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RESUMO 

 A principal forma de comunicação dos anuros é através da emissão dos sinais 

acústicos. Caso a informação do sinal não é propagada de forma eficiente dificultará a 

escolha das fêmeas por machos coespecíficos. Locais mais antropizados geram ruídos 

com baixas frequências (<5 kHz) que se sobrepõe com as frequências dos sinais 

emitidos pelos anuros. O ruído é qualquer condição ambiental que interfere na 

transmissão e detecção dos sinais acústicos. Sendo assim, temos três tipos de ruídos: 

antrópicos, bióticos e abióticos. O objetivo deste trabalho é observar se os efeitos 

causados por fontes de ruídos bióticos e ruídos antrópicos (rodovias) afetam os 

parâmetros acústicos do canto de anúncio de Phyllodytes luteolus. Este trabalho será 

conduzido ao longo da rodovia BA-001, nos trechos de Ilhéus a Una, cada ponto 

amostral terá distâncias de no mínimo 500m. Teremos duas categorias, onde 

amostraremos populações de P. luteolus expostas ao ruído de rodovias e populações em 

áreas naturais distantes das rodovias. Teremos duas situações, onde essas populações 

estarão sobre influência de coros ou não, consideraremos presença de coros onde terá 

mais que quatro indivíduos em atividade de vocalização em um raio de três metros. Os 

cinco primeiros cantos emitidos serão analisados e extrairemos sete parâmetros 

temporais, um parâmetro espectral e intensidade. Esperamos que os machos de P. 

luteolus apresentem um comportamento plástico diante das duas categorias de ruídos 

presentes. Este trabalho busca elucidar efeitos antrópicos sobre o comportamento 

acústico da espécie alvo, uma vez que seus aspectos de vida são peculiares e merecem 

uma maior atenção. 

Palavras-chave: Anuros, ruído de rodovias, ruído biótico, comunicação acústica, 

Phyllodytes luteolus. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 No decorrer das últimas décadas houve um aumento excessivo de estudos sobre 

os efeitos dos ruídos sobre a comunicação acústica dos organismos (GRENAT et al., 

2019). O ruído nada mais é do que qualquer condição ambiental que interfere na 

transmissão dos sinais acústicos e detecção dos sinais (GRENAT et al., 2019; LEON et 

al., 2019). Existem três principais tipos de ruídos que podem interferir na estrutura do 

sinal das espécies no ambiente: ruídos abióticos (ambiental), tais como a presença de 

ventos, chuvas, córregos e marés dos oceanos (CALDART et al., 2016); ruídos bióticos, 

produzidos por indivíduos coespecíficos e inter-especificos que formam grupos sociais 

bem densos (LENGAGNE, 2008); e ruídos antrópicos que estão relacionados a poluição 

sonora causada por ações antrópicas, tais como o fluxo de automóveis em rodovias, 

maquinários para construções civis, transportes aéreos, navios e barcos 

(CUNNINGTON; FAHRIG, 2010a, 2013). A interferência causada por esses ruídos 

pode influenciar a aptidão dos indivíduos, e consequentemente, afetar as populações e 

os fluxos de energia dentro dos ecossistemas (HANNA et al., 2014; HOSKIN; 

MIRIAM W. GOOSEM, 2016). 

 A formação de coros de indivíduos coespecificos são considerados ruídos 

bióticos que podem dificultar a comunicação, pois aumentam a sobreposição dos 



parâmetros temporais (duração do canto, número de pulsos, taxa de emissão do canto e 

etc.) e espectrais (Frequência dominante, máxima e mínima) das vocalizações dos 

indivíduos, interferindo no comportamento reprodutivo (GRENAT et al., 2019; 

KAISER et al., 2011). As espécies adaptam seus sinais para que a informação seja 

propagada da melhor maneira possível e que cause alguma resposta aos indivíduos 

coespecíficos (BOSCH; DE LA RIVA, 2004; KIME, 2000; WELLS, 2007). Sendo 

assim, coros densos de machos anuros em atividade de vocalização podem imprimir 

limitações na habilidade de escolha das fêmeas por parceiros reprodutivos 

(WOLLERMAN; WILEY, 2002). Locais com um alto número de espécies que, 

principalmente, se comunicam através da emissão de sinais acústicos, podem apresentar 

seus sinais mascarados, assim evitam a sobreposição com sinais de interespecíficos 

(BITTENCOURT et al., 2016; HERRERA-MONTES; AIDE, 2011). 

