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Teste de qualidade de áudio do gravador Audiomoth para pesquisas com 

Callithrix jacchus 

RESUMO 

Pesquisas estudando a vocalização de animais acontecem há muito tempo, 

mas um problema frequente nesses estudos é: “como iremos registrar essas 

vocalizações?” Com o surgimento dos gravadores este tipo de pesquisa se tornou 

mais acessível, porém novos problemas surgiram, pois, o grande porte dos 

gravadores e a necessidade de uma pessoa manipulando acabava por ser um 

incômodo. Com o avançar da tecnologia novos aparelhos vão sendo idealizados 

e fabricados, sendo um deles o Audiomoth, um gravador com alto desempenho, 

que consegue gravar de forma autônoma. Este gravador é usado em pesquisas 

de monitoramento ambiental e animal. O objetivo deste estudo é adaptar o uso 

desse gravador para pesquisas com saguis-de-tufo-branco (Callithrix jacchus). Os 

dados sobre a amplitude e amplitude média mostram que o gravador desempenha 

uma boa função conseguindo captar a degradação ao longo da distância, 

mostrando assim seu alto desempenho e qualidade das gravações. 

Palavras chaves: Audiomoth, Callithrix jacchus, Comunicação, Gravação. 

 

Audiomoth recorder audio quality test for Callithrix jacchus 

 

ABSTRACT 

Research studying the vocalization of animals has been going on for a long time, 

but a frequent problem in these studies is: how are we going to record these 

vocalizations? With the emergence of recorders, this type of research became 

more accessible, but new problems arose, since the large size of recorders and 

the need for a person to manipulate it ended up being a nuisance. With the 

advancement of technology, new devices are being designed and manufactured, 

one of them being the Audiomoth, a recorder with high performance, which can 

record autonomously. This recorder is used in environmental and animal 

monitoring research. The aim of this study is to adapt the use of this recorder for 

research with white-tufted marmosets (Callithrix jacchus). The data on the 

amplitude and average amplitude show that the recorder performs a good function, 



being able to capture the degradation over the distance, thus showing its high 

performance and recording quality. 

Keywords: Audiomoth, Callithrix jacchus, Communication, Recording. 

 

INTRODUÇÃO 

A comunicação é uma característica presente na espécie humana. Ao 

observar as mais de 7000 línguas humanas que existiram e existem na história, 

nos deparamos com uma simples constatação: a quase totalidade das línguas 

eram e são transmitidas vocalmente (Smith, 2003). No entanto, não é apenas a 

nossa espécie que consegue se comunicar através de vocalizações. Estudos 

mostram que algumas espécies como a orca (Orcinus orca) não só apresentam 

comunicação vocal como também mudanças de dialeto entre grupos 

(DEEKE,2000). Também já foi observado esse padrão em algumas espécies de 

pássaros (HENRY,2015). 

Os estudos com primatas começaram primariamente no velho mundo 

(WHITEN, 2017), e com comunicação não foi diferente (DALLMANN, 2001, 

CROCKFORD, 2004, DALLMANN, 2009). Com o passar do tempo essas 

pesquisas chegaram nas Américas, com isso, muitas das metodologias usadas 

tiveram que ser adaptadas para os primatas do novo mundo, pois esses animais 

vivem em grupos menores, sendo geralmente animais de menor porte, passam a 

grande maioria do tempo nas copas das árvores e vivem em habitats variados. 

Essas características tornam as gravações mais complexas. Para os animais em 

cativeiro, devido a baixa quantidade de biotérios no Brasil e a não adaptabilidade 

de algumas espécies a esse tipo de ambiente, os estudos de comunicação tornam-

se difíceis (EGNOR, 2004). 

 Apesar dos gravadores tendo evoluído consideravelmente nos últimos 

tempos, ainda nos dias atuais, gravar as vocalizações destes animais tornam-se 

desafiador, e uma das problemáticas é o estresse causado nos animais para 

conseguir tais gravações. Para obtenção das amostras, geralmente, os 

pesquisadores acabam por prender os animais em gaiolas e gravar todas as suas 

vocalizações produzidas em um determinado espaço de tempo (PISTORIO, 2006, 

KATO,2014). Outra técnica usada é a do pesquisador colocar o microfone o mais 

próximo possível do animal, seja em cativeiro ou em campo, quando este está 

produzindo vocalizações (WATSON, 2010, AGAMAITE, 2015). Nestas duas 



técnicas vemos que a metodologia usada pode causar um estresse grande aos 

animais, como também, interferir diretamente na qualidade das gravações. 

