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RESUMO 

 A comunicação é um comportamento vital para a sobrevivência e reprodução de todas 

as espécies, inclusive os saguis-comuns. O fato de ocorrer transmissão vocal põe em questão o 

aprendizado vocal, antes pensado ser exclusivo da espécie humana.  No entanto, estudos com 

primatas não-humanos demonstraram alta plasticidade vocal, desde a presença de dialetos entre 

diferentes grupos a alterações no chamado de acordo com o status social. Tal plasticidade 

possibilita perceber que vários fatores podem vir a influenciar a variação de comportamentos 

vocais, como por exemplo: o ciclo circadiano, que influencia quase todos os organismos vivos, 

regulando mecanismos biológicos e comportamentais, como forrageio e reprodução. Como 

para o Callithrix jacchus, um primata com um comportamento vocal diversificado e complexo, 

a comunicação é de extrema importância é de se esperar que com um repertório de 

aproximadamente 15 tipos de vocalizações, elas sejam influenciadas por fatores externos, como 

a variação temporal. Dessa forma, foi vista a necessidade de estudos mais aprofundados em 

primatas não-humanos, como o sagui-do-tufo-branco, para complementar e aprimorar o 

monitoramento acústico desses animais. Então, tendo como objetivo validar a hipótese de 

variação vocal ao longo do dia, o estudo foi feito com animais cativos do Instituto do Cérebro 

da UFRN sendo gravados continuamente ao longo do dia através de um sistema de 

monitoramento automatizado com um gravador de alta qualidade e baixo custo. Assim, foi 

possível observar que a variação ao longo do dia ocorre dependendo do tipo de vocalização. 

Além disso, foi concluído que o sistema de monitoramento atingiu as expectativas de registro 

contínuo podendo vir a tornar possível estudos futuros com populações dessa espécie em 

campo. 

 

Palavras-chave: saguis; vocalização; variação; dia. 

 

 

 

 

 

 



 
   

ABSTRACT 

 Communication is a vital behavior for the survival and reproduction of all species, 

including common marmosets. The fact that vocal transmission takes place calls into question 

vocal learning, previously thought to be exclusive to the human species. Studies with non-

human primates demonstrated high vocal plasticity, from the presence of dialects between 

different groups to changes in the call according to social status. This plasticity makes it 

possible to perceive that several factors may influence the variation of vocal behaviors, such as 

the circadian cycle, which influences almost all living organisms, regulating biological and 

behavioral mechanisms, like foraging and reproduction. As for Callithrix jacchus, a primate 

with a diverse and complex vocal behavior, communication is extremely important and it is to 

be expected that with a repertoire of approximately 15 types of vocalizations, they are 

influenced by external factors, like this as a temporal variation. So, there was a need for further 

studies in non-human primates, such as the white-tufted marmoset, to complement and improve 

the acoustic monitoring of these animals. Aiming to validate the hypothesis of vocal variation 

throughout the day, the study was carried out with captive animals from the Brain Institute of 

UFRN being recorded continuously throughout the day through an automated monitoring 

system with high quality and low-cost recorder. Thus, it was possible to observe that the 

variation throughout the day depends on the type of vocalization. In addition, we were able to 

conclude that the monitoring system reached the expectations of continuous recording, which 

could make possible future studies with populations of this species in the field. 

Keywords: marmosets; vocalization; variation; day. 
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1. INTRODUÇÃO 

A comunicação é um comportamento complexo de grande importância para todas as 

espécies (HAGE, 2019). Devido sua importância, ela está entre os pilares fundamentais nos 

estudos de comportamento e cognição para compreensão dos processos evolutivos biológicos 

(FICHTEL & MANSER, 2010). A capacidade de comunicação utilizando uma linguagem 

caracteriza a espécie humana. Ao observar a diversidade de línguas que já existiram e que ainda 

existem ao redor do mundo, podemos perceber que elas em sua maioria são transmitidas 

vocalmente (SMITH, 2003). Tal forma de transmissão vocal da língua permite a transmissão 

de algumas particularidades pessoais da fala e isso tem grande parte da responsabilidade pela 

variedade e flexibilidade linguística observada (DEDIU, 2009). O fato de haver uma 

transmissão vocal nos faz refletir sobre o aprendizado envolvido nela, anteriormente atribuído 

apenas a espécie humana. Essas constatações também nos levam a perguntar se outros primatas 

seriam capazes de transmitir as suas variabilidades vocais e quem sabe aprender outras. 