 Recentemente, uma maior atenção tem sido direcionada para os ruídos 

antrópicos. Esse tipo de ruído é capaz de criar novas pressões ambientais que afetam 

diretamente a comunicação de vários grupos animais que se comunicam acusticamente 

(BARBER; CROOKS; FRISTRUP, 2010; DESROCHERS; PROULX, 2017; KIGHT; 

SWADDLE, 2011; SABAGH; FERREIRA; ROCHA, 2017; SLABBEKOORN; 

RIPMEESTER, 2008; STOCKER, 2002). Este tipo de ruído aumenta em áreas urbanas, 

causando efeitos negativos sobre a comunicação acústica (BITTENCOURT et al., 2016; 

HERRERA-MONTES; AIDE, 2011; SUN; NARINS, 2005). Dentre os ruídos 

antrópicos, as rodovias são consideradas a maior fonte de poluição sonora que podem 

interferir na transmissão dos sinais acústicos e, até mesmo, reduzir as chances de 

sobrevivência dos indivíduos. Para tanto, ocorre o ajuste temporal e espectral das 

características acústicas para reduzir o mascaramento causado pelo ruído 

(CUNNINGTON; FAHRIG, 2010a, 2013; GRENAT et al., 2019). 

 Além do exposto, é sabido que existem fatores abióticos (temperatura, umidade 

e heterogeneidade da vegetação) e bióticos (tamanho do corpo, peso, predação e 

abundância de machos em atividade de vocalização) que apresentam influências sobre o 

comportamento acústico dos anuros. Por exemplo, o tamanho do corpo dos machos 

influência a estrutura do sinal, de modo que machos maiores apresentam cantos com 

baixas frequências, essas frequências se propagam melhor no ambiente e é responsável 

pelo reconhecimento de coespecíficos (BASTOS et al., 2011; MORAIS et al., 2008). A 

abundância de machos em atividade de vocalização pode influenciar a intensidade de 

seus cantos, uma vez que os machos aumentam a pressão do som para promover uma 

maior atratividade (BASTOS; HADDAD, 2002; MORAIS et al., 2008). Por outro lado, 

como os anuros são ectotérmicos, a temperatura pode influenciar a duração do canto e a 

taxa de emissão de cantos (BASTOS; HADDAD, 2002; FURTADO et al., 2016). 

Contudo, contatamos que na literatura existem diversos trabalhos em bioacústica de 

anuros que encontraram resultados que mostram as influências de fatores abióticos e 

bióticos sobre o sinal acústico das espécies. É de extrema importância considerar esses 

fatores para evitar vieses na interpretação dos resultados obtidos.  

 Muitos estudos mostram que os anuros podem responder de diferentes formas 

para minimizar os efeitos dos ruídos antrópicos sobre seus sinais. Sendo assim, podem 

alterar a amplitude, a frequência, o tempo que irão vocalizar e duração dos seus sinais 

(CUNNINGTON; FAHRIG, 2010b; GRENAT et al., 2019; HANNA et al., 2014; 

HERRERA-MONTES; AIDE, 2011; KAISER; HAMMERS, 2009; SUN; NARINS, 

2005). Os sinais acústicos  indicam a condição física dos indivíduos e, portanto, devem 

ser transmitidos da melhor maneira possível no ambiente para chegar até os 

coespecificos (CUNNINGTON; FAHRIG, 2010a; KIME, 2000). Contudo, a alteração 

dos parâmetros acústicos pode indicar uma adaptação das espécies em resposta aos 



ruídos antrópicos. Essas mudanças podem influenciar os custos da atividade de 

vocalização que afetará em sua sobrevivência e sucesso reprodutivo (HERRERA-

MONTES; AIDE, 2011). Muitas vezes é difícil encontrar evidencias que sugerem que 

os comportamentos observados das espécies sejam causados devido a um único tipo de 

poluição sonora. Ou seja, as variações ou ajustes nos parâmetros acústicos em relação a 

um ruído podem estar sendo confundidas, pois podem ocorrer em resposta somente aos 

coros e/ou ruídos antrópicos. 

 

OBJETIVO 

 Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é testar os efeitos causados por 

fontes de ruídos coespecíficos e ruídos antrópicos (rodovias) sobre a plasticidade dos 

parâmetros acústicos do canto de anúncio de Phyllodytes luteolus. 

 Para tanto, levantamos as perguntas:  

(1) Existe diferença entre o comportamento acústico de populações de P. luteolus 

expostas a ruídos antrópico (rodovias) e áreas naturais? 

(2) A presença de machos nos coros exerce influencia sobre o comportamento acústico 

de indivíduos de P. luteolus? 