Percebendo tais fatos, para que os estudos fossem elaborados os autores 

precisavam de algum mecanismo eficiente para gravar as vocalizações desses 

animais, já que a qualidade das gravações pode influenciar nos resultados das 

pesquisas. Para pesquisas em campo isso se torna um problema ainda maior, pois 

muitas vezes os gravadores são grandes e ainda precisam ser manipulados por 

uma pessoa, ou seja, não trabalham de modo autônomo. Por isso, há necessidade 

de um aparelho com bom desempenho para registrar as vocalizações e que 

trabalhe de uma forma autônoma sem a necessidade de o pesquisador estar 

presente em todo o período de registro. 

Perante o exposto, o gravador Audiomoth parece uma boa opção para 

estudos em campo, pois o mesmo já foi utilizado em monitoramento de cigarras e 

detecção de disparo com armas de fogo em uma reserva ambiental (HILL, 2018), 

como também foi usado em monitoramento de aves e morcegos (MICHEZ, 2021). 

Por ser um gravador de baixo custo e com um alto desempenho, foi identificada a 

oportunidade de adaptar este objeto para as metodologias com primatas não-

humanos. Como sujeitos do estudo, optamos pelo saguis-de-tufo-branco (Callithrix 

jacchus), por ser um modelo bastante usado na academia. Esse projeto tenta 

elucidar a eficiência desse gravador para o monitoramento de futuras pesquisas 

com esses primatas. 

 

METODOLOGIA 

Playback: A gravação foi montada usando vocalizações dos saguis adquiridos no 

biotério do Instituto do Cérebro, esse biotério segue todas as especificidades do 

conselho de ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O 

gravador foi fixado próximo a gaiola em que os animais viviam, cuja dimensões 

eram de 3x3 m com ambiente enriquecido contendo galhos e esconderijos. O 

aparelho foi colocado a uma altura de 1,80 m, na distância de 1,20 m da gaiola. 

Envolto em um saco plástico do tipo ziplock para evitar o contato direto com água 

ou outros líquidos. Os animais já são habituados à presença humana nas 

instalações para alimentação e manutenção. A vocalização escolhida para a 

gravação foi o phee, pois é uma das vocalizações mais produzidas por esses 

animais. Também foi adicionado um ruído ao playback para examinar o impacto 



que a presença deste ruído causaria na identificação das vocalizações (Figura 1). 

Para isso o playback continha vocalizações sem a presença de ruído e 

vocalizações que estavam sobrepostas com o ruído. O ruído escolhido foi do 

cancão (Cyanocorax cyanopogon), ave bem comum na caatinga (BIRDLIFE, 

2016). A gravação continha 122 segundos de duração. 

 

Figura 1: Playback visto pelo espectrograma. A vocalização predominante do saguis-de-tufo-branco (Callithrix 
jacchus) é a "phee", e o ruído contido na gravação é uma vocalização do cancão (Cyanocorax cyanopogon). 

Registro acústico: O gravador escolhido para realizar nossa tarefa foi o 

Audiomoth (https://www.openacousticdevices.info/audiomoth) que é um aparelho 

de baixo custo com um alto desempenho gravando de frequências audíveis até 

ultrassônicas, este aparelho de dimensões 58 x 48 x 15 mm, a fonte de energia é 

três pilhas AA, as gravações são armazenadas em um cartão de memória 

microSD. Além disso, os áudios estão no formato WAV não compactado, contém 

um microfone analógico do tipo MEMS. As configurações utilizadas no aparelho 

para filtragem de ruído foram as propostas pelo fabricante, os áudios foram 

gravados em 48 kHz com um minuto de gravação e um minuto de descanso (sleep) 

entre as gravações. 

Teste 1: Os primeiros testes foram feitos em um ambiente aberto, com o intuito de 

simular o máximo possível o ambiente natural, com isso, as gravações estavam 

sujeitas a ruídos externos, por exemplo, vocalizações de aves, farfalhar das folhas, 

vento, e ao ruído presente no próprio playback. A locação escolhida para os testes 

foi um sítio aos arredores da cidade de Natal RN, pois continha uma baixa 

densidade de pessoas e uma área natural abundante. O aparelho foi fixado em 

uma árvore na altura de 1,90 metros. A fixação do aparelho foi feita em um galho, 

o gravador estava no interior de um saco plástico do tipo ziplock e foi fixado no 

galho por uma abraçadeira plástica “enforca gato”. O saco plástico também servia 

como uma barreira física para o gravador, podendo interferir na qualidade dos 

áudios. Os pesquisadores tocaram uma gravação com vocalizações dos saguis-

de-tufo-branco (Callithrix jacchus) começando a partir de um metro (1 m) e esta 



gravação foi reproduzida a cada 0,5 m até chegar a 10 m de distância. O playback 

foi tocado por um aparelho celular mantendo constante a altura em que era 

reproduzida a gravação ao longo de todo o experimento. Nesse teste também foi 

mudado a posição (frente e lado) em que o áudio era tocado. Os testes foram feitos 

em quatro dias, cada dia testando uma posição, tendo ao final do experimento dois 

testes para cada posição. 

Teste 2: Outros testes foram feitos já no biotério com os saguis. O objetivo desses 

consistia em analisar quanto tempo as pilhas durariam no gravador até 

descarregar completamente e quanto tempo o cartão de memória duraria até 

precisar que fossem coletados os dados e formatado o cartão. Esse teste foi feito 

usando a mesma metodologia de fixação e as alturas e distância indicada no 

playback. Foram realizadas averiguações semanais para avaliar a quantidade de 

bateria e espaço restante no cartão de memória. O gravador foi colocado para 

iniciar suas gravações todos os dias das 5 às 17 horas, pois esse é o período de 

atividade destes animais (SUCHI; ROTHE, 1999). Com o período de gravação de 

um minuto entre os áudios, com um minuto de sleep.  

Identificação das vocalizações: Foi usado o programa audacity 

(https://www.audacityteam.org) para a identificação das vocalizações utilizadas no 

playback. A identificação ocorria por meio do padrão da vocalização visto pelo 

espectrograma (Figura 2) e através do pesquisador escutando os áudios e 

identificar qual o tipo de vocalização estava sendo produzido. Ademais, o 

programa foi usado para diminuição dos ruídos contido nos áudios facilitando 

assim o reconhecimento das vocalizações. 

 
Figura 2: vocalização "phee" vista pelo espectrograma.  

 

https://www.audacityteam.org/


Analise estatística: As análises foram feitas no programa Sublime, onde é usado 

a linguagem de programação python (https://www.python.org/) e as imagens 

usadas neste documento também foram feitas nesse programa. As análises 

mediram a amplitude, RMS, que é a amplitude média, e a frequência das 

vocalizações. 

 

RESULTADOS 

A vocalização dos animais na natureza está diretamente relacionada à 

mensagem que esses animais querem transmitir. Vocalizações de longas 

distâncias tendem a ter uma amplitude maior, pois assim elas conseguem 

percorrer longas distâncias com uma taxa de degradação baixa (NAGUIB, 1997, 

NELSON,2000). Os saguis usam a vocalização phee para se comunicar a longas 

distâncias. Como o som é uma perturbação mecânica do ar que se dissipa com o 

tempo, esperamos que, de acordo com o aumento da distância, haja uma 

degradação no som. Conseguir captar essa degradação de acordo com a distância 

pode ser usado como um controle do padrão de qualidade do gravador, já que 

esse efeito é melhor observado em longas distâncias. Para realizar essa análise, 

foi compilado dados pela distância em que as gravações foram tocadas e plotamos 

em um gráfico boxplot (Figura 3). Optou-se por retirar os áudios na distância de 

10m, pois sua baixa quantidade de dados poderia interferir na estatística. Como é 

visto na figura 2, a amplitude sofre degradação de acordo com o aumento da 

distância, decidiu-se fazer um teste t de Student para verificar a significância 

destes dados. Para isso foram comparadas a distância de 1 metro com as outras 

distâncias e ver o grau de significância. Foi observado que todas as distâncias 

apresentaram queda na amplitude acústica significativamente menores que a 

amplitude a 1 metro de distância (Figura 2, P ≤ 0.001).  

Figura 3: Amplitude geral, é visto que a amplitude decai de acordo com o aumento da distância, fizemos 
um teste t de Student comparando estatisticamente a distância de 1 metro com as outras distâncias e 
mostrando o grau de significância na comparação (*** P ≤ 0,001). 

https://www.python.org/


 

Visto isso, foi testado a significância pelas posições tocadas. Como 

mostrado (Figura 4 e 5) a amplitude também sofre uma degradação à medida que 

a distância aumenta como também há uma significância quando comparado a 

distância de 1 metro com as outras restantes. Note que na posição 1 (frente) existe 

três significâncias diferentes (*** P ≤ 0,001), (** P ≤ 0.01), (* P≤ 0.05), acredita-se 

que isso ocorreu pela quantidade de ruído existente nesses dados que interferindo 

na amplitude, também entende-se que isso ocorreu na posição 2 (lateral), mesmo 

assim todas as distâncias tiveram significância relevante. Esses resultados 

mostram que o Audiomoth não só consegue captar bem a degradação da 

amplitude com o aumento da distância como também ele capta essa degradação 

independentemente da posição em que o áudio é tocado. 

 

Figura 4: Amplitude posição 1(frente), é visto que a amplitude decai de acordo com o aumento da 
distância, fizemos um teste t de Student comparando estatisticamente a distância de 1 metro com as 

outras distâncias e mostrando o grau de significância na comparação (*** P ≤ 0,001), (** P ≤ 0.01),   

(* P ≤ 0.05). 

 

Figura 5: Amplitude posição 2 (lateral), é visto que a amplitude decai de acordo com o aumento da 
distância, fizemos um teste t de Student comparando estatisticamente a distância de 1 metro com as 
outras distâncias e mostrando o grau de significância na comparação (*** P ≤ 0,001), (** P ≤ 0.01). 

 

Outra medida que foi utilizada para verificar a qualidade das gravações foi 

o RMS, amplitude média. Esse tipo de dado é usado frequentemente em 



pesquisas com áudios e é uma boa medida de qualidade das gravações 

(ZÜRCHER; BURKART, 2017; ZÜRCHER; WILLEMS; BURKART, 2019). Como 

esperado pela amplitude, visto que esse tipo de dado também sofre degradação 

de acordo com a distância, optou-se por tirar a distância de 10 metros, pois 

continha poucos dados e essa baixa quantidade de dados poderia influenciar na 

estatística. Para observar este efeito, foi compilado e plotado em um gráfico 

boxplot. Como observado na Figura 6, o RMS também sofre degradação de acordo 

com o aumento da distância. 

 

Figura 6: Amplitude média geral, é visto que a amplitude média decai de acordo com o aumento da 
distância, fizemos um teste t de Student comparando estatisticamente a distância de 1 metro com as 
outras distâncias e mostrando o grau de significância na comparação (*** P ≤ 0,001). 

 

 Realizou-se o teste t de Student para analisarmos o RMS dos dados 

comparando estatisticamente a distância de 1 metro com as outras distâncias. 

Todas as distâncias tiveram uma alta significância (P ≤ 0.001). Os dados foram 

divididos de acordo com a posição (frente e lateral) (Figura 7 e 8), onde pode ser 

notado que apenas a posição 7.5 na (Figura 7) não tem uma significância menor 

que 0.001 (P = 0.003). Isto pode ter ocorrido pela grande quantidade de ruído nos 

áudios, aumentando levemente a amplitude média, entretanto, o áudio continua 

com uma significância estatística.  