Se tal capacidade de fato existir, a consequência seria a formação de grupos com 

sistemas de comunicação vocal semelhantes intra-grupo e diferentes entre grupos. Para que a 

hipótese de que há transmissão cultural da comunicação vocal tenha validade, é preciso pelo 

menos que os animais sejam capazes de aprendizado e variação vocal. Por várias décadas, a 

literatura falou que primatas não-humanos teriam pouca capacidade de aprendizado ou variação 

vocal. No entanto, recentemente demonstrou-se que os saguis, macacos naturais do Nordeste 

brasileiro, apresentam aprendizado vocal (GULTEKIN et al., 2017; TAKAHASHI et al., 2015; 

TAKAHASHI et al., 2017). Também nos últimos anos, estudos com primatas não-humanos 

demonstraram plasticidade vocal, através de dialetos específicos em diferentes grupos, 

alterações vocais de acordo com ruídos do ambiente, além de alterações na estrutura do 

chamado de acordo com status social e variação vocal dos infantes de acordo com a idade 

(SNOWDON, 2017). A comprovada presença da plasticidade e aprendizado vocal nesse grupo 

de animais, nos possibilita perceber que as variações no comportamento vocal podem ocorrer 

por diversos fatores, entre eles o ciclo circadiano. Em Bezerra et al., 2009, foi demonstrado que 

as taxas de vocalização dos saguis-do-tufo-branco (Callitrhix jacchus) variam dependendo da 

idade e do horário do dia. 

A grande maioria dos seres vivos no planeta estão sujeitos a influência do ciclo de 

rotação terrestre de 24 horas, chamado de ciclo circadiano (BUHISI & MECK, 2005; 

GOLOMBEK et al., 2014; LAJE et al., 2018). Os mecanismos biológicos temporais variam da 
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ordem de eventos de segundos, importantes para comportamentos como o forrageio, a eventos 

sazonais, importantes para comportamentos como a reprodução (HENDERSON et al., 2006; 

VARPE, 2017). Algumas espécies de primatas, possuem variações nas taxas de vocalização 

relacionadas com o horário do dia, como por exemplo o bugio-negro (Alouatta pigra), o bugio-

marrom (A. guariba), o bugio-vermelho (A. seniculus) e o macaco-berbere (Macaca syvanus) 

(CORNICK & MARKOWITZ, 2002; HAMMERSCHIMIDT et al., 1994; HORWICH & 

GEBHARD, 1983). Também é vista em outros grupos, como por exemplo na coruja-do-mato 

(Strix aluco) que também possui uma variação na vocalização tanto diária, tendo maior 

atividade ao anoitecer e ao amanhecer, como sazonal, variando de acordo com o ciclo 

reprodutivo (AGOSTINO et al., 2020). A informação temporal também é importante para a 

comunicação, uma vez que a percepção consciente dessa informação é o que possibilita o 

aprendizado, a memória e as tomadas de decisões (GOLOMBEK et al., 2014), trazendo a 

possibilidade de variações comportamentais, como a variação vocal, de acordo com a interação 

com o ambiente temporal. 

O sagui-do-tufo-branco ou sagui comum (Callitrhix jacchus) é uma espécie de primata 

diurno e pequeno do novo mundo, nativo do Nordeste do Brasil, que vive em grupos de 9 -17 

indivíduos, habitando da Caatinga a Mata Atlântica (ARAÚJO, 1996; GHAZANFAR et al., 

2019; PONTE & CRUZ, 1995).  Esses animais pesam em torno de 300g e conseguem se adaptar 

ao ambiente em virtude de uma variada dieta que inclui de frutas, insetos e pequenos 

vertebrados a exsudado das árvores (RAYLANDS & FARIA, 1993). Além disso, eles são 

reprodutores cooperativos, somente os indivíduos dominantes procriam, mas todos os outros 

membros participam do cuidado infantil, carregando e compartilhando recursos alimentares 

(YAMAMOTO et al., 2014). Para esses animais, a comunicação é fundamental para a 

sobrevivência e reprodução, por isso utilizam diversos meios para tal, principalmente os sinais 

acústicos (BRADBURY & VEHRENCAMP, 1998). Como grande parte dos animais, os saguis 

comuns fazem uso de diversos canais de comunicação para as suas interações sociais e com o 

ambiente que vivem, como sinais acústicos, visuais, olfativos e até mesmo táteis (MOREIRA 

et al., 2013). A comunicação vocal se torna ainda mais importante, uma vez que na ausência de 

contato visual nos habitats, o som tem um grande potencial de percorrer grandes distâncias 

(MÁRQUEZ et al., 2011; NAPIER & NAPIER, 1996). 

