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Abstract. – Variations in the spatial distribution and the social call of Push-crested Jay (Cyanoco-
rax chrysops) in  the Atlantic Forest, southern Brazil. – Variations of the spatial distribution and the
social call of Cyanocorax chrysops (Corvidae) in two types of forest in the Atlantic Forest of southern
Brazil were investigated: seasonal semi-deciduous forest (SSF) and mixed ombrophylous forest (MOF).
Eight study areas were selected in the state of Paraná, four in SSF and four in MOF. Playback and point
counts were performed along two transects in each study area: one in the forest interior and one at the
forest edge. Nine and ten individuals were recorded respectively in SSF and MOF. Recordings were
obtained from individuals calling spontaneously (no playback was used in order to attract individuals) and
were analyzed using software Raven Pro 1.3. Higher numbers of individuals were recorded in MOF than
in SSF, and higher numbers of individuals occurred in the interior than at the edge forest in MOF; in SSF,
the opposite was true. The availability of food and habitat occupancy could explain the higher individual
number in MOF. The variations in the social call were particular to each study area; they were not related
to the forest types. Individual variations, potentially, could play a larger role in the acoustic features of
social call in C. chrysops than the forest types.     

Resumo. – Foram investigadas variações na distribuição espacial e no grito social de Cyanocorax
chrysops em dois tipos de formações florestais da Mata Atlântica do sul do Brasil: floresta estacional
semidecidual (FES) e floresta ombrófila mista (FOM). Oito áreas de estudo foram estabelecidas no
estado do Paraná. A distribuição espacial foi avaliada com o uso de pontos de escuta com playback. Na
avaliação do grito social, nove indivíduos foram gravados em FES e dez em FOM. Somente vocaliza-
ções espontâneas foram analisadas (Raven Pro 1.3). Em FOM foi registrado maior número de indiví-
duos, com uma freqüência maior no interior da floresta; em FES a freqüência maior de indivíduos foi na
borda. Os padrões acústicos do grito social foram diferentes entre os locais, independente do tipo de flo-
resta. Assim, no presente estudo detectou-se apenas variações na distribuição espacial dos indivíduos o
que, provavelmente, se deve a diferenças na disponibilidade de alimento entre FES e FOM. As varia-
ções no grito social foram particulares de cada local de estudo e não se relacionaram com o tipo de flo-
resta. Variações individuais, potencialmente, poderiam representar um papel mais importante na
evolução acústica do grito-social de C. chrysops do que o tipo de floresta. Aceitado el 9 de Abril de
2010.
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INTRODUÇÃO

A gralha-picaça (Cyanocorax chrysops), é uma
das dezesseis espécies de gralhas neotropicais
dentro do gênero Cyanocorax, o qual ocorre do
sul dos Estados Unidos ao Uruguai (Madge &
Burn 1994, Anjos et al. 2009). A ecologia de
somente poucas espécies deste gênero foi
estudada de forma mais aprofundada como
em: Cyanocorax yncas (Alvares 1975), C. caeru-
leus (Anjos 1991, Anjos & Vielliard 1993), C.
chrysops (Anjos & Uejima 1994, Uejima 1998),
C. cayanus (Bosque & Molina 2002) e C. crista-
tellus (Amaral & Macedo 2003). C. chrysops é,
juntamente com C. caeruleus, a espécie com
distribuição mais austral, atingindo aproxima-
damente a porção sul do Uruguai (Narosky &
Yzurieta 1987, Ridgely & Tudor 1989, Azpi-
roz 2006). 

