (1980) para este som. A autora

caracteriza o como um som de contato social muito próximo entre indivíduos (casais ou

entre pais e filhotes). Este fato foi observado apenas para contato entre a mãe e os cinco

filhotes. Outro fato constatado e registrado pela autora é que este som pode ser precedido

de uma reunião, ou seja, promove uma coesão do grupo. Embora poucas vezes registrado,

som foi observado num comportamento amistoso. Além deste, Duplaix (1980)

registrou a emissão do "coo" também em comportamento de "allogrooming", entre adultos
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e filhotes, e entre casais. Já Laidler (1984) registrou este som apenas entre as ariranhas

adultas, mas também considerando um som de contato social. Como observado por Duplaix

(1980) algumas vezes o som "coo" pode ser emitido em uma seqüência "HUM"

(murmúrio) - "Whine" (grito de filhotes) - "Coo". No presente trabalho foi observada uma

seqüência de "Coo-grito de filhote". Segundo Duplaix (1980) este som não é somente um

som de comunicação para tranqüilizar, mas também é de reconhecimento mútuo,

dependendo entre quais indivíduos está havendo a emissão do som.

O som de "murmúrio" ("Hum": Duplaix (1980)) foi registrado neste trabalho tanto

em ariranhas de cativeiro quanto de ambiente natural, emitindo este sinal no mesmo

contexto encontrado por Duplaix (1980), ou seja, um comportamento relaxado, tranqüilo,

sendo identificado como um som de contato social próximo, emitido por indivíduos que

estão nadando juntos (Duplaix, 1980; Salvo Souza e Best, 1982). Diferente de Laidler

(1984), que só encontrou este som associado a outro tipo vocal, denominado "growl", num

contexto também descrito por Duplaix (1980), como de ameaça. Embora Duplaix (1980)

cite a emissão deste som apenas por adultos, neste estudo foi registrado em filhotes

também. Além dos comportamentos mencionados, este som foi registrado durante

demarcação territorial e no uso de latrinas comunitárias em cativeiro.

O som "grito de filhote" ("Cub whines and wails": Duplaix (1980)), como

registrado no trabalho de Duplaix (1980) apresenta-se com freqüências altas e de duração

do sinal variável. Neste trabalho foi registrado no mesmo contexto encontrado pela autora,

ou seja, relacionado ao medo, informações da localização aos pais, bem como fome ou

desconforto. Como observado no presente estudo, Laidler (1984) menciona que alguns

tipos vocais podem apresentar prefixos ou sufixos. Neste caso houve a presença de

prefixos, som de "murmúrio" precedendo sons de "grito de filhote".
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Os três últimos sons registrados neste estudo não foram mencionados na literatura.

O som "buck" foi registrado apenas em um filhote macho do cativeiro da Amazônia, mas

isto não implica que animais do Pantanal não possam emitir este som. Da mesma forma, o

"som de repouso", foi registrado somente para uma fêmea adulta da Amazônia, mas não se

pode afirmar que este som seja ausente nos indivíduos do Pantanal, pois a atividade

preparatória para o repouso não foi acompanhada nestes indivíduos, por questões de infi*a-

estrutura do zoológico. Em relação ao som denominado "humhum", que foi registrado

somente entre os machos (adultos e filhotes) não se pode afirmar que fêmeas não produzam

este som nos mesmos comportamentos encontrados nos machos (lúdico e alimentar). Não

existe nenhuma característica física neste tipo vocal que seja exclusiva aos machos,

portanto, se aumentarmos o tempo de esforço é possível que se registre esse som nas

fêmeas, visto que estas também apresentaram os comportamentos lúdico e alimentar.

Essas semelhanças entre os resultados deste trabalho com Duplaix (1980), Laidler

(1984) e Salvo Souza e Best (1982), vêm confirmar que as variações na estrutura,

freqüência e duração dos sons emitidos pelas aríranhas sugerem um sistema comunicativo

complexo (Duplaix, 1980). Isto, segundo Laidler (1984), tem um valor adaptativo para

espécies sociais como as aríranhas, com vários sons que carregam informações não-

ambíguas em diferentes atividades dos membros dos grupos. Neste contexto, os

movimentos dos grupos são coordenados e têm função de manutenção coesiva intragrupal.

4.3 DISCRIMINAÇÃO ETÁRIA. SEXUAL E GEOGRÁFICA (PANTANAL E AMAZÔNIA^

Com base na análise exploratória - Análise de Componentes Principais (ACP), a

ausência aparente de diferenças vocais entre as classes etárias de P. brasiliensis nos dois

sons registrados por ambas as classes ("snort" e "humhum") pode ser um indicativo de que
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essa espécie apresente uma estratégia específica para o reconhecimento dos filhotes. Uma

dessas estratégias pode ser a emissão de um som exclusivo pelos filhotes ("grito de

filhote") como foi encontrado neste estudo: um som agudo, que segundo Morton (1982) é

atrativo a co-específicos. Os sons registrados para as diferentes classes etárias diferiram do

que foi observado por Duplaix (1980), que registrou "grito ondulado" e "coo" emitidos por

adultos e filhotes, e de Laidler (1984), que registrou o som "grito ondulado" para ambas as

classes etárias, não mencionando se houve diferenças sexuais na emissão desses sons. Uma

vez que foram encontrados outros sons emitidos por ambas as classes etárias, seria indicado

que mais registros vocais fossem realizados, na tentativa de aumentar o número de sons

emitidos registrados para verificar se de fato não há diferenciação entre adultos e filhotes.