Os saguis comuns apresentam um comportamento vocal complexo, que podem diferir 

entre as populações, informar sobre sexo, status social e idade (SNOWDON, 2017). Além disso, 

eles possuem um repertório vocal de aproximadamente 15 tipos de vocalização, cada uma 
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dessas tendo um contexto em que pode ocorrer: o trill (Figura 1) é uma chamada de contato 

entre o grupo, como um controle de onde os outros indivíduos estão; o chirp é uma chamada de 

contato social próximo, em contexto amigável, podendo indicar um alimento preferido; o twitter 

(Figura 2) é um chamado territorial entre os grupos, frequentemente ouvido quando um grupo 

pode ver o outro, indica certo nível de alerta e agitação; o phee  (Figura 2) é um chamado de 

contato entre o grupo a uma distância mais curta; o chatter é um chamado de agressivo dentro 

do grupo, quando algum é abordado com comida ou persegue o outro; o loud shrill (Figura 3) 

é um chamado alto de longas distâncias, podendo ser agressiva ou territorial quando o indivíduo 

está muito separado do seu grupo; o ek e o cough são chamados que indicam ansiedade; o tsik 

é um chamado de alarme, que pode ser ouvido durante encontros agressivos entre os grupos; o 

mobbing é uma chamada de maior alarme, geralmente em resposta e direcionada a um predador 

em potencial, chamada com vários membros do grupo participando; o see (Figura 4) é uma 

chamada que indica leve alarme; o seep é um chamado de alarme súbito, quando alguma ameaça 

aparece de surpresa; o scream é um chamado de socorro ou submissão; o tsik-ek é uma chamada 

composta feita em situações de alarme; e, por fim, o choro infantil (Figura 5), que é um chamado 

para chamar a atenção dos outros membros do grupo (COMMON MARMOSET CARE, 2011). 

 

Figura 1: Vocalização trill. 

 

Figura 2: Vocalização phee e twitter, respectivamente. 
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Figura 3: Vocalização loud shrill. 

 

Figura 4: Vocalização see. 

 

Figura 5: Vocalização de choro infantil. 

Diante do comportamento vocal complexo apresentado pelo sagui comum e pela 

natureza apenas quantitativa dos estudos antes realizados sobre variação circadiana nas 

vocalizações desses animais, tornou-se importante o estudo mais aprofundado sobre esse tema. 

Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi estudar a distribuição das diferentes formas de 

comunicação vocal entre os saguis ao longo do dia para testar a hipótese que eles apresentam 

variação na vocalização de acordo com o ciclo circadiano. Para isso, foi utilizado um sistema 

de monitoramento de som automatizado de baixo custo, capaz de registrar as vocalizações por 

longos períodos e de forma contínua, permitindo o monitoramento automatizado e simultâneo 

em diferentes localidades (HILL et al., 2019), com análises obtidas utilizando métodos de 
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aprendizado de máquina. Tal questionamento é importante pelo valor dessa espécie como 

modelo neurocientífico, nos possibilitando entender fundamentos evolutivo da linguagem oral 

humana através de seu comportamento vocal rico e complexo que é exibido tanto em campo 

como em cativeiro. 

Esse projeto fundamenta-se no fato de a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) ser referência em estudos comportamentais e cognitivos com calitriquídeos, não só em 

cativeiro, como também em campo. E, por tal motivo, ele visa dar continuidade, 

complementando o que sabemos atualmente sobre a variação circadiana da vocalização em 

Callitrhix jacchus. Além disso, os dados desse estudo também contribuem para a conservação 

da espécie em ambiente natural e para um futuro monitoramento do ecossistema regional por 

meio do monitoramento acústico contínuo (MCLOUGHLIN et al., 2019). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Local de estudo 

O estudo foi realizado nos biotérios do Instituto do Cérebro (ICe) na UFRN, no 

município de Natal, Brasil. 