(3) Existe um efeito adicional dos ruídos antrópicos (rodovias) e presença de coros 

sobre o comportamento acústico de P. luteolus? 

 

 Levantamos duas principais hipóteses:  

(i) populações de P. luteolus expostas aos ruídos antrópicos irão alterar a frequência dos 

seus cantos para diminuir/evitar a sobreposição com as frequências geradas pelo tráfego 

de veículos nas rodovias; 

(ii) populações que estão expostas a ruídos de coespecíficos irão alterar os parâmetros 

temporais dos seus cantos para diminuir/evitar a sobreposição com os cantos de 

coespecificos. 

 

 

METODOLOGIA 

As hipóteses serão respondidas por observação e comparação dos parâmetros acústicos 

do canto de anuncio de P. luteolus sobre os dois cenários ruidosos (antrópicos e 

coespecíficos) e observar as características dos sinais que variam em cada situação 

acústica (com coros e sem coros de machos coespecificos). 

 

Espécie modelo 

 Phyllodytes luteolus (Wied-Neuwied, 1986) (Figura 1) é uma espécie de anfíbios 

anuro pertencente à família Hylidae. Esta espécie passa todo seu ciclo de vida dentro de 

bromélias, sendo consideradas de hábito bromelígeno. Têm preferência por bromélias 

com maior complexidade de estruturas e quando as mesmas formam uma rede 

conectada por vários indivíduos de uma mesma espécie de bromélia (FERREIRA; 

SCHINEIDER; TEIXEIRA, 2012; MAGESKI et al., 2016). Sua reprodução é ao longo 

do ano todo e as fêmeas conseguem ovopositar de um a seis ovos. Além disso, as 

mesmas produzem ovos, alocando recursos para a reprodução ao longo do ano 

(FERREIRA; SCHINEIDER; TEIXEIRA, 2012). O canto mais emitido é o canto de 

anuncio, que tem a função de atrair as fêmeas e delimitar o espaçamento entre machos 

coespecificos (BASTOS et al., 2011). O canto de anuncio de P. lutelus consiste em um 



canto pulsado, com uma serie de notas, e suas frequências são baixas (2 – 4 kHz) 

(CRUZ; MARCIANO-JR; NAPOLI, 2014; SIMON; GASPARINI; PHYLLODYTES, 

2003). P. luteolus têm uma grande importância ecológica pois são predadores de larvas 

de mosquitos vetores de doenças, têm uma dieta especializada em formigas, e 

apresentam um grande potencial farmacológico (SOLÉ; LOEBMANN, 2017). Além 

disso, indivíduos dessa espécie podem ser encontrados em bromélias próximas a 

rodovias, portanto, podem ser considerados bons organismos modelo para este estudo. 

 Diante do exposto, ressaltamos a importância da associação entre anuros e 

bromélias. As bromélias utilizadas como hospedeiros são de extrema importância para 

ambos os organismos, uma vez que os anuros bromelígenos completam todo seu ciclo 

de vida onde estes habitats promovem condições favoráveis para o desenvolvimento, 

abrigo, reprodução e alimento; além disso, os mesmos nutrem as bromélias com suas 

urinas e fezes (ROMERO et al., 2010; SABAGH; FERREIRA; ROCHA, 2017). Devido 

seus peculiares hábitos de vida, esses anuros são ameaçados de extinção pela 

fragmentação do habitat e apresentam distribuição e capacidade de dispersão limitada 

(MAGESKI; VARELA; ROPER, 2018). Segundo as informações disponibilizadas pela 

IUCN, Phyllodytes luteolus está alocada a categoria LC (least concern, pouca 

preocupação), mas suas populações estão em declínio (IUCN, 2020). Uma informação 

adicional é que esta espécie é considerada invasora em áreas principalmente urbanas nos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a frequência do seu canto de anúncio 

sobrepõe com as frequências dos cantos das espécies nativas da região (PEREIRA et al., 

2017). 

 
Figura 1. Indivíduo macho de Phyllodytes luteolus (Wied-Neuwied, 1986) sobre as folhas da bromélia 

Aechmea blanchetiana. Foto: Leonardo Marques. 

 

Área de estudo 



 O estudo será conduzido na rodovia BA-001 que passa pelo litoral do estado da 

Bahia. Amostraremos especificamente em bromélias que tenham a presença de 

Phyllodytes luteolus na beira desta rodovia, desde o município de Una até Ilhéus em 

uma extensão de 54 km. Para as populações de áreas naturais iremos considerar uma 

distância mínima de 1 km para garantir que os ruídos de rodovias não apresentem 

efeitos sob a vocalização destas populações não expostas ao ruído. Ainda assim, 

realizaremos um transecto da borda da rodovia para dentro das áreas naturais, com 

auxílio de um decibelímetro para observar e garantir a diminuição do ruído a medida 

que nos afastamos da rodovia. 