Embora Laidler (1984) mencione a falta de diferenças "óbvias" entre sexos nas

vocalizações das ariranhas, no tipo vocal denominado "grito de filhote" registrado neste

estudo, essa diferenciação foi bastante clara, tanto nos espectrogramas quanto nas

características físicas, principalmente nas variáveis relacionadas à duração do sinal e à

fireqüência. E possível que Laidler (1984) não tenha observado diferenças sexuais por não

ter analisado as características físicas dos sinais sonoros. O mesmo fato pode ter levado

Duplaix (1980) a não mencionar diferenças entre os sexos. Essa análise qualitativa, ou seja,

utilizar características visuais do espectrograma para evidenciar diferenças entre grupos,

sexos, espécies, indivíduos já foi utilizada em vários estudos, sendo inclusive validada para

assinatura vocal em golfinhos (Caldwell e Caldwell, 1965; Janik e Slater, 1998) e para

peixe-boi (Sousa-Lima, 1999). Estas diferenças vêm contribuir para o conhecimento do

repertório sonoro das ariranhas, uma vez que permitem detectar a presença de filhotes bem

como o sexo do emissor apenas na visualização dos espectrogramas, diferenças estas que

são perceptíveis tanto na freqüência (maior nos machos) quanto pelos números de
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harmônicos (maior nas fêmeas); neste último caso, apenas diferenças significativas no

número de bandas de fi-eqüências podem vir a segregar sexos, como o caso de algumas

espécies de pássaros (Taoka e Okumura, 1990). Nos outros tipos vocais registrados para

machos e fêmeas, essas diferenças se apresentaram mais sutis. Portanto, para uma garantia

de diferenciação entre sexos de P. brasiliensis seria recomendável aumentar o número de

animais gravados de ambos os sexos.

Os dados apresentados sugerem que existe separação entre as regiões, pelo menos

em dois dos cinco sons registrados para ambas as localidades. Nas possíveis segregações

entre Amazônia e Pantanal, as variáveis que mais diferiram entre as regiões nos sons que

foram observados neste estudo foram aquelas relacionadas à freqüência. Segundo Sousa-

Lima (1999), a freqüência é um parâmetro que discrimina tanto espécie como indivíduos, e

esse reconhecimento específico deve estar baseado em parâmetros que sofi'em menos

variação ao longo do sinal. Em discordância a este fato, Monticelli (2000), verificou que

variáveis como fi-eqüência média e pico de freqüência exibem mudanças ao longo do tempo

e estão relacionadas diretamente ao contexto, não sendo, portanto, adequadas como

indicadores da individualidade do emissor. Porém, os sons que sugerem segregação entre as

regiões foram baseados nas fi-eqüências. Neste sentido, a elucidação da questão da

existência de duas subespécies para Pteronura brasiliensis {P.brasiliensis brasiliensis e P.

brasiliensis paranensis) citadas na literatura poderá ser auxiliada por experimentos com

Playback. Este artifício já foi empregado em trabalhos para fazer diagnósticos relacionados

às possíveis separações entre espécies, por exemplo, entre pica-paus {Picumnus cirratus e

P. temminckii) cuja morfologia e biologia são semelhantes. Todas as características

tendenciaram a apresentar-se somente como uma espécie de pica-pau, não fosse pela

análise sonográfica dos cantos, que mostrou diferenças significativas no número de notas.
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Este único caráter acústico, segundo Vielliard (1997), seria suficiente para manter esses

indivíduos segregados. Embora diferenciações baseadas na freqüência tenham sido notadas

para as ariranhas tanto do Pantanal quanto da Amazônia, seria recomendável um aumento

do número de ariranhas dessas regiões a serem gravadas, na tentativa de se registrar mais

sons em comum e assim determinar com precisão possível separação.
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ANEXO

FICHA GRAVAÇÃO ARIRANHAS

Abreviações:

Animais: Kiwi (K), Kiwa (Ka), Wani (W), Tuaká (Tu), Nhewi (Nh), Spirro (S), Bela (Be), Rio
(R), Teca (Te), Tico (Ti), Fliper (Fl), Princesa (Pr), Filhotes sem nome (Fl, F2, F3)

Repouso (RE) Mov. Agua (MA) Mov. Terra (MT) IntlnterdlNTER) Inter.Intra (lINTRA)

Alarme (A) Alimentação (AL) Cio (C) Cuidado Parental (CP) Outro (O)

nata: Locai: Animais:

Fita n.°: Lado:

Contador Comportamento Contador Comportamento Contador Comportamento

Observações:
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