2.2 Sujeito de estudo 

Os indivíduos estudados são saguis-do-tufo-branco (Callitrhix jacchus) e já estavam 

habituados à presença humana no biotério para alimentação, limpeza e cuidados. Eles vivem 

separados em três pequenos grupos em cativeiros de mais ou menos 3 metros por 3 metros, 

enriquecido ambientalmente com galhos e esconderijos. 

2.3 Registro acústico 

Os registros vocais foram realizados através do gravador AudioMoth (Figura 6), um 

gravador de baixo custo e alto desempenho que grava de 8 a 384 kHz, faixa audível a 

ultrassônica, e salva em arquivos não compactados WAV em um microSD. Além disso, é um 

equipamento compacto que mede apenas 58 x 48 x 15 mm e é configurável via USB.  A 

configuração básica de filtragem de ruídos foi a automática do equipamento, já a configuração 

específica foi a taxa de amostragem em 48 kHz com ganho médio e com gravação em ciclo 

com um minuto de gravação (Figura 7) e um minuto de descanso, diariamente das 05:00 às 
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17:00 h. Os gravadores eram revestidos em sacos plásticos ziploc para evitar contato com algo 

que pudesse danificá-lo e fixados com abraçadeiras de nylon.  

 

 

Figura 6: Audiomoth. Fonte: Open Acoustic Devices. 

 

 

Figura 7: Áudio modelo dos dados coletados. 

 

 O gravador passou por dois períodos de testes nos quais foram observados a duração da 

bateria e da memória do microSD e a qualidade das gravações. O primeiro período (Figura 8) 

foi feito em um ambiente aberto com o gravador fixo em árvores a 1,90 m de altura e foram 

tocados playback de sagui com intervalos de um minuto entre si e em uma distância que variava 

de 0,5 m a 10 m e em várias direções do equipamento (a frente, ao lado e atrás). Já no segundo 

período de testes, já no biotério do ICe, o gravador foi fixado em frente ao cativeiro a uma 

distância de 1,10 m e a uma altura de 2 m já com a gravação em ciclo estabelecida e sendo 

revisado semanalmente. 
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Figura 8: Teste de equipamento ao ar livre. 

 

 Ao fim dos testes, foi observado que a qualidade do áudio atendia as expectativas, a 

bateria durava em torno de 20 dias sem prejuízo no tempo de gravação e o microSD comportava 

30 dias de áudio sem a necessidade de backups. Já nas gravações do experimento (Figura 9), 

também no biotério do ICe, três gravadores foram fixados a 1,80 m de altura e a 1,20 m dos 

cativeiros e foram mantidas as gravações em ciclo antes estabelecidas, sendo revisados a cada 

duas semanas. 

 

Figura 9: Experimentos. 
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2.4 Análise acústica 

As variáveis analisadas neste estudo foram: (1) tipo de vocalização; (2) o horário em 

que ocorreram; (3) amplitude máxima da vocalização em decibéis (dB); (4) amplitude média 

(RMS) da vocalização em decibéis (dB); e (5) frequência (plot spectrum) da vocalização em 

hertz (Hz). 

2.5 Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas no editor de código fonte Visual Studio Code 

no Projeto Jupyter, através da linguagem de programação Python (Versão 3.9.6). Para observar 

a variação, ao longo do dia, da amplitude máxima, da amplitude média e da frequência das 

vocalizações em quatro espaços de tempo (das 6 às 7 horas, das 10 às 11 horas, das 14 às 15 

horas e das 16 às 17 horas) foram feitos gráficos boxplot. Ademais, para ver se essas variações 

vistas nos boxplots eram significativas foi feito o teste T-Student bicaudal para encontrar o 

valor de p. A escolha das vocalizações foi feita com base nas seis que mais ocorreram ao longo 

do experimento, sendo elas: trill (Figura 1), twitter (Figura 2), phee (Figura 2), loud shrill 

(Figura 3), see (Figura 4) e choro infantil (Figura 5). 