No Estado do Paraná, sul do Brasil, esta
espécie é comumente encontrada ocupando
dois tipos de formação florestal, as quais
fazem parte do bioma da Mata Atlântica: Flo-
resta Ombróflia Mista (FOM) e Floresta
Estacional Semidecidual (FES). Como os cor-
vídeos em geral, C. chrysops tende a evitar o
interior de grandes extensões de floresta,
sendo mais freqüente em fragmentos flores-
tais, ocupando tanto a borda como o interior,
e em matas de galeria (Goodwin 1976, Madge
& Burn 1994, Uejima 1998, Anjos 2009). Em
relação ao repertório vocal, foram diferencia-
das 23 vocalizações, sendo que uma delas foi
denominada de grito social (Uejima 1998). O
grito social tem a função de proclamação ter-
ritorial, principalmente em encontros entre
diferentes bandos que ocupam uma determi-
nada região, cumprindo, portanto, a função de
canto, como em C. caeruleus (Anjos & Vielliard
1993). Diferentemente de outros Passerifor-
mes, que apresentam o canto muitas vezes
complexo, o grito social de C. chrysops é bas-
tante simples, sendo composto por uma única
nota com modulação descendente (Uejima
1998). 

No presente estudo, comparou-se popula-
ções de C. chrysops que vivem em áreas de
FOM e de FES, procurando avaliar se existem
diferenças na ocupação destes tipos de flo-
resta nesta espécie entre borda versus interior,
com base no número de indivíduos presentes
nestes habitats. Também avaliou-se se existem
diferenças nas características acústicas do
grito social desta espécie entre populações
que habitam estes tipos de floresta. A hipó-
tese é de que as características fitofisionômi-
cas e de composição florística destas florestas
influenciam na ocupação deste habitat e nas
características acústicas do grito social desta
espécie. Considerando que as formações flo-
restais são diferentes, também se espera que a
densidade de indivíduos seja diferente devido
às potenciais variações na disponibilidade de
recursos alimentares.

 
MÉTODOS

Áreas de estudo. Para atingir os objetivos,
foram selecionados oito locais de estudo em
sete remanescentes florestais no estado do
Paraná, quatro na FES (denominados 1, 2, 3 e
4) e quatro na FOM (denominados 5, 6, 7 e 8;
Fig. 1). Os locais 7 e 8 estão localizados em
uma única Unidade de Conservação de
grande porte, a Floresta Nacional de Irati
(FLONA-Irati; 3495 ha).

FOM é diferente de FES especialmente
pela ocorrência da conífera Araucaria angustifo-
lia a qual é dominante na composição de
árvores; em torno de 40% das árvores de
FOM são A. angustifolia. Esta espécie compõe
de forma quase exclusiva o estrato superior de
FOM. Em FES não há dominância de uma
espécie, sendo as mais abundantes Aspidos-
perma polyneuron, Tabebuia heptaphylla e Peltopho-
rum dubium. FES também é mais pobre em
número de espécies de árvores do que FOM
(cerca de 220 e 350 espécies respectivamente
(Oliveira & Rotta 1982). FES ocorre em alti-
tudes geralmente mais baixas (200–800 m) do
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que FOM (800–1200 m). Há uma marcante
sazonalidade em FES, com um período de
seca de pelo menos 160 dias. Considerando os
estudos desenvolvidos por Galvão et al (1989)
na FLONA-Irati (locais 7 e 8) e Bianchini et al.
(2003) no Parque Estadual Mata dos Godoy
(Local 3), a densidade de árvores em FES é
maior do que em FOM (1824 indivíduos/ha e
1107 indivíduos/ha, respectivamente).

Os fragmentos florestais analisados apre-
sentam tamanhos diferentes e estão localiza-
dos em diferentes altitudes (Tabela 1). Todos
os locais de estudo são áreas de conservação
inseridas em matriz rural, onde predomina a
agricultura.

Procedimento em campo. Foi considerada como
borda uma faixa até 50 m da matriz rural ao
interior de floresta. A caracterização destes
dois habitats, borda e interior da floresta, foi
baseada em características fitofisionômicas
gerais. Em ambos os tipos de floresta, na
borda é encontrada maior densidade de arbus-
tos do que no interior da floresta, onde pre-
dominam árvores de grande porte. Em cada
um dos oito locais de estudo foram determi-
nados 20 pontos de amostragem dispostos
linearmente a cada 100 m em uma trilha; 10
pontos foram determinados em uma trilha no
interior de floresta e os outros 10 pontos em
outra trilha na borda de floresta. A distância

FIG 1: Locais de estudo e os tipos de formação vegetal no estado do Paraná: (1) Área de relevante interesse
ecológico Cabeça do Cachorro; (2) Parque Florestal de Ibicatu; (3) Parque Estadual Mata dos Godoy; (4)
RPPN Fazenda Colombo; (5) ARIE Serra do Tigre; (6) Parque Municipal das Araucárias; (7 e 8) Floresta
Nacional de Irati.
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mínima entre os pontos mais próximos do
interior e borda foi de 200 m. Foi utilizado em
campo o método de contagem de corvídeos
apresentado por Luginbuhl et al. (2001),
entretanto foram introduzidas as seguintes
modificações em relação ao método original:
(1) o apito de caça utilizado por Luginbuhl
et al. (2001) foi substituído por uma gravação
da voz de C. chrysops; (2) a distância entre
os pontos de escuta foi reduzida de 500 m
para 100 m para melhor detecção de C.
chrysops, considerando-se que, em testes preli-
minares, verificou-se que a reprodução da
gravação em ambiente florestal limita a
propagação, sendo que as respostas ao play-
back somente ocorreram a distâncias in-
feriores a 50 m; (3) redução do tempo de 10
para 7 min em cada ponto amostral, pois
se verificou também previamente um
rápido tempo de resposta de C. chrysops ao
playback. Desta forma a área amostral corres-
pondente aos 10 pontos era de aproximada-
mente 8 ha. 

O procedimento em campo consistia em
percorrer cada trilha e nos pontos de amos-

tragem obedecer o seguinte protocolo: (1)
playback do grito social de C. chrysops durante
15 segundos; (2) silêncio por 45 segundos
(para melhor detecção da espécie). Esse pro-
cedimento era realizado quatro vezes. Na
quinta vez, a duração do playback do grito
social era aumentada para 30 segundos,
seguido de 2 minutos e 30 segundos de
silêncio, totalizando uma permanência de 7
minutos em cada ponto. Todos os indivíduos
ouvidos ou observados neste período foram
registrados. A notória resposta ao playback
associada ao modo de vida em grupo apre-
sentados por C. chrysops permitiu o registro
visual em quase 100% dos casos. Isto garantiu
segurança na contagem, sendo muito impro-
vável que o mesmo indivíduo tenha sido
computado duas vezes.

Em cada local foram realizadas três amos-
tragens em cada uma das trilhas de Julho a
Outubro de 2007 e de 2008. As amostragens
iniciavam sempre meia hora após o nascer do
sol. Cada manhã de visita somou 4 horas,
totalizando 96 horas de observação em
campo.

TABELA 1. Locais de estudo. (*) Representa locais onde o grito social foi analisado; ARIE: área de rele-
vante interesse ecológico; RPPN: reserva permanente do patrimônio natural. 1r = presença de rio; v =
aberto à visitação; a = matriz agrícola.

Código Local Tipo de 
Floresta

Coordenadas Área (ha) Altitude 
(m)

