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Vertebrados Voadores: 
Morcegos (2)

- Ana Rainho -

Vamos falar de:

• Ecologia e conservação

• Algumas metodologias usadas no estudo
de morcegos

• Detecção acústica e análise de ultra-sons

• Como identificar os morcegos usando as 
suas vocalizações e morfologia
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Mas os morcegos vocalizam???
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Ecolocalização

• O morcego emite um som que é reflectido ao encontrar um 
obstáculo e analisa o eco recebido. Consegue assim, saber a 
distância até esse objecto (ou objectos), medindo  desfasamento do 
tempo entre o sinal que emitiu e o que depois recebeu.
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• Busca

• Captura de presas

• Sons sociais

Tipos de vocalizações
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Como conseguimos detectar as 
vocalizações dos morcegos???
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Detectores de ultra-sons

• Os detectores de ultra-sons 
convertem os sons cuja frequência
não é audível ao ouvido humano em
sons audíveis.
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• Suporte magnético

– Menos utilizados

– Nem todos os gravadores de cassetes são adequados 
(Precisam de ter controle de volume manual). 

• Suporte digital 

– Line-in 

– Formato do ficheiro (não deve ser comprimido: WAV).

– Gama de frequências que regista

– Possibilidade de definir a taxa de amostragem

Sistemas de registo
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Vários programas:

• Sona-PC (Bernd Waldmann)

• Avisoft-SAS Lab Pro (Raimund Specht)

• Batsound (Pettersson)

• Batscan (Stag)

• SIGNAL (Engineering Design)

• Raven (Cornell Univ.)

• Audacity (http://audacity.sourceforge.net/)

Sistemas de análise de som
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Como analisamos as vocalizações dos 
morcegos???
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Diversos programas disponíveis

Audacity (freeware)

Análise de registos de som
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Espectrograma

Oscilograma Espectro de 
potência
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- Seleccionar

- Alinhar faixas

- Editar amplitude (envelope)

- Desenho (permite corrigir ruídos)

- Zoom

- Multi-ferramentas

Algumas ferramentas
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Abrir ficheiro – arrastar ou File/Open (Ctrl+O)

Gravar ficheiro – definir preferences, REC, PAUSE & STOP

Seleccionar - e arrastar

Edição – CUT, COPY, PASTE, TRIM,SILENCE, 

Edição - DUPLICATE & SPLIT
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Oscilograma

Espectrograma
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Filtros

Espectro de potência
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Frequência máxima 
incluída no espectrograma

Variáveis temporais
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Existe uma relação (não linear) entre as 
características morfológicas e ecológicas dos 
morcegos e as características dos sons que estes 
emitem. Esta relação permite, dentro de certos 
limites, identificar as espécies a partir das suas 
vocalizações.

18

Identificação
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A frequência dos pulsos pode 
variar de diferente forma ao 
longo do tempo em que este 
é emitido.

Assim, se durante um intervalo 
de tempo é emitida uma 
mesma gama de frequências, 
esse pulso é considerado de 
frequência constante (CF)

Fr
eq

uê
nc

ia

Tempo

Estrutura
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• Pelo contrário, se a frequência 
do pulso varia no tempo, este 
diz-se de frequência 
modulada (FM) 

• A estrutura é analisada no 
sonograma ou espectograma
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Estrutura
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• Relação estrutura – habitat / prox. objecto

• Relação estrutura – morfologia 

• Rhinolophus e Myotis

• A maior parte das espécies consegue ajustar a estrutura dos seus 
pulsos à situação em que se encontra sendo frequentes pulsos de 
estrutura intermédia, chamados “quase-CF” (QCF)

Estrutura
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No Audacity abre os ficheiros: 

• File2 e File5 – caracteriza a estrutura; em que diferem?

• File9 - amplia até teres apenas 1 pulso visível. Trata-se de um pulso
FM ou CF? Porquê?

Exercício
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• Frequência de máxima amplitude (FMaxE)

– Frequência com maior “energia”

– Analisada no espectro de potência 

– Os indivíduos podem variar a frequência emitida

– Existem variações regionais numa mesma espécie

– Permite rapidamente agrupar algumas espécies de morcegos

Frequência
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Myotis e Plecotus

24
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• No Audacity define qual é a FMaxE de:

– File 1
– File 2
– File 4
– File 7
– File 10

Exercício
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• Gama de frequências (ou bandwidth BW)

– Intervalo de frequências utilizadas num pulso (Finicial – Ffinal)

– Utilizado particularmente em espécies que não definem uma frequência única 
de máxima amplitude (e.g. Myotis)

– O seu valor varia muito com a distância ao morcego, já que as frequências 
mais altas (geralmente no inicio do pulso) são mais rapidamente atenuadas no 
ar

Frequência
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• Intervalo de tempo que decorre 
durante a emissão de um pulso pelo 
morcego

• Muito variável de espécies para 
espécie, mas também consoante a 
distância a um objecto. 

• O seu valor obtém-se sempre no 
oscilograma
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Duração
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• Tal como acontece com a estrutura a duração de um pulso 
varia com a proximidade a um objecto (e.g. FB)

• Este facto está relacionado com estratégias de evitar a 
sobreposição do som emitido (pulso) com os respectivos 
ecos muito mais ténues

Duração

28

• Intervalo de tempo que decorre entre o início de um pulso e o início do 
pulso seguinte

• Pode ser referido como

taxa de repetição = 1/ intervalo

• Muito dependente do habitat (aberto ou fechado) e do objectivo do 
morcego (simples deslocação ou busca de presas)

• Reflecte a “distância de interesse” do morcego

• É sempre obtido no oscilograma

Intervalo
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• Nenhuma variável permite uma classificação fiável das espécies

• A conjugação das diversas variáveis poderá ou não permitir a identificação 
de uma espécie

• Caracterizar o habitat em que o morcego foi detectado é fundamental para 
compreender o significado de algumas características das vocalizações 
registadas

• Sempre que possível deve tentar-se observar o comportamento do animal

Notas

30



5/28/2018

6

Como identificamos os morcegos a 
pertir das suas vocalizações???

31

Opções:

• Fazer uma coleçção de sons de referência

• Uso de informação bibliográfica

• CDs e folhetos disponíveis comercialmente

Identificação
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• Preparada no âmbito do projecto do Atlas, tem algumas limitações
para aplicação noutros objectivos (e.g. Miniopterus).

• Muito conservadora, de forma a garantir identificações tão correctas
quanto possível mesmo quando usada por utilizadores menos
experientes.

• Documento sempre em actualização; integração de nova informação.

Chave de identificação
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Como funciona?

Chave de identificação
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35 36



5/28/2018

7

37

• No Audacity abram o ficheiro nº 5:

Exercício
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• Usando as funcionalidades do Audacity, relaciona as vocalizações registadas
nos ficheiros com as respectivas espécies usando a chave de identificação do 
ficheiro disponível em:

• http://anodomorcego.wix.com/icnb/atlas#!__atlas/docs

• Poderão também aceder ao tutorial de análise de som de morcegos com o 
Audacity na mesma página.

Exercícios
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