2.6 Aspectos éticos 

 O presente estudo teve autorização concedida pelos Instituto Chico Mendes de 

Conservação e Biodiversidade – ICMBio (SISBIO 18394-40). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esse presente estudo teve como objetivo testar a hipótese que os saguis comuns 

apresentam variação na vocalização de acordo com o ciclo circadiano. Questionamento 

importante para agregar conhecimentos sobre essa espécie como modelo neurocientífico. Para 

testar essa hipótese foi necessária a gravação contínua desses animais em diversos horários dos 

dias. 

Para verificar essa hipótese, primeiro foi analisada a variação diária da amplitude 

máxima geral (Figura 10), incluindo seis tipos de vocalizações (trill, twitter, phee, loud shrill, 

see e choro infantil). Nessa figura foram observadas diferenças significativas (p < 0,05) entre 

os horários do fim da manhã (10 às 11 horas), do início da tarde (14 às 15 horas) e sobretudo 

do fim tarde (16 às 17 horas) em relação ao horário do início da manhã (06 às 07 horas). Logo 

18 



 
   

após, foi analisada a variação diária da amplitude média geral (Figura 11), que também incluiu 

os mesmos seis tipos de vocalizações da amplitude máxima geral. Nela, também foram 

observadas diferenças significativas (p < 0,05) entre os horários do fim da manhã, do início e 

do fim da tarde em relação ao início da manhã, também com uma maior diferença entre o início 

da manhã e o fim da tarde. Tais fatos corroboram estudos como o de Bezerra et. al. (2009) que 

demonstrou diferenças nas taxas de vocalização de acordo com o horário do dia. 

 

Figura 10: Variação diária da amplitude máxima geral. *** p < 0,001. 
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Figura 11: Variação diária da amplitude média geral. ** p < 0,01 e *** p < 0,001. 

Além disso, também foi analisada a variação da frequência geral nas vocalizações 

(Figura 12), incluindo as seis vocalizações das análises anteriores. Ao contrário do esperado, 

foram observadas diferenças significativas (p < 0,05) entre os horários do fim da manhã e do 

início e fim da tarde em relação ao início da manhã, o que hipotetizamos ser em virtude dos 

diferentes de tipos de vocalização nessa amostra geral. Uma vez que, independente da distância 

e de ruídos, a frequência tende a permanecer a mesma, com cada tipo de vocalização tendo sua 

própria frequência fundamental (ZHAO, 2019). 
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Figura 12: Variação diária da frequência geral. *** p < 0,001. 

Para nos aprofundarmos nas análises, verificamos as variações de amplitude máxima 

para cada um dos seis tipos de vocalizações escolhidas. Na vocalização trill (Figura 13) não 

foram observadas variações significativas (p > 0,05) nos horários das 10, 14 e 16 horas em 

relação às 06 horas. Também para as vocalizações twitter (Figura 14) e phee (Figura 15) não 

foram vistas variações significativas (p > 0,05) entre os horários comparados. Para a 

vocalização loud shrill (Figura 16), foram observadas variações significativas (p < 0,05) nos 

horários das 10 e 14 horas em relação ao início da manhã, enquanto para o fim da tarde não foi 

possível fazer comparações em virtude da ausência de vocalizações desse tipo nesse horário na 

amostragem. Para a vocalização see (Figura 17), foram percebidas variações significativas (p < 

0,05) entre os horários do fim da manhã e do início e fim da tarde em relação ao início da 

manhã. E, por fim, para a vocalização do choro infantil (Figura 18), foi observado que as 

variações entre às 10 e 16 horas em relação às 06 horas não foram significativas (p > 0,05), já 

a relação entra às 06 horas e às 14 horas tiveram variações significativa (p < 0,05). 
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Figura 13: Variação diária da amplitude máxima da vocalização trill. 

 

Figura 14: Variação diária da amplitude máxima da vocalização twitter. 
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Figura 15: Variação diária da amplitude máxima da vocalização phee. 

 

 

Figura 16: Variação diária da amplitude máxima da vocalização loud shrill. * p < 0,05 e *** p < 0,001. 
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 Figura 17: Variação diária da amplitude máxima da vocalização see. 

* p < 0,05, ** p < 0,01 e *** p < 0,001. 

 

 

Figura 18: Variação diária da amplitude máxima da vocalização de choro infantil. * p < 0,05. 
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Nesse contexto, analisamos também as amplitudes médias por tipos de vocalização. Foi 

verificado para a vocalização trill (Figura 19) apresentou variação significativa (p < 0,5) nos 

horários das 10 e 14 horas em relação ao horário do início da manhã, no entanto não demonstrou 

variação significativa (p > 0,05) no fim da tarde em relação ao mesmo horário. A vocalização 

twitter (Figura 20) e a phee (Figura 21) não apresentou variação significativa (p > 0,05) em 

nenhum dos horários comparados. Já na vocalização loud shrill (Figura 22) foi observado 

variação significativa (p < 0,5) no horário das 10 horas em relação às 06 horas, não foi 

observada variação significativa (p > 0,05) no horário das 14 horas em relação às 06 horas e a 

relação não pode ser feita com o horário do fim da tarde pela ausência desse tipo de vocalização 

na amostragem desse horário. A vocalização see (Figura 23) foi vista variação significativa (p 

< 0,05) nos horários das 10 e 16 horas em relação ao início da manhã, e não foi vista variação 

significativa (p > 0,05) na mesma relação com o horário das 14 horas. E, por fim, para o choro 

infantil (Figura 24) não foi vista variação significativa (p > 0,05) em nenhuma comparação. 

 

Figura 19: Variação diária da amplitude média da vocalização trill. * p < 0,05 e ** p < 0,01. 
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Figura 20: Variação diária da amplitude média da vocalização twitter. 

 

 

Figura 21: Variação diária da amplitude média da vocalização phee. 
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Figura 22: Variação diária da amplitude média da vocalização loud shrill. *** p < 0,001. 

 

Figura 23: Variação diária da amplitude média da vocalização see. ** p < 0,01 e *** p < 0,001. 
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Figura 24: Variação diária da amplitude média da vocalização do choro infantil. 

 

Por fim, a variação da frequência também foi analisada por tipo vocalização 

apresentada. Para o trill (Figura 25) foi vista variação significativa (p < 0,05) nos horários do 

fim da manhã e do início da tarde em relação ao início da manhã e não houve variação 

significativa (p > 0,05) entre às 06 e às 16 horas. Para o twitter (Figura 26) houve variação 

significativa (p < 0,05) apenas no horário das 10 horas em relação ao início da manhã. Para a 

vocalização phee (Figura 27) foi observado variação significativa (p < 0,05) em todos os 

horários com relação ao início da manhã. Para a vocalização loud shrill (Figura 28) não houve 

variação significativa (p > 0,05) em nenhum dos horários relacionados, no horário das 16 horas 

não foi possível relacionar em virtude da ausência das vocalizações nesse horário de 

amostragem. Para o see (Figura 29) foi visto variação significativa (p < 0,05) em todos os 

horários em relação ao início da manhã. E, por fim, para o choro infantil (Figura 30) não houve 

variação de frequência significativa (p > 0,05). 
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Figura 25: Variação diária da frequência da vocalização trill. * p < 0,05 e ** p < 0,01. 

 

Figura 26: Variação diária da frequência da vocalização twitter. * p < 0,05. 
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Figura 27: Variação diária da frequência da vocalização phee. * p < 0,05, ** p < 0,01 e *** p < 0,001. 

 

Figura 28: Variação diária da frequência da vocalização loud shrill. 
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Figura 29: Variação diária da frequência da vocalização see. *** p < 0,001. 

 

Figura 30: Variação diária da frequência da vocalização do choro infantil. 

31 



 
   

Diante de tais resultados, a variação da amplitude máxima geral e da amplitude média 

geral por tipo de vocalização, continua corroborando estudos que demonstraram variação 

através das taxas de vocalização ao longo do dia (BEZERRA et. al, 2009). No entanto, no caso 

dessa análise geral, parece grande a probabilidade dessas amplitudes variarem, uma vez que há 

mais de um tipo de vocalização (Tabela 1, Figura 31) do repertório vocal dos saguis comuns na 

mesma amostra. Também no caso da análise da frequência geral eram esperadas variações, dado 

ao fato de cada tipo de vocalização ter um espectro de frequência e amplitudes e ter mais de um 

tipo de vocalização na amostra geral. Além disso, em Bezerra et al. (2009), foi visto que 

algumas vocalizações, como o trill, podem variar de acordo com a idade do indivíduo que a 

emitiu, juvenis emitindo vocalizações com maior amplitude que indivíduos adultos, e os 

infantes emitindo vocalizações em maiores frequências que os juvenis, o que pode influenciar 

nesses resultados também. 

Tabela 1: Tipos de vocalizações por horário. 

 Horários 

Vocalizações 06h 10h 14h 16h 
 nº % nº % nº % nº % 

Trill* 164 30,48% 123 34,75% 101 24,40% 22 12,64% 

Chirp 5 0,93% 9 2,54% 4 0,97% 15 8,62% 

Twitter* 30 5,58% 32 9,04% 30 7,25% 4 2,30% 

Phee* 22 4,09% 40 11,30% 62 14,98% 36 20,69% 

Chatter 5 0,93% 1 0,28% 3 0,72% 0 0,00% 

Loud Shrill* 35 6,51% 24 6,78% 26 6,28% 0 0,00% 

Ek 9 1,67% 1 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 

Cough 2 0,37% 5 1,41% 0 0,00% 8 4,60% 

Tsik 48 8,92% 4 1,13% 3 0,72% 9 5,17% 

Mobbing 10 1,86% 7 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 

See* 60 11,15% 62 17,51% 130 31,40% 72 41,38% 

Seep 10 1,86% 0 0,00% 6 1,45% 2 1,15% 

Squeal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Tsik-Ek 7 1,30% 5 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 

Infant Cry Call* 131 24,35% 41 11,58% 49 11,84% 6 3,45% 

TOTAL 538 100,00% 354 100,00% 414 100,00% 174 100,00% 

*Vocalizações escolhidas para análise. 

Contudo, com a análise mais aprofundada fazendo distinção do tipo de vocalização, foi 

demonstrado que a variação ou não ao longo do dia dependeu do tipo de vocalização. A 

amplitude máxima teve variações ao longo do dia nas vocalizações de loud shrill e de choro 
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infantil, já a amplitude média teve variações ao longo do dia para as vocalizações de trill, de 

loud shrill e de choro infantil, e, por fim a frequência teve variações ao longo do dia nas 

vocalizações de trill, twitter, phee e see.  

Uma possibilidade de influência para essas variações ao longo do dia podem ser também 

as variações dos ruídos ao longo do dia, muitos animais têm seus sinais acústicos mascarados 

em virtudes de ruídos do ambiente, como ventos, chuvas, vocalizações de outros animais e até 

mesmo ruídos antropogênicos (GUTIÉRREZ-VANNUCCHI et al., 2019; HERRERA-

MONTES & AIDE, 2011). Sendo essas variações nas vocalizações mecanismos para lidar com 

os ruídos do seu ambiente acústico e com isso não desperdiçar energia produzindo sinais 

sonoros sem propósito (GUTIÉRREZ-VANNUCCHI et al., 2019). Além de poderem ocorrer 

com a variação do número da vocalização de acordo com o horário do dia (Tabela 1) em que 

são emitidas, outro recurso para evitar esse mascaramento pode ser a modificação da estrutura 

da vocalização em sua frequência e/ou intensidade (GUTIÉRREZ-VANNUCCHI et al., 2019), 

como foi demonstrado nos gráficos de amplitude e frequência de algumas vocalizações. 

 

Figura 31: Tipos de vocalização por horário. 
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4. CONCLUSÕES 

Diante do exposto, percebe-se que esse é um estudo preliminar sobre a influência do 

horário do dia no comportamento vocal do sagui-comum, mostrando que não apenas as taxas 

de vocalização, como também a amplitude e a frequência podem vir a variar. Sabendo também 

que podem ocorrer variações em virtude de variações físicas, como a idade, e variações 

comportamentais, como mudanças de status social, foi possível observar que não apenas fatores 

fisiológicos podem fazer as vocalizações variarem, mas também fatores externos, como 

contextos comportamentais e contextos ambientais, como por exemplo a variação diária. 

Além disso, esse presente estudo ajudou a confirmar a qualidade do equipamento 

utilizado, o Audiomoth, que atendeu as expectativas e tornou possível o registro diário contínuo, 

automatizado e de alta qualidade com um custo acessível. E também confirmou a possibilidade 

de análises mais apuradas utilizando métodos de aprendizado de máquina. 
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