1Descrição

1*

2

3*

4

5
6*

7* e 8

ARIE Cabeça do 
Cachorro

Parque Florestal de 
Ibicatu

Parque Estadual Mata 
dos Godoy

RPPN Fazenda 
Colombo

ARIE Serra do Tigre
Parque Municipal das 

Araucárias
Floresta Nacional de 

Irati

FES

FES

FES

FES

FOM
FOM

FOM

24°54'30"S; 53°55'00"W

22°49'16"S; 51°35'43"W

23°27'18"S; 51°15'42"W

22°57'54''S; 51°24'54''W

25°54'45''S; 50°47'59''W
25°20'57''S; 51°27'54''W

25°22'57''S; 50°35'42''W

60,98

57,01

690,17

327,50

32,90
75,37

3495,00

415

400

550

500

960
1060

830

r, v, a

r, a

r, v, a

r, a

r, v, a
r, v, a

v, r
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Gravações do grito social. As gravações foram rea-
lizadas em um único dia em cada local. Este
procedimento foi necessário para evitar que
vozes de um mesmo indivíduo fossem consi-
deradas mais de uma vez; o mesmo procedi-
mento foi adotado durante o percurso em
cada trilha. Assim, 4 e 5 indivíduos foram gra-
vados respectivamente nos locais 1 e 3, e 5
indivíduos em ambos os locais de FOM
(locais 6 e 7); gravações não foram realizadas
nos locais 2, 4, 5 e 8. Entre 5 a 13 emissões do
grito social foram consideradas para cada
indivíduo, totalizando 49 em FES e 73 na
FOM. Todos os indivíduos foram gravados de
forma espontânea, isto é, sem o estímulo de
playback. As gravações obtidas desta forma
permitiram comparações: (1) entre os dois
tipos de floresta; (2) entre todos os locais
entre si, independente do tipo de floresta; (3)
entre todos os indivíduos dentro de um
mesmo local de estudo.  

Nas gravações foram utilizados um micro-
fone unidirecional YOGA-320A® e gravador
cassete Radioshack-CTR-122®. Para obtenção
dos espectrogramas e subseqüentes análises,

foi utilizado o software Raven Pro 1.3 (Charif
et al. 2008). Foram tomadas medidas de 9 vari-
áveis que poderiam evidenciar diferenças na
vocalização de C. chrysops; estas variáveis são
disponibilizadas pelo referido software e têm
sido utilizadas em trabalhos recentes de bioa-
cústica de aves (e.g., Janes & Ryker 2006),
incluindo especificamente Corvidae (e.g., Yor-
zinski et al. 2006). A seleção no espectrograma
foi realizada sempre pelo mesmo pesquisador
e utilizando o mesmo mouse, enquanto as
medidas das variáveis são calculadas automati-
camente pelo software a partir da área de sele-
ção do espectrograma. As variáveis foram
tomadas somente em relação ao fundamental,
onde a energia está concentrada, já que esta
emissão apresenta uma estrutura harmônica
(Uejima 1998). São elas: (1) a freqüência em
que é detectado o maior valor de energia (Max
Frequency, Peak Frequency); (2) a freqüência
que divide a voz em duas metades iguais de
energia (Center Frequency); (3) a freqüência
que divide a voz em duas partes: a primeira
com 25% e a segunda com 75% da energia
(1st Quartile Frequency); (4) a freqüência que

FIG 2: Espectrograma do grito social de C. chrysops nas áreas 2 (a) e 6 (b).
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divide a voz em duas partes: a primeira com
75% e a segunda com 25% da energia (3rd
Quartile Frequency); (5) a diferença entre o
1st e o 3rd Quartile Frequency (Inter-quartile
Range Bandwidth); (6) a diferença entre a
maior e a menor freqüência (Delta Fre-
quency); (7) a duração, em segundos (Delta
Time); (8) a freqüência mais alta da Gravação
(High Frequency.); (9) a freqüência mais baixa
da gravação (Low Frequency).

Procedimento estatístico. As médias do número de
indivíduos de C. chrysops nas trilhas de interior
e borda, bem como as médias do número de
indivíduos registrados em cada formação flo-
restal, foram comparadas por meio de
ANOVA unifatorial (á = 0,05).

O teste Kruskal-Wallis (á = 0,05) foi utili-
zado para avaliar diferenças individuais no
grito social em relação às nove variáveis anali-
sadas. Na comparação do grito social entre as
diferentes áreas, os valores das medianas das
nove variáveis acústicas do grito social de
cada indivíduo foram utilizados e, além do
Kruskal-Wallis, foi também utilizado o teste
de Mann-Whitney para verificar a participa-
ção de cada área de estudo nas diferenças
encontradas. Além disto, para melhor visuali-
zação das diferenças vocais entre os locais de
estudo, foi realizada Análise dos Componen-
tes Principais (ACP) das medianas individuais
com as variáveis obtidas pelo programa
RavenPro 1.3. Foram utilizados os programas
Minitab 15 para os testes Mann-Whitney e
Kruskal-Wallis; PAST para o teste ANOVA e
Statistica 7 para a ACP.

RESULTADOS

Em FES a média do número de indivíduos na
borda (8,08 ± 1,73 DP) foi maior do que no
interior (4,33 ± 2,43 DP; ANOVA, P =
0,00039). Porém, em FOM o número médio
de indivíduos foi maior no interior (9,83 ±
3,66 DP) do que na borda  (6,42 ± 1,38 DP;

ANOVA, P = 0,03557). O número médio
total de indivíduos na FOM (15,75 ± 4,58
DP) foi maior do que na FES (12,42 ± 2,57
DP; ANOVA, P = 0,03877). 

