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ANÁLISES BIOACÚSTICA EM SCINAX HAYII (BARBOUR 1909) 

(AMPHIBIA, ANURA, HYLIDAE) 

 
Resumo 

Neste trabalho nós apresentamos o canto de anúncio e o canto agressivo de Scinax hayii 

gravados na localidade tipo, Petrópolis, RJ, até agora desconhecido na literatura. As 

gravações foram realizadas entre 10 e 14 de Dezembro de 2013 no bairro Bonfim, 

Petrópolis. Foram analisados sete parâmetros bioacústicos para a caracterização do 

canto. O canto de anúncio de S. hayii consiste de uma nota multipulsionada 

caracterizada por uma modulação ascendente nos primeiros pulsos com faixa de 

frequência entre 1095-4033 Hz. O canto agressivo de S. hayii parece uma versão 

modificada do canto de anúncio apresentando uma justaposição dos pulsos. O canto 

agressivo pode ter notas do tipo “a”, “b” ou “c” geralmente emitidas em uma sequência 

graduada. Comparações entre o canto de S. hayii da localidade tipo e de outras 

populações amostradas na literatura apresentaram grandes variações populacionais que 

solidificam a hipótese de que S. hayii pode representar um complexo de espécies. 

Palavras-chave: vocalização, canto de anúncio, canto agressivo, Scinax hayii. 

 

BIOACOUSTIC ANALISES IN SCINAX HAYII (BARBOUR 1909) (AMPHIBIA, 

ANURA, HYLIDAE) 

 

Abstract 

In this work we present the advertisement call and aggressive call of Scinax hayii 

recorded in type locality, Petrópolis, RJ, until then unknown in the literature. 

Recordings were carried on December between 10 and 14, 2013 in neighborhood 

Bonfim, Petrópolis. Seven acoustic parameters were analyzed for the call’s 

characterization. The advertisement call of S. hayii consists in a single pulsed note 

characterized by an ascendant modulation in the initial pulses with frequency range 

between 1095-4033 Hz. The aggressive call seems a modified version of the 

advertisement call presenting juxtaposition of the pulses. The aggressive call may have 

notes kind “a”, “b” or “c” usually emitted in a graduated sequence. Comparisons 

between the advertisement call of S. hayii of the type locality and other populations 

sampled in the literature indicate many populational variations what corroborate the 

hypothesis that S. hayii may represent a species complex. 

Key words: vocalization, advertisement call, aggressive call, Scinax hayii.  

 

Introdução 

Em estudos taxonômicos e sistemáticos, as características acústicas dos anuros 

têm sido exaustivamente usadas como importantes caracteres na diagnose específica 

para a descrição das espécies, ou para verificação de relações filogenéticas entre grupos 

de espécies (Pombal et. al. 1995).  

O gênero Scinax Wagler, 1830 pertence à família Hylidae e subfamília Hylinae 

sendo o gênero mais especioso (112 spp.), tendo sua distribuição desde o México à 

Argentina e Uruguai, incluindo Ilhas do Caribe, Trinidad e Tobago e Santa Lucia (Frost 

2014). Atualmente são reconhecidos dois grupos de espécies dentro do gênero Scinax, o 

grupo S. catharinae (com 45 espécies) e o grupo S. ruber (com 67 espécies) (Faivovih 

2002; Faivovich et al. 2005; Wiens et. al. 2010). 

Dentre as espécies pertencentes ao grupo S. ruber, Scinax hayii foi descrita da 

localidade de Petrópolis no estado do Rio de Janeiro e tem sua distribuição geográfica 

ocorrendo na Serra do Mar, se estendendo pelo Espírito Santo até o estado de Santa 



Catarina. Diferenças morfológicas e bioacústicas têm sido relatadas nas diferentes 

populações citadas na literatura (Lutz 1973; Pombal et. al. 1995; Magrini et. al. 2011; 

Abrunhosa et. at. 2014) sugerindo que possa haver mais espécies sendo identificadas 

sob o nome de Scinax hayii (Haddad & Sazima 1992; Pombal et al. 1995). Vocalizações 

atribuídas a diferentes populações de S. hayii de diversas localidades já foram descritas 

na literatura (Heyer et. al. 1990; Cardoso & Andrade 1991; Pombal et. al. 1995; 

Magrini et. al. 2011; Abrunhosa et. al., 2014), porém a descrição da vocalização da 

espécie da localidade tipo ainda é desconhecida (Magrini et. al., 2011). 

Neste estudo apresentamos a descrição da vocalização de anúncio e o canto 

agressivo de Scinax hayii da localidade tipo Petrópolis, Rio de Janeiro, como 

contribuição para um melhor entendimento da taxonomia desta espécie e também 

comparações com as descrições de populações amostradas em estudos anteriores.  

Material e Métodos 

Os registros das vocalizações de Scinax hayii foram realizados entre os dias 10 e 

14 de Dezembro de 2013 no bairro Bonfim, (22° 27’ 38” S e 43° 05’ 54” W) município 

de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. As vocalizações foram registradas por meio 

de gravadores digitais Marantz PMD-671 acoplados a microfones direcionais 

Sennheiser K6/ME66. As vocalizações foram analisadas no programa Raven 1.4 com 

taxa de amostragem de 44.100 Hz, resolução de 16 bit e opções de filtro de 256 e/ou 

1024 bandas (FFT- Fast Fourier Transform). Foram utilizadas nas análises sete 

diferentes características das vocalizações: faixa de frequência, frequência dominante 

(região com maior concentração de energia da nota), duração das notas, número de 

pulsos, duração dos pulsos, intervalo entre pulsos e taxa de repetição. As terminologias 

usadas para os parâmetros espectrais e temporais do canto estão de acordo com Martins 

& Jim (2003). 

Os exemplares de Scinax hayii gravados estão depositados na Coleção CFBH 

(17896) Departamento de Zoologia, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, São 

Paulo, Brasil e na CCLZU (3179) (Coleção Científica do Laboratório de Zoologia da 

Universidade de Taubaté), Taubaté, São Paulo, Brasil. 

Resultados 

Canto de anúncio. 

Foram gravadas vocalizações de dois machos de Scinax hayii (CRC, 38,13 mm e 

41,25 mm). O canto de anúncio de S hayii consiste de uma nota multipulsionada 

(Figura1) apresentando entre 13–19 pulsos (16,08±1,12), os pulsos tem duração que 

variam entre 7-16 ms (12,8±1,3 ms), separados por um intervalo médio de 2,9±1,31 ms 

(17 ms). A duração das notas varia entre 163 e 210 ms (263,41±19,56 ms). A taxa de 

repetição das notas varia de 15,159,3 notas por minuto (23,4±11,4 notas/min.). O canto 

de anúncio de S. hayii ocupa faixa de frequência entre 10954033 Hz (Tabela 1). 

No canto de anúncio de S. hayii verificamos duas possíveis faixas onde pode se 

localizar a maior concentração de energia da nota (Frequência dominante). A frequência 

dominante na maioria das notas se apresentou na primeira faixa (n=166, 78,3%) que 

está entre 1149-2102 Hz (1455,13±219,64 Hz), a frequência dominante em algumas 

notas (n=46, 21,7%) foi registrada com maior energia concentrada em torno de 2956-

3235 Hz (3124,41±98,5 Hz). Os pulsos iniciais do canto apresentam uma amplitude de 

frequência menor, formando uma modulação ascendente que vai do primeiro ao 3º6º 

pulso, esta modulação varia entre 8771754 Hz (1281,94±133,9 Hz). 

Tabela 1. Características espectrais em Hertz (Hz) e temporais em milissegundos (ms)  

do canto anúncio de Scinax hayii de Petrópolis-RJ. Os parâmetros do canto analisados 

são: Faixa de frequência (FF), Frequência Dominante (FD), Duração da nota (DN), 



Número de pulsos (NP), Duração dos pulsos (DP), Intervalo entre pulsos (IP) e Taxa de 

Repetição (TR). As medidas são apresentadas como média, desvio padrão e amplitude. 

      

  Scinax hayii Petrópolis, RJ    

FF 1095-4033  

 FD 1ª 1149-2102 (1455,13±219,64) 2ª 2956-3235 (3124±98,5) 

DN 163-210 (263,41±19,56) 

 NP 13-19 (16,08±1,12) 

 DP 13-19 (16,08±1,12) 

 IP 1-7 (2,9±1,31) 

 TR  15,1-59,3 (23,4±11,4)   

 



Figura 1. Oscilograma (acima) e espectrograma (abaixo) do canto de anúncio de Scinax 

hayii de Petrópolis, RJ. Temperatura do ar 17°C. 

 

Canto agressivo. 

Outro tipo de vocalização é emitida esporadicamente, geralmente entre notas do 

canto de anúncio, esse canto foi por nós considerado como canto agressivo de Scinax 

hayii (Figura2). O canto agressivo consiste em uma justaposição dos pulsos que 

constituem a nota parecendo ser uma versão modificada do canto de anúncio, e assim 

como a vocalização de anúncio apresenta uma modulação ascendente. O tipo de canto 

agressivo mais comum emitido (n=15) é aqui chamado de nota “a”, consiste de uma 

nota simples com faixa de frequência entre 1183-3463 Hz com a frequência dominante 

(=fundamental) média de 1800,53±375,27 (1256-2463 Hz), apresentando duração 

média de 83±11,86 ms (55-99 ms). Outro tipo emitido (n=2) consiste de duas notas 

sendo a primeira nota “a” mais curta que a segunda chamada de “b”, em que “a” tem 

faixa de frequência entre 1183-2463 Hz, frequência dominante entre 1347-1408 Hz 



(1377,5±43,13) e duração média de 47,5±2,12 ms (46-49 ms) e “b” ocupa faixa de 

frequência entre 1183-2937 Hz com a frequência dominante média por volta de 

1422±106,07 Hz (1347-1497 Hz) e tem duração que varia de 75-79 ms (77±2,83 ms). 

Um terceiro tipo emitido, porém com menos regularidade que os outros (n=1), é 

composto por três notas (“a”, “b” e “c”), em que “a” apresenta duração de 38 ms 

separada por um intervalo de 44 ms da nota “b” que apresenta duração de 54 ms 

separada da nota “c” por um intervalo de 19 ms, a nota “c” apresenta duração de 66 ms. 

A nota “a” ocupa faixa de frequência entre 1183-2191 Hz com frequência dominante de 

1418 Hz. A nota “b” apresenta faixa de frequência que vai de 1183-2630 Hz com a 

frequência dominante atingindo 1623 Hz. A nota “c” apresenta faixa de frequência que 

está entre 1183-2893 com a frequência dominante de 1391 Hz. O canto agressivo 

geralmente é emitido de forma graduada tendo como padrão a sequência “a” , “a, b” ou 

“a, b, c”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Oscilograma (acima) e espectrograma (abaixo) do canto agressivo de Scinax 

hayii de Petrópolis, RJ. Temperatura do ar 17°C. 

 

Discussão 

A primeira descrição atribuída à vocalização de anúncio de Scinax hayii foi 

realizada por Heyer et. al. (1990) para a população da Boracéia, São Paulo. Em 1992, 

Cardoso e Andrade registraram as vocalizações de S. hayii para a localidade do Morro 

do Ferro em Poços de Caldas, Minas Gerais. Pombal et. al. (1995) registraram 

novamente no estado de São Paulo na Serra do Japi em Jundiaí o canto de anúncio de S. 

hayii.  Magrini et. al. (2011) publicaram seu trabalho descrevendo as vocalizações de S. 

hayii para as localidades de Atibaia, São Paulo e Itapeva, Minas Gerais. Os estudos 

acima relatados registraram as vocalizações de S. hayii para os estados de São Paulo e 

Minas Gerais, porém todas estas áreas registradas localizam-se a cerca de 300 km da 

localidade tipo da espécie, Petrópolis, RJ. O registro mais próximo da localidade tipo foi 

feito por Abrunhosa et. al. (2014) que registraram vocalizações de S. aff. hayii na 

localidade do Rio das Ostras no estado do Rio de Janeiro a aproximadamente 126 km da 

localidade tipo. Portanto, para fins de comprovação da identidade das populações da 

espécie Scinax hayii verdadeira, havia necessidade do registro da vocalização desta 

espécie na localidade tipo e comparar com as demais localidades já registradas (Tabela 

2). 



O canto de anúncio de S. hayii analisadas neste estudo difere dos cantos 

apresentados por Heyer et. al. (1990) por apresentar maior frequência dominante 1149-

3235 Hz (1280-2800 Hz), duração do canto 163-310 ms (200-260 ms), e número de 

pulsos 13-19 (13-16) (Tabela 2). As vocalizações amostradas neste estudo diferem dos 

valores amostrados por Pombal et. al. (1995) por ser menor na faixa de frequência 

1095-4033 Hz (1000-6400 Hz), frequência dominante 1149-3235 Hz (3000-4100 Hz). 

