
Glossário

Ambiente 1êntico. Corpos de âgtaparadz (por exemplo: btejos, lagos, lagoas, tepresas).

Ambiente lôtico. Corpos de água corrente (pot exemplo: cachoefuas, córregos, tiachos, rios).

Amplexo, Abraço nupcial entre a fêmea e o macho de anutos tezbzado antes e duÍante

a or-iposição. O macho pode segutar a fêmea na altura das axilas, da região inguinaÌ, no

meìo do abdômen ou na cabeca.

Amplexo axilar. Amplexo no qual o macho. com os btaços, segurâ alèmea na região

das axilas.

Arena de exibição. LocaÌ em que os machos se exibem pata as fêmeas, por exempÌo,

por meio de vocaÌização, objetivando o acasalamento. Nessa exibição, os machos nào

olerecem nenhum Íecurso pata as fêmeas, exceto seu espeÍma.

Amostragem pot pitfall cotn drift fence. Método de amostragem que consiste em

esticar uma cerca (pode set de plástico ou de alumínio) de altura variáveÌ (geraÌmente

ao redor de 50-B0cm), e ao longo da qual são enterados baÌdes, com o objetivo de

câprurar especies rerrestÍes.

Bioacústica. Ciência que estuda os sons emitidos pelos animaìs, compteendendo a

produção e análise do sinal e as impücações ecológicas e evolutivas.

Campo limpo. fitofisionomia do Cerrado que se cârâcreriza por apresentar vegetaçào

herbácea, sem árvores ou atbustos.

Campo sujo. Fitofisionomia do Cetrado que se caracteriza pot apÍesentaÍ

predominantemente vegetação hetbácea e onde ocortem também áwotes ou atbustos.

Canto. Tipo devocaltzação que se caractedza por constituit um conjunto de emissões 67

sonoras ptoduzidas em detetminada seqüência.

Canto composto. Tipo de canto que se caracteriza poÍ seï constiruído por uma série

de notas idênticas ou gÍupos de notas dÌferentes.

Canto simples. Tipo de cânto que se cârâcteriza por ser constituído por uma únicâ íìota.

Cerado. Bioma localizado, ptincipalmente, na região centtal do Btasil, compteendendo

uma ârea de 1.,7 a 1,9 milhões de Km2.

Certadão. Fìtofisionomia do Cerrado que se catacteriza poÍ apíesentar árvortes altas,

é muito fechado e de difíciÌ caminhada.

Cerrado sensa stticto. Fìtofisionomia do Cettado que se caracterìzâ por apresentâí

áwotes ou atbustos com altuta mediana, entremeadas pot vegetação herbâcea.

Coro. Arena de exibição fotmad.a por machos e fêmeas de anfíbios anuros nos sítìos



Íeprodutivos.

Desenvolvimento direto. Tipo de desenvoÌvimento em que não há uma laselarsrârta,
isto é, do ovo eclodem adultos jovens.

Desenvolvimento inditeto. Tipo de desenvolvimento em que hâ ama fase larvárìa,
isto é, no caso cle anfíbìos anutos, do ovo eclodem gitinos que softetão metamotíose
antes de se tofnaÍem adultos jovens.

Ectotérrnicos, Animais cuja tempetatura corpotal é mantida attavés de uso de uma
fonte exrerna de energia.

Endotérmicos. Animais cuja tempetatura corporal interna é mantida poÍ processos
fisiológicos internos, através da utthzação de moióculas de ATP.

Espeçtograma. Representação gtâltca dos parâmetros acústicos da vocaÌìzações dos
anfíbios anutos: freqüência (eixo ! e ìntensidade (eixo X).
Esterno. Osso localizado na região toráica.
FloÍesta de galeria. Fitofisionomia do Cetrado que se carâcteÍiza por acompanhar as

maÍgens de dos, cujos solos petmitem a existêncìa de espécies de flotestas tropicais
úmidas.

Freqüência. Parâmetro acústico.

Freqüência dominante. Freqüência ou freqüências davocahzação com maior energia

acústica.

Fteqüência fundamental, Primeita faixa de freqüêncìa visível no espectograma.

Girino. Fase lal-r,âria dos anfíbios anuros.

Glândula inguinal. Glândula rle veneno locahzadt na regìão inguìnal.

Glândula paracnemis. Giândula de veneno local:,zada sobre a petna ttaseira de

algumas espécies gënero Bu1o.

Glândula parotóide. Glândula de veneno locahzada atrás dos olhos de algumas

espécies de anfíbios ânuÍos pertencentes, por exemplo, aos gênetos Bafo e Phlllonedusa.

Harmônico. Esttututa acústica que apresentâ fteqüência como multipÌo da fteqüência

fundamental; assim, se a freqüência fundamental é 1000 Hz (harmônico 1), os harmônicos

apresentatão fteqüências 2000 Hz ftarmônico 2), 3000 Hz (hatmônico 3), 4000 Hz
(harmônico 4).

Holótipo. Indivíduo que serviu para a descrìção da espécie.

68 Macho cantor. Esttatégia reptodutiva urlszaò,apot machos de anfíbios anuros, o qual
consiste em vocaLzzr de uma posição ftxa pzta attação de fêmeas.

Macho deslocador. Estratégia teprodutiva ui.hzada por machos de anfíbios anuros,
a qual consiste em deslocat um macho amplectado com uma fêmea.

Macho satélite. Esttatégìa reprodutiva at:ltzada pot machos de anfibios anuros, a qual

consiste em se assocìat a um macho cantot pata interceptâr fêmeâs affaídas e/ou esperat

pelavacància do sítio de canto, com o acasalamento do macho cantor.
Modo reptodutivo. Combinação de oviposição com fatotes de desenvolvimento dos
ovos de anflbios.

Nota. Unidade temporaÌ que constitui o canto, e pode aptesentaÍ estÍutura pulsionada
ou hatmônica.

Procura ativa. Estratégia teptodutiva utt\zada por machos de anfìbios anutos, a qual

consiste em procumr ativamente (sem voceìizar) por fêmeas aptâs para a Íeptoduçào no coÍo.



Pulso. Impulso energético enfaúzado no espectÍo temporal de uma nota.
Reprodução explosiva, Padtão temporal teprodutivo apresentado pot espécies de

anfíbios anuros, cuja reprodução ocotre dutante algumas horas ou dias.

Reptodução prolongada, Padtão temporaÌ reprodutivo apresenrado por espécies de

anfíbios anuros, cuja reprodução ocorre durante semanas ou vários meses.

Saco vocal. Caixa de ressonância, loczltzadana-rcg1ão gular somente dos machos, para

ampüficação do som produzido pelas cordas vocais.

Sonograma. Reptesentação gtáfica dos parâmetros acústicos da vocalizações dos anfíbios
anuros: freqüência (eixo \) e tempo (eixo X).
Taxa de emissão. Patâmeüo acústico definido como o número de vocalizações emitidas

poÍ um macho dutante um determinado tempo (por exemplo, 1 minuto, 5 minutos etc.).

Yocahzação, Qualquer tipo de emissão sonoÍa produzida pelo animal.
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