As freqüências do fundamental das 122
emissões do grito social analisadas variaram
entre 0,27 Hz e 5,32 kHz (Fig. 2). Conside-
rando os nove parâmetros utilizados para ava-
liar o grito social encontrou-se que as
diferenças entre os locais de uma mesma for-
mação florestal foram em alguns casos maio-
res (por exemplo, entre os locais 6 e 7) do que
aquelas encontradas entre locais de tipos flo-
restais diferentes (por exemplo, entre os locais
3 e 6; Tabela 2). Assim, o grito social de C.
chrysops apresentou um padrão característico
em cada local, independente do tipo de flo-
resta, como mostra a ACP (Fig. 3); o local 7
aparece isolado, apresentando diferenças em
ambos os eixos, enquanto o local 6 diferencia-
se de 1 e 3 somente em relação ao eixo 1, e o
local 3 apresenta-se disperso.

Das nove variáveis analisadas, sete contri-
buíram para as diferenças vocais entre os indi-
víduos de um mesmo local de estudo (teste
Kruskal-Wallis; Tabela 3): Low Frequency,
3rd Quartile Frequency, Center Frequency,
Delta Frequency, Delta Time, Inter-quartile
Range Bandwidth; Frequency e Peak Fre-
quency (Tabela 4).

DISCUSSÃO

Embora fragmentos de diferentes tamanhos
geralmente não sejam ideais para comparação
devido à relação inversamente proporcional
entre o tamanho do fragmento e o efeito de
borda incidente sobre o interior do remanes-
cente (Didham 1997, Restrepo & Gomes
1998), ainda assim o interior de floresta de
um pequeno fragmento terá a composição
muito diferente de sua borda, particularmente
no que diz respeito ao porte da vegetação.
Isso torna possível, para o objetivo do pre-
sente trabalho, a comparação do ambiente de
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borda em relação ao ambiente de interior de
floresta mesmo entre fragmentos de tama-
nhos diferentes.

A diferença encontrada na ocupação de C.
chrysops entre borda e interior de floresta em
FES e FOM deve estar relacionada com a
densidade de árvores nestas formações flores-
tais. A menor densidade de árvores de FOM
supostamente permite, para uma ave de
médio porte como C. chrysops, uma maior ocu-
pação do interior da floresta em relação à
borda. Já em FES, a maior densidade de árvo-
res deve limitar a ocupação do interior da flo-
resta, aumentando sua freqüência na borda.
Corvídeos são aves que habitam freqüente-
mente áreas abertas com árvores dispersas e
bordas de florestas (Goodwin 1976). As espé-
cies deste grupo de aves, quase cosmopolita
(Goodwin 1976, Madge & Burn 1994, Anjos
2009), que conseguiram colonizar o neotró-
pico, devem ter tido suas dispersões limitadas
pelas largas extensões de floresta que com-
põem esta região biogeográfica. Entretanto,
formações florestais com um espaçamento
maior entre as árvores permite uma ocupação
mais ampla deste ambiente. Esta maior ocu-
pação do habitat pode, potencialmente, influ-
enciar na maior densidade de indivíduos
encontrada em FOM, pois aumenta a possibi-
lidade de exploração de recursos alimentares
do interior da floresta. Notadamente o

pinhão, semente da conífera Araucaria angusti-
folia, é um recurso alimentar abundante, ao
menos nos períodos de outono e inverno,
ocorrendo tanto na borda como no interior
de FOM (Uejima 1998). FES, por sua vez, não
apresenta recurso alimentar equivalente; os
recursos alimentares neste tipo de floresta
aparentemente podem ser encontrados todos
na borda.

