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PREFÁCIO
A proposta desse estudo surgiu a partir da necessidade de pesquisas com acústica de
cetáceos, principalmente do boto-cinza, Sotalia guianensis, no estado do Rio Grande do
Norte. Essa é uma espécie presente em praticamente toda a costa brasileira e poucos estudos
com acústica na região foram realizados. A partir dos resultados encontrados no meu
mestrado sobre impactos de embarcações na acústica de boto cinza, verifiquei a necessidade
de avaliar como os parâmetros acústicos moldam-se em diferentes condições naturais. Surgiu
então, a ideia de verificar a existência da plasticidade acústica. Por isso, o objetivo desse
estudo foi averiguar se existem relações entre estações do ano, maré, ciclo diário da maré,
períodos do dia e habitat diferentes e o comportamento acústico de S. guianensis no litoral sul
do estado do Rio Grande do Norte. Foram realizadas gravações diurnas das emissões sonoras
e ruído natural do ambiente na Enseada do Curral localizada no distrito de Pipa e gravações
diurnas, noturnas e do ruído ambiente no Complexo Lagunar de Guaraíras localizado no
município de Tibau do Sul.
Esse trabalho foi elaborado de acordo com as normas do Programa de Pós-graduação
em Psicobiologia da UFRN e com o intuito de facilitar a publicação dos manuscritos, esses já
se encontram pré-formatados para a publicação.
A introdução geral traz uma fundamentação teórica que suporta os estudos dessa tese.
A primeira parte “Comunicação Animal” exemplifica o que é e como funciona a comunicação
animal. Demonstra conceitos acerca do tema e hipótese do seu surgimento. Em seguida, a
“Comunicação em Cetáceos” descreve como funciona a comunicação nas diferentes subordens. Em, “Ruídos naturais e antropogênicos” relata como esses ruídos podem influenciar a
acústica e comportamento dos cetáceos. Por último, fez-se uma “Caracterização da espécie”
revelando suas características biológicas e ecológicas.

xii

Posteriormente, é apresentado o objetivo geral e específico dessa tese, seguido dos três
manuscritos desenvolvidos. No primeiro manuscrito verificou-se a influência das estações do
ano, maré e ciclo diário da maré sobre as emissões sonoras de S. guianensis; o segundo
verificou se existem diferenças nos parâmetros acústicos entre períodos do dia e o terceiro
apresenta uma comparação das emissões sonoras entre ambiente diferente com latitudes
semelhantes. Por fim, uma consideração final foi desenvolvida com o intuito de compilar
todos os resultados e elaborar uma conclusão sobre a plasticidade acústica.
A referência geral inclui todas as citações realizadas na introdução e considerações
finais. As referências utilizadas em cada manuscrito estão inseridas no final dos mesmos.

xiii

RESUMO GERAL

As características do ambiente podem modificar a acústica de uma espécie devido o habitat,
período do dia e ano. Para Sotalia guisnensis foram descritos tipos de emissões sonoras como
assobios, gritos e estalidos em diferentes regiões do oceano Atlântico. Por isso, esse estudo
investigou as possíveis relações entre estações do ano, maré, ciclo diário da maré, períodos do
dia e diferentes habitat e as emissões sonoras de S. guianensis. As gravações sonoras
ocorreram na Enseada do Curral e Complexo Lagunar de Guaraíras no município de Tibau do
Sul/RN. Nesta região, assobios são emitidos com frequências mais baixas durante a estação
chuvosa e a maré de sizígia; enquanto, estalidos possuem frequências maiores. É durante o
ciclo diário de maré vazante que assobios, estalidos e gritos apresentam parâmetros de
frequências maiores em relação à maré enchente. Essas modificações podem estar
relacionadas com a turbidez e disponibilidade de presas. Na comparação entre os períodos do
dia, percebeu-se que a noite ocorre aumento considerável da ocorrência de assobios e
estalidos provavelmente devido a pouca luminosidade. Além disso, as frequências mais baixas
dos assobios e estalidos utilizadas durante a noite permite que o som viaje distâncias maiores
já que a visão fica limitada; entretanto, o aumento da frequência mínima seria para precisar a
captura das presas em si. A baixa ocorrência dos gritos pode estar relacionada ao tamanho
pequeno do grupo no local. Já as mudanças acústicas a noite podem ser influenciadas em
parte pelos níveis de iluminação como pela disponibilidade de presas durante esse período. Na
Laguna, todos os parâmetros de frequências dos assobios são maiores que na Enseada, assim
como a frequência inicial dos estalidos, o que possibilita uma precisão. Entretanto, a
frequência central dos estalidos diminuiu e esse fato pode estar ligado ao rastreamento da
área. Vários fatores podem estar associados as modificações nas emissões de S. guianensis
como ruídos de fundo, propriedades do fundo, entre outros. Esse estudo suporta a hipótese de
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que S. guianensis apresenta uma plasticidade acústica de acordo com as condições do local
onde a espécie está inserida e se adapta às mudanças ambientais.
Palavras-chave: Comportamento acústico, Sotalia guianensis, fatores ambientais, habitat.
ABSTRACT
The environmental characteristics can modify the acoustics of a species due to habitat, time of
day and year. Therefore, this study investigated the relationships between seasons, tide, daily
cycle of tides, times of day and different habitat and noise emission of S. guianensis. Sound
recordings occurred in the Curral’s Cove and Lagoon Complex of Guaraíras (CLG) in the
municipality of Tibau do Sul/RN. Whistles are emitted with lower frequency during rainy
season and spring tide while clicks are higher; whistles, clicks and calls have higher frequency
during ebb tide. These modifications can be related with turbidity and prey availability. The
whistles and clicks occurrence are higher at night probably because luminosity is lower.
Furthermore, the whistles and clicks frequency reduction overnight allows the sound to travel
longer distance and helps the view which is limited; but the minimum frequency increase was
needed to catch the prey. The low occurrence of calls could be related to the small group size.
The acoustic changes at night may be partly influenced by light levels as prey availability that
is larger in this period. Whistle frequencies and click initial frequency are higher in CLG than
Curral’s cove that permitted good precision. However, click central frequency is lower and
may be connected to tracking the area. Several factors may be associated with such
modifications as background noise, bottom and others. This study supports the hypothesis that
S. guianensis presents an acoustic plasticity according to the local conditions where the
species is embedded and adapts to the environmental changes.
Keywords: acoustic behavior, Sotalia guianensis, environmental factors, nocturnal acoustic,
habitat.
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1- INTRODUÇÃO GERAL
1.1- Comunicação Animal
A comunicação animal pode ser caracterizada como um processo em que os
indivíduos emissores, utilizando-se de sinais, transmitem uma informação que pode modificar
o comportamento dos indivíduos receptores que as captam. Essa comunicação está presente
em muitos momentos do ciclo de vida dos animais e apresenta relevância, principalmente por
ser utilizada em interações sociais essenciais para a sobrevivência do indivíduo (Krebs &
Davies 1996).
Todo comportamento social envolve comunicação, ou seja, a transmissão de
informações de um animal para outro através de sinais que evoluíram para esse fim. Dessa
forma, a comunicação é importante principalmente para a formação e manutenção das
interações sociais. (McGregor 2005).
Não se sabe ao certo como a comunicação se originou e evoluiu, mas é possível que
muitos sinais tenham evoluído a partir de movimentos incidentais dos emissores que
acabaram sendo recebidos pelos receptores e, dessa forma, os últimos passaram a prever o
comportamento dos primeiros reagindo a movimentos que antecediam uma ação importante
(Krebs & Davies 1996; Alcock 1993). Além disso, a comunicação também pode ter surgido
de uma mutação genética (ou sequências de mutações) que aumentou o sucesso reprodutivo
dos indivíduos que a continha e essa característica se propagou e evoluiu na população devido
a detecção pelos receptores (Krