A especificidade e a variabilidade do canto de vôo dos psitacídeos do Cerrado
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Introdução

A comunicação vocal é fundamental na regulação das interações
sociais na maioria das espécies gregárias. Uma sinal acústico pode
ser particularmente benéfico para espécies cuja rede social seja
complexa, e que se dispersem por grandes áreas, tal como psitacídeos. Se por um lado a especificidade do canto é essencial para
essas espécies, essas vocalizações podem conter informações individuais o que levaria a uma grande variação dentre a espécie. Ainda
assim, essas vocalizações podem conter informação filogenética.
Nesse contexo, analisamos comparativamente o canto de vôo de 11
espécies de psitacídeos do Cerrado. Investigamos 1) a especificidade do canto de vôo, buscando identificar parâmetros que contribuam para a melhor discriminação entre as espécies; 2) os parâmetros que mais variaram dentre espécie; 3) por fim, avaliamos se a
similaridade entre os cantos de vôo é influenciada pela filogenia.

Métodos

Realizamos gravações das espécies em áreas do Goiás e DF. O canto
do voo foi então análisado por meio de sonogramas no software
Cool Edit Pro (FFT size 512, Window overlap 70%), de onde extraímos 10 parâmetros acústicos: frequência fundamental inicial, final,
máxima e mínima, banda utilizada, duração do canto, frequência
dominante, os tempos em que as frequências fundamentais apresentaram os valores máximos e mínimos e ainda o número de máximos locais de frequência. Essas variáveis foram utilizadas em análises de componentes principais e discriminante. As vocalizações
foram submetidas a uma análise de correlação cruzada por onde
testamos se a similaridade intra-específica é maior que a interespecífica. Realizamos ainda uma análise fenética dos cantos, a fim
de verificar se esses parâmetros possuem informação filogenética.

Resultados e discussão

Nossos resultados mostram que não existe uma partição espectral,
mas que ainda assim essas vocalizações são específicas (fig. 1), apresentando escores de classificação superiores a 70% na análise discriminante. Ambas as dimensões, espectral ou temporal, podem
contribuir na diferenciação das espécies. A especificidade dos
cantos foi confirmada por meio de uma correlação cruzada, dado
que todas as espécies apresentaram uma similaridade intraespecífica maior que interespecífica (tab. 1).

Figura 1. Análise de componentes principais de nove pârmetros
acústicos de10 espécies de psitacídeos de cerrado.

No entanto, encontramos diferenças na variabilidade dos parâmetros.
Algumas espécies apresentaram cantos estereotipados (ex: o
papagaio-galego Alipiopsitta xanthops) e outras com coeficientes de
variação baixos, mas com baixa similaridade (periquito-do-encontroamarelo Brotogeris chiriri).
Tabela 1. Seis parâmetros do canto de vôo das espécies estudadas. Os dados estão apresentados
na formaa Média (CV)
Esp n Duração(ms) minFF (Hz) maxFF (Hz) FFBW (Hz) dF (Hz)
No. max
Aae

18 311 (7%)

418 (9%)

2457 (7%)

Aau

18 197 (19%)

693 (16%)

1654 (13%) 962 (19%)

Aar
Ale

Axa
Bch

Dno
Fxa

10 343 (38%)
7

211 (7%)

18 205 (8%)

18 125 (10%)
18 194 (11%)
18 98 (22%)

Oma 4
Pma 7

153 (7%)
136 (3%)

292 (16%)

798 (22%)

2030 (8%)

506 (36%)

2255 (39%) 2.5 (25%)

2472 (30%) 4.7 (57%)
4310 (8%)

5.9 (21%)

2305 (5%)

2.7 (3%)

660 (14%)

2951 (7%)

2291 (12%)

3223 (16%) 6.9 (32%)

1107 (13)

4551 (12%) 3444 (16%)

4478 (10%) 4.3 (19%)

512 (18%)

2931 (29%) 2419 (36%)

449 (18%)

1117 (7%)

302 (9%)

1851 (11%) 1549 (12%)

1599 (18%) 6932 (5%)
636 (13%)

3584 (3%)

669 (13%)

5333 (8%)
2947 (2%)

3130 (30%) 9 (22%)
4838 (8%)

3.9 (31%)

3149 (6%)

3.6 (15%)

3514 (23%) 3.8 (29%)

Tabela 2. Índices de similaridades obtidos por correlação cruzada entre e dentre espécies

Espécie
Aae
Aar
Aau
Ale
Axa
Bch
Dno
Fxa
Oma
Pma

I, n, N
6, 153, 2142
3, 45, 1270
6, 153, 2142
3, 21, 910
6, 153, 2142
6, 153, 2142
6, 153, 2142
6, 153, 2142
2, 10, 653
3, 21, 910

Similarity index
dentre a espécie
entre espécies
0.70 (±0.10)
0.36 (±0.12)
0.69 (±0.06)
0.40 (±0.06)
0.53 (±0.08)
0.37 (±0.08)
0.50 (±0.07)
0.36 (±0.11)
0.63 (±0.12)
0.29 (±0.13)
0.42 (±0.11)
0.30 (±0.10)
0.60 (±0.06)
0.41 (±0.11)
0.49 (±0.12)
0.25 (±0.10)
0.64 (±0.10)
0.40 (±0.09)
0.72 (±0.08)
0.39 (±0.12)

Z(U)
20.42
11.09
17.3
5.41
19.79
12.83
18.51
18.79
4.99
7.73

p
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001

Nossos resultados sugerem que a função do canto de vôo pode variar
entre espécies, e para além de transmitir informação específica, pode
ser usado para transmitir uma assinatura individual. Como esperado,
as espécies filogeneticamente próximas têm cantos semelhantes. De
forma geral, os psitacídeos têm cantos de vôo específicos (e influenciados pela filogenia), que podem ser usados para manter a coesão do
grupo em nível de espécie, mas que também podem possuir informações individuais ou variações na mensagem. Nossos resultados indicam que o canto de vôo pode ter papel distinto, e depende da
história de vida de cada uma dessas espécies.

Figura 2. Análise fenética e sonogramas das 11 espécies estudadas