Já as variações encontradas no grito social
da gralha-picaça apresentaram padrões carac-
terísticos para cada local de estudo, indepen-
dentes do tipo de formação florestal. As
freqüências das emissões acústicas emitidas
pelos animais tendem a estar adaptadas ao
tipo de cobertura vegetal, especialmente no
caso do canto, o qual é uma comunicação que
deve se propagar a grandes distâncias (Mor-
ton 1975, Richards & Wiley 1980, Boncora-
glio, Saino 2007). Entretanto, embora FOM e
FES apresentem diferentes densidades de
espécies arbóreas e, supostamente, propaga-
ções acústicas diferentes, as variações encon-
tradas no grito social de C. chrysops não
parecem estar diretamente relacionadas ao do
tipo de formação florestal. A ACP sugeriu
que o grito social das gralhas em cada local
apresentou características diferentes dos
demais, porém estas diferenças não estiveram
relacionadas ao tipo de paisagem ou à distân-
cia entre os locais de estudo. Enquanto os

TABELA 2. Variáveis acústicas analisadas e significância (Kruskal-Wallis, H) entre os indivíduos nos locais
de estudo codificados como 7, 6, 3 e 1).  Valores assinalados com (*) são significativos (P < 0,05).  

Variáveis 7 6 3 1
Low Frequency
High Frequency
1st Quartile Frequency
3rd Quartile Frequency
Center Frequency
Delta Frequency
Delta Time
Inter-quartile Range Bandwidth
Max Frequency, Peak Frequency

20,62*
15,67*
7,00
7,25
4,67

19,85*
28,42*
12,44*
4,57

7,94
19,73*
1,67

10,55*
5,74

18,62*
11,81*
11,14*
2,59

13,28*
13,18*
2,98

14,71*
4,63

13,87*
11,53*
17,89*
6,55

2,27
2,52
5,14

11,95*
8,17*
2,33
3,81
6,95
3,77
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locais 1 e 3 (FES) apresentaram semelhança
entre si quanto às características do grito
social, mesmo estando separados por uma
distância de 300 km, o mesmo não aconteceu
com as áreas de FOM (locais 6 e 7), onde
foram encontradas as maiores diferenças,
sendo que os locais são relativamente próxi-
mos entre si (90 km). 

Também as diferenças entre indivíduos de
um mesmo local em relação às características
acústicas do grito social foram significativas.
Variações sonoras individuais em Corvidae
têm sido relacionadas à capacidade de reco-
nhecimento individual, importante em um
grupo com complexa organização social
(Thompson 1982, Allenbacher et al. 1995,
Yorzinski et al. 2006). Estudando a comunica-
ção sonora em Gymnorhinus cyanocephalus
(espécie norte-americana), Marzluff & Balda
(1992) foram capazes de identificar

“assinaturas” que identificam o bando, e
também o indivíduo dentro do bando.
Yorzinski et al. (2006) reconheceram, além
das diferenças entre indivíduos, uma divisão
acústica entre machos e fêmeas de Corvus
brachyrhynchos. Assim, variações individuais do
grito social encontradas nos locais de estudo
são indícios de que o reconhecimento
individual também ocorre em C. chrysops. A
ocorrência dessas variações também no
gênero Cyanocorax é uma informação até
então inédita.

Coldren (1996), ao estudar diferenças nas
assinaturas vocais de uma população isolada
de uma espécie de corvídeo (Aphelocoma coeru-
lescens) no Texas, EUA, sugeriu uma separação
a nível subespecífico dessa pequena popula-
ção de gralhas em relação a outras popula-
ções. Assim, no caso de C. chrysops que ocorre
em dois tipos de formações vegetais bem dis-

FIG 3: Análise dos componentes principais das medianas individuais (ACP) do grito social de Cyanocorax
chrysops nos locais 1, 3, 6 e 7. FES: círculo; FOM: triângulo. As participações dos fatores 1 e 2 foram de
38,4% e 24,5%, respectivamente.
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TABELA 3. Variáveis acústicas analisadas e significância (Kruskal-Wallis, H ou Mann-Whitney, U) entre os
locais de estudo. Valores assinalados com (*) são significativos (P < 0,05).

Variáveis Kruskal-Wallis Mann-Whitney

Low Frequency
High Frequency
1st Quartile Frequency
3rd Quartile Frequency
Center Frequency
Delta Frequency
Delta Time
Inter-quartile Range Bandwidth
Max Frequency, Peak Frequency

9,75*
11,11*
8,57*
13,61*
1,85

12,20*
12,55*
13,48*

5,9

1 x 6
10,0*
18,5
16

10,5*
17
25

30,0*
10,0*

14

1 x 3
14
23

14,5
10,5*
15,5
26,5
26

11,5*
14

1 x 7
17,5
30,0*
11,5*
18,5
17

30,0*
30,0*

24
10,0*

7 x 3
42

49,5*
28

50,0*
40

49,5*
46,5
49,0*

44

7 x 6
39,5*
40,0*
18,0*
39,5*
27,5*
40,0*
39,0*
40,0*

31

6 x 3
33,5
32
24

29,5
25,0*
30,5
26
32

24,5

TABELA 4. Média, desvio padrão e valores mínimos e máximos das variáveis acústicas analisadas em cada
local de estudo.

Low 
Frequency

High 
Frequency

1st  
Quartile 

Frequency

3rd 
Quartile 

Frequency

Center 
Frequency

Delta 
Frequency

Delta 
time

Inter-
quartile 
Range 

Bandwidth

Max 
Frequency, 

Peak 
Frequency

Local 1 
(n = 20)
MÉDIA
DP
Mínimo
Máximo
Local 3 
(n = 29)
MÉDIA
DP
Mínimo
Máximo
Local 6 
(n = 28)
MÉDIA
DP
Mínimo
Máximo
Local 7 
(n = 45)
MÉDIA
DP
Mínimo
Máximo

669,72
63,29
531,90
773,70

917,36
225,28
273,50
1208,90

991,28
118,08
677,00
1208,90

733,73
181,26
386,80
1112,20

4477,69
510,64
3868,40
5319,10

4104,06
659,06
2256,70
4855,30

4362,34
225,79
3965,10
4787,20

2471,09
86,56

2321,10
2659,50

1627,93
104,19
1550,40
1894,90

1621,70
97,87

1378,10
1722,70

1605,78
81,94

1550,40
1722,70

1707,35
197,17
1378,10
2067,20

2118,88
159,08
1894,90
2411,70

2334,49
169,69
1894,90
2584,00

2387,11
153,46
1894,90
2584,00

2094,00
89,65

1894,90
2239,50

1860,49
154,07
1722,70
2239,50

2007,80
179,95
1722,70
2239,50

1999,53
164,70
1722,70
2239,50

1948,52
171,58
1550,40
2239,50

3807,98
535,69
3143,10
4690,50

3186,70
523,90
1880,60
3966,30

3371,05
270,32
2901,30
4013,50

1737,35
190,95
1353,90
2224,30

0,18
0,02
0,15
0,23

0,16
0,06
0,12
0,35

0,14
0,01
0,11
0,17

0,10
0,02
0,07
0,16

490,96
128,39
344,50
689,10

712,82
157,63
344,50
861,30

781,34
128,23
344,50
861,30

378,99
170,69
172,30
689,10

1782,98
245,37
1550,40
2411,70

2049,37
399,63
1378,10
2411,70

2005,68
390,05
1550,40
2411,70

1952,35
251,80
1378,10
2239,50
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tintas era potencialmente possível também
encontrar diferenças entre as populações.
Provavelmente o fato de FOM e FES não
estarem proprimente isoladas, sendo possível
verificar várias áreas de transição entre estas
formações florestais na região central do
Estado do Paraná, não deva ocorrer isola-
mento das populações da gralha-picaça.
Nesse sentido, para a gralha-picaça, o possível
reconhecimento individual acaba sendo
potencialmente mais importante na evolução
das características acústicas do grito social do
que a adaptação ao tipo de floresta.

Embora não tenha sido objetivo do pre-
sente trabalho avaliar a função biológica das
variações acústicas individuais em C. chrysops,
o presente estudo é um estímulo para futuros
trabalhos em bioacústica que enfoquem o
reconhecimento individual nesta espécie. Para
tanto, será necessária a marcação dos espéci-
mes ou estudo de indivíduos em cativeiro.
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