 

Delineamento experimental 

Neste trabalho vamos registrar populações de P. luteolus que estão expostas ao 

tráfego de veículos (ruído de tráfego de veículos = RT) e populações presentes em áreas 

naturais (ruído de coespecíficos em área natural = RN) distantes das rodovias. Dentro de 

cada categoria de ruído, teremos duas situações em que os indivíduos podem estar 

inseridos, os indivíduos de P. luteolus em atividade de vocalização com baixa densidade 

de indivíduos coespecificos (Sem coros = SC) e indivíduos que estão em coros densos 

de machos coespecificos (Com coros = CC). Em cada categoria e situação alocaremos 

esforços em campo para conseguir as gravações de no mínimo dez indivíduos. Para 

observar se os indivíduos da espécie alvo estão em coros com machos coespecificos, 

iremos considerar coros com mais que quatro indivíduos em atividade de vocalização 

em um raio de 3 metros. Durante a atividade de vocalização dos indivíduos, para ambas 

as categorias e situações, iremos registrar o nível de ruído de fundo presente no 

ambiente através da intensidade sonora medida por um decibelímetro (dB). Para 

caracterizar a intensidade de ambos os tipos de ruídos presentes nos ambientes, a cada 

20 segundos iremos registrar o valor mais alto apresentado pelo decibelímetro em um 

intervalo de cinco minutos, no total teremos 15 valores de intensidade em decibéis. 

Realizaremos este procedimento apenas uma vez em cada ponto amostral. 

 Iniciaremos nossas amostragens das 19:00 até 00:00hrs, pois durante este 

período ocorre o pico de atividade de P. luteolus. Iniciaremos as campanhas a campo 

nos meses de março a junho de 2021, meses pós período chuvoso. As campanhas 

mensais serão de três dias para conseguirmos visitar todos os pontos amostrais, onde 

serão três pontos amostrais em áreas próximas a rodovias e três em áreas com condições 

naturais. Definiremos uma distância de no mínimo 500m entre cada ponto amostral para 

manter a independência. Vale ressaltar que devido ao hábito de vida desta espécie sua 

dispersão é bastante limitada. 

 Nas condições naturais utilizaremos o método do animal focal para observar os 

machos de P. luteolus em atividade de vocalização. Para cada macho encontrado, 

iremos grava-lo por três minutos (se os machos emitirem menos que cinco cantos neste 

tempo iremos aumentar o tempo de gravação ou iremos buscar gravar no mínimo cinco 

cantos por individuo), com um gravador manual Marantz PMD e um microfone 

direcional acoplado Sennheiser, com uma taxa de amostragem de 44Hz em 16 bits em 

formato (.wav). Iremos mensurar os seguintes parâmetros acústicos: Duração do canto 

(s), número de notas por canto, número de pulsos por canto, número de pulsos por 

notas, duração entre notas, amplitude (Rise Time), intervalo entre cantos (s), taxa de 

emissão do canto de anuncio em um minuto, frequência dominante (Hz) e intensidade 

(dB). Todos os parâmetros acústicos serão obtidos através do software Raven pro. Os 

indivíduos serão marcados na parte interna da coxa com uma etiqueta fluorescente com 

código, a fim de evitar uma regravação do mesmo indivíduo. Após as gravações iremos 



capturar os machos para obter o comprimento rostro-cloacal (CRC) e peso através de 

um paquímetro e de uma balança, respectivamente, pois são variáveis muito conhecida 

na literatura por apresentarem influências sobre a estrutura no sinal e o comportamento 

acústico das espécies de anuros. A temperatura e a umidade serão mensuradas através 

de um termohigrômetro (MARCA). Após as gravações também iremos mensurar o 

número de machos em atividade de vocalização (abundância) e a distância do macho 

mais próximo em atividade de vocalização utilizando uma fita métrica. O procedimento 

para a coleta destes dados serão realizados igualmente em todos os pontos amostrais. 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 Iremos obter a média, desvio padrão e valores máximos e mínimos de cada 

parâmetro acústico para as futuras análises estatísticas. Realizaremos analises de 

regressão linear múltipla para exercer um controle maior sobre as outras variáveis que 

podem estar influenciando o comportamento acústico dos anuros. Para cada variável 

biótica (peso, tamanho do corpo e distância do macho mais próximo) e abiótica 

(temperatura e umidade), sendo essas consideradas variáveis independentes e os 

parâmetros acústicos como as variáveis dependentes, afim de observar se existe alguma 

tendência sobre a relação entre essas variáveis, além disso, utilizaremos essa análise 

para observar se existe relação dos parâmetros do canto de anúncio entre as variáveis de 

confusão. 