 



Figura 7: Amplitude média na posição 1 (frente) decai de acordo com o aumento da distância, fizemos 
um teste t de Student comparando estatisticamente a distância de 1 metro com as outras distâncias e 
mostrando o grau de significância na comparação (*** P ≤ 0,001). 

 

Figura 8: Amplitude média na posição 2 (lateral) decai de acordo com o aumento da distância, fizemos 
um teste t de Student comparando estatisticamente a distância de 1 metro com as outras distâncias e 
mostrando o grau de significância na comparação (*** P ≤ 0,001). 

 

 Outro dado coletado é o pico espectral que indica a frequência fundamental 

das vocalizações. Os saguis (Callithrix jacchus) costumam vocalizar em 

frequências altas. A frequência varia de acordo com a vocalização produzida, 

tamanho do animal e condição em que essa é vocalização é produzida 

costumando-se manter constante com o aumento da distância (Morrill, 2013). Nós 

compilamos nossos dados e plotamos ele em um gráfico boxplot (Figura 9), 

retiramos os dados com distância de 10m, pois continham poucos dados e isso 

poderia interferir na estatística. Como visto na figura, a frequência se manteve 

constante ao decorrer da distância.  

 

Figura 9: Plot apectrum geral, o teste t de Student não deu significância (P ≤ 0.05) mostrando que a 
frequência se mantém constante ao longo de todas as gravações. 

 

Foi realizado um teste t de Student comparando a distância de 1 metro com as 

outras distâncias. Os dados não mostraram nenhuma diferença significativa (P > 

0.05), isso está condizente com o esperado para a pesquisa em questão. A falta 

de significância destaca que a frequência é bastante similar entre os áudios, 



independente da distância que é escolhida. Esse padrão também foi encontrado 

de acordo com as posições (Figura 10 e 11). Esses dados mostram que a 

frequência não sofreu interferências ao longo das distâncias. 

 

 

Figura 10: Plot spectrum posição 1 (frente), o teste t de Student não deu significância (P ≤ 0.05) 
mostrando que a frequência se mantém constante ao longo de todas as gravações. 

 

Figura 11: Plot spectrum posição 2 (lateral), o teste t de Student não deu significância (P ≤ 0.05) 
mostrando que a frequência se mantém constante ao longo de todas as gravações. 

 

 

CONCLUSÃO  

Em relação ao experimento 2 foi averiguado que as pilhas duravam em torno 

de 20 dias e o cartão de memória suportava por volta de 30 dias. Com isso, foi 

visto a necessidade de verificar os gravadores apenas a cada 14 dias para ver a 

carga e o espaço do cartão, fazendo a troca das pilhas e a coleta dos dados 

quando necessário.  

É importante a introdução de novos métodos de gravações passivas para as 

pesquisas em campo (KALAN,2015, HEINICKE,2015). Principalmente pesquisas 

com coleta de dados passivo, pois esse método é novo e pouco utilizado nas 

metodologias de comunicação. O Audiomoth já era um gravador usado em 

pesquisas com aves e morcegos (MICHEZ,2021), mas ainda pouco utilizado para 



pesquisas com primatas e outros mamíferos. Esse estudo teve o objetivo de verificar 

a qualidade desse gravador para pesquisas com saguis. Por ser um gravador de 

baixo custo, com uma alta qualidade de áudio, que grava de forma autônoma, o 

Audiomoth é um gravador bastante versátil. Nossos testes mostraram que o 

Audiomoth consegue captar a degradação da amplitude e da amplitude média de 

acordo com o aumento da distância, como também, a barreira física teve pouca 

interferência nos áudios, assegurando a qualidade das gravações.  

Com a demonstração da qualidade das gravações, o Audiomoth se torna 

um candidato promissor para as pesquisas de comunicação dos primatas, pela 

sua mobilidade e facilidade em configuração. Esse gravador pode ser utilizado 

tanto para pesquisas em cativeiro quanto para pesquisas em campo. A introdução 

deste tipo de gravador em pesquisas com primatas pode ser o próximo avanço 

nas metodologias, auxiliando a coletar uma grande quantidade de dados, com uma 

ótima qualidade, e por um baixo custo, podendo levar a novas descobertas na área 

de comunicação. 
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