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Histórico - Expedição Langsdorf – 1825-1829

Hercule Florence – Zoophonia
Registrou cantos de pássaros através de transcrição
musical



Bioacústica

Multidisciplinary field research
Bioacoustics is an important and non 
invasive tool to many fields of study, such as 
environmental sciences, ecology, zoology, 
neurobiology, mathematics and human 
sciences. 



Bioacoustics

60s – portable recorders

70s – organizations and regulation
•Phisiological and ecological approach

80s – digital recorders and softwares



Canto

Sinal de comunicação que tem como função 
biológica primordial o reconhecimento específico

Estratégias na produção de canto em aves
• mediada pela aprendizagem, com variações.
• canto genético, que se caracterizam pela 

estereotipia



“Song: vocal communication signal that the primary 
biological function is the specie-specific recognition 

"(Vielliard, 1987)

Myiozetetes cayanensis Myiozetetes similis

Bioacústica



Espécie

É real, não é arbitrário e desempenha um papel crítico na 
evolução 
Não pode ser definidos apenas com base em diferenças 
morfológicas - existem diferenças entre diferentes 
estágios de desenvolvimento, gênero e diferenças 
geográficas em membros da mesma espécie.
É aceito o conceito de espécie biológica, quando duas 
formas não se cruzam na natureza.



Chiroxiphia caudata Manacus manacus, fêmea e macho

Eclectus roratus
Tachyphonus rufus, fêmea e macho



Aves

• 9.672 Avian species

• 3.960 non Passeriformes 

• 5.712 Passeriformes

• 1.151 subordem Suboscines ou Tyranni

• 4.561 sub-ordem Oscines ou Passeri – pássaros de cantos 
melodiosos e variados 

• Cantos de Oscines apresentam frequentemente variações 
individuais, e/ou populacionais e evidenciam aprendizagem vocal



Laboratório de Ornitologia e Bioacústica
(LOBio) da UFPa

Criado em 2005 – estudos de comunicação sonora animal 
desde 2003

Linhas de pesquisa:
• Bioacústica
• Ornitologia
• Análise física e matemática da comunicação sonora animal
• Processos neurofisiológicos da comunicação sonora
• Percepção ambiental



O PEG possui cerca de 400 
hectares de floresta nativa 

com cerca de 10 km de 
trilhas e 140 hectares de 

área aberta para uso 
múltiplo .

Pertence à Associação 
Gunma Kenjin-Kai do Norte 

do Brasil 

Área de Estudo
O Parque Ecológico de Gunma



Locais de estudo

Universidade Federal do Pará 
(Belém-PA)

Parque Ecológico de Gunma
(Santa Bárbara-PA)



Nossas pesquisas

Encontrar o código vocal específico de

Definir repertório vocal – comunicação sonora

Análise matemática de cantos complexos



Tipos de emissões sonoras

Repertório de gritos ou chamados
Tipos:
• Alarme
• Chamado de filhotes
• Contato
• Erro de amplexo – anuros
• Outros: ecolocação, vôo, etc



Repertórios complexos em Anus (Aves)
Anu-branco Guira guira (Crotophagidae)

Contato social 
27 outras categorias de sons

Possibilidade de  recombinações

Photo: Edson Endrigo

Fandiño-Mariño (1989), A 
comunicação sonora do Anu 
branco,  Edit. Unicamp, Campinas.



Dialetos Vocais

O canto pode variar entre populações de áreas distantes, o que é 
denominado dialeto vocal (Catchopole & Slater, 1995)

Diferenças nas vocalizações funcionam mais para o 
reconhecimento social e coesão de um determinado grupo 
populacional (Nottebohm, 1970)



Monogâmica;

Período longo de incubação

Filhotes altriciais demoram para se emancipar 

Há cooperação entre os pais

Para incubação dos ovos 

Alimentação do filhote

Amazona amazonica



O caso do papagaio do mangue

The Orange-winged Parrot Amazona amazonica, a common and abundant
specie (PhD Leiliany Moura 2011).

MOURA, L. N., SILVA, M. L., VIELLIARD, J. Vocal repertoire of wild breeding 
Orange-winged Parrot Amazona amazonica in Amazonia. Bioacoustics
(Berkhamsted), v.20, p.331 - 340, 2011.

MOURA, L. N. DE, SILVA, M. L., VIELLIARD, J. Influence of the Nycthemeral
Cycle on Daily Roost Migration of the Orange-winged Amazon. Anais da 
Academia Brasileira de Ciências, v.84, p.5 - 8, 2012.



Ilha dos Papagaios

MOURA, L. N., VIELLIARD, J., SILVA, M. L.
Seasonal Fluctuation of the Orange-Winged Amazon at a 
Roosting Site in Amazonia. The Wilson Journal of 
Ornithology, v.122, p.88 - 94, 2010.



Amazona amazonica

Doutorado de Leiliany Negrão de Moura



Santa Bárbara do Pará



Contextos comportamentais das 
vocalizações

A. Chamados em voo: mantém a coesão e reforça a ligação

do casal

B. Chamados de contato pousados;emitidos pousados

próximos à área do ninho

C. Chamados agressivos: em situação de alarme, perigo e 

disputas.



Some calls

(1) Flight call; emitted while the 
parrots are flying, arriving at the 
nest. 

(2) Perched call I: emitted by male to 
advertise for the female to leave 
the nest.



 Perched Call II -12 phrases

emitted when the pair stays in the nest area and interact 
socially between them or with other individuals. 



Alarm II Alarm III

Alarm I

Aggressive calls

Emitted when in a dangerous situation, i.e. alarm (three types of calls), 
agonistic contact and distress (two types of calls)



Agonistic contact call



Used by one-week-old nestlings in an attempt to avoid 
disturbance (when the researcher takes pictures of them). 

Used as a threat signal by nestlings 
older than two weeks and by female 
with incubating eggs and recently 
hatched nestling. 

Distress call I





This parrot species can perform gestural 
communication related to parental care 



Conclusions

Orange-winged Parrot has a complex communication system, 
comprised of 36 note types and 14 vocalizations:
Flight contact call for species-specific recognition
• The different alarm calls distinguish details of the danger that 

supposedly inform about the exact location of the danger and the 
decision to be taken in response, like stay still in the nest or fly 
away.

• They also have gestural communication, performed when the 
nestlings are completely dependent on parental care and are 
more vulnerable to intruders or predators. 



Conclusions
• 3 differents alarm calls: important for survival

• The species presents a complex vocal repertoire during 
its breeding, which shows the importance of these 
signals for its survival

• The social organization and the long time of 
ontogenetic development of this parrot can explain 
such sophisticated acoustic communication system



Obrigada!

mluisa@ufpa.br