 Utilizaremos a analise multivariada PCA para observar em dois eixos as 

variáveis acústicas temporais e espectrais que representam uma maior importância na 

variação sobre todas as categorias e situações de ruído deste estudo. 

 Para observar se há diferença e um efeito aditivo dos parâmetros acústicos entre 

as categorias e situações (Com e sem ruído do tráfego de veículos; com e sem coros de 

indivíduos coespecíficos) realizaremos uma ANOVA em blocos. Antes de realizar esta 

analise iremos testar os pressupostos de homocedasticidade das variâncias e distribuição 

normal, caso estes pressupostos não sejam atendidos iremos para analises não 

paramétricas que serão definidas posteriormente. Para todas as análises definiremos um 

valor de significância de P<0.05. Todas as análises serão realizadas através do software 

Rstudio versão 1.1.442 (R Development Core Team  2008). 

IMPACTOS DO ESTUDO PARA A CONSERVAÇÃO. 

 Elucidar aspectos comportamentais das espécies que estão expostas as pressões 

antrópicas, como em ambientes urbanos, é de extrema importância à contribuição para a 

conservação da espécie. Nas últimas duas décadas surgiu o interesse e preocupação 

sobre o declínio das populações das espécies de anfíbios. Os ambientes naturais 

alterados através do crescimento desordenado das cidades, são capazes de gerar sons 

com altas amplitudes e com baixas frequências que se sobrepõe com as vocalizações 

dos anuros, podendo mascarar os sinais emitidos por eles. A emissão dos sinais 

acústicos é o mecanismo primário de reconhecimento de espécies, escolha de parceiros 
reprodutivos e interações entre machos (KÖHLER et al., 2017; TOLEDO et al., 2015). 

Caso o sinal seja mascarado por tipos de ruídos dificultará a persistência da população 

ao longo prazo. Em adição, uma alteração na forma de comunicação imposta por 

diferentes ambientes ruidosos pode afetar a sobrevivência e reprodução da espécie. 



 A atividade de vocalização é a atividade que demanda mais energia nos anuros 

(WELLS, 2007; ZIEGLER; ARIM; BOZINOVIC, 2018). As populações expostas aos 

ruídos antrópicos serão mais afetadas pelo efeito do mascaramento do sinal, os machos 

tenderão a aumentar a amplitude ou a taxa de emissão dos cantos afim de evitar a 

sobreposição com o ruído e conseguir ser discriminado pelas fêmeas. Esses parâmetros 

apresentam um maior custo energético para os anuros. Além disso, é sabido que o 

sucesso reprodutivo é proporcional a energia alocada para a atividade de vocalização 

(HÖBEL, 2015; TROÏANOWSKI et al., 2017), dessa forma, os ruídos antrópicos 

podem afetar a aptidão da espécie. 

 Outro cenário que poderemos observar com os resultados deste trabalho que 

impactam as populações desta espécie, é que com o aumento da intensidade do ruído de 

fundo pode impedir que a espécie se adapte a pressões ambientais impostas por estes 

ambientes antropizados. Investigaremos se a espécie apresenta plasticidade no 

comportamento de comunicação acústica. Os machos podem enfrentar uma demanda 

conflitante (trade-off) na eficiência da emissão do sinal e atratividade. Se os machos 

aumentarem as frequencias dos seus sinais para evitarem os ruídos antrópicos, as 

fêmeas podem ouvi-lo, porém diminuirá sua atratividade para essas fêmeas, ou seja, o 

sinal apresentará distorções ou tons que façam com que as fêmeas não reconhecem os 

machos.  

  Ainda, a alocação de energia para a atividade de vocalização pode diminuir as 

taxas de crescimento, levando a um esforço reprodutivo mais baixo e aumento do risco 

de predação, os quais podem levar a reduções no tamanho da população. 

Adicionalmente, machos expostos a ruídos do tráfego podem ter um tamanho corporal 

menor, podendo impactar os níveis tróficos de cima e de baixo perturbando o equilíbrio 

ecológico e a organização de toda a comunidade presente nestes ambientes ruidosos. 
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