Scinax hayii de Petrópolis apresenta diferenças em relação aos cantos apresentados por 

Magrini et. al. (2011) por possuir menor na faixa de frequência 1095-4033 Hz (Atibaia, 

480-6390 Hz; Itapeva, 490-6090 Hz), na frequência dominante 1149-3235 Hz (1170-

3300 Hz; 1030-3490 Hz), contudo no presente estudo Scinax hayii apresentou maior 

número de pulsos 13-19 (13-15; 13-17) em relação aos resultados obtidos por Magrini 

et. al. (2011). Em comparação aos valores apresentados por Abrunhosa et. al. (2014) o 

canto de Scinax hayii por nós amostrado difere por apresentar menor frequência 

dominante 1149-3235 Hz (2270-3720 Hz), menor duração do canto 163-310 ms (140-

360 ms), entretanto em nosso estudo a vocalização de S. hayii apresentou maior número 

de pulsos 13-19 (5-11). 

Os valores apresentados para taxa de repetição de Scinax hayii neste estudo, 

15,1-59,3 cantos/minuto, diferiram de todas as populações amostradas por Heyer et. al. 

(1990), Cardoso & Andrade (1992), Pombal et. al. (1995) e Magrini et. al. (2011). 

Entretanto a taxa de repetição é um fator dinâmico que apresenta uma grande variação 

em resposta a atividade de interação social entre os indivíduos (abundância de 

exemplares em atividade de vocalização), portanto não é uma boa característica acústica 

temporal para comparações entre espécies ou entre populações diferentes. 

Embora Heyer et. al. (1990) tenham relatado a presença de estrutura harmônica 

no canto de S. hayii da localidade de Boracéia, Pombal et. al. (1995), Magrini et. al. 

(2011) e nosso estudo discordam desta afirmação, sendo reconhecida apenas a presença 

“sidebands” devido à estrutura multipulsionada do canto que pode ocasionar o 

aparecimento destes “falsos harmônicos”. 

Populações de Scinax hayii tem mostrado diferenças no padrão de coloração do 

dorso e tamanho, sugerindo que possa haver mais de uma espécie sob o nome específico 

de Scinax hayii (Lutz, 1973; Haddad & Sazima, 1992; Pombal et. al., 1995). As análises 

bioacústicas deste estudo contribuem para confirmar a verdadeira identidade 

taxonômica de Scinax hayii, e as diferenças em parâmetros espectrais e temporais 

amostradas nas diferentes localidades solidifica a hipótese de que Scinax hayii possa 

representar um complexo de espécies, entretanto somente a análise bioacústica não 

aparenta ser um padrão confiável para o desmembramento desta espécie, pois estas 

variações podem ser resultados de variação populacional/individual (Gerhardt & 

Watson, 1995; Pansonto et. al. 2014), então se torna necessário o uso de uma taxonomia 

integrada, envolvendo morfometria, morfologia, comportamento e análises moleculares 

(Padial et. al., 2010) de diferentes populações ao longo da distribuição desta espécie 

para esclarecer a problemática taxonômica em que Scinax hayii está inserida. 

Os resultados apresentados neste estudo referentes a descrição inédita do canto 

de anuncio e canto agressivo de Scinax hayii para a localidade tipo, servirão como 

informações fundamentais para comparações futuras entre outras populações, 

verificando a taxonomia correta desta espécie. 

 

 



Tabela 2. Características físicas do canto de anúncio de diferentes populações de Scinax hayii. 

Autor ano local FF (Hz) FD (Hz) DN (ms) NP TR (canto/minuto) 

Heyer et. al. 1000 - 4500 1200-2800  200-260  

 

60- 70 

1990 

     Boraceia SP 

     

      Cardoso & Andrade 1000 - 4200 

 

250 13-16 53,28±2,775 

1991 

     Morro do Ferro MG 

     

      Pombal et.al. 1000-6400 3000-4100 190-320 15-20 

 1995 

     Jundiaí SP 

     

      Magrini et.al. 490-6090 1ª 1030-2130 240±22 13-17 39,5 

2011 

 

2ª 2410-3490 

   Itapeva MG 

     

      Atibaia SP 480-6390 1ª 1170-1920 206±11 13-15 12 

  

2ª 2230-3300 

   

      Abrunhosa et. al. 

 

2770-3720 140-360 05/nov 

 2014 

     Rio das Ostras RJ 

     

      
Scinax hayii          Petrópolis 

1095-4033 1ª 1149-2102 2ª 2956-

3235 

163-310 13-19 15,1-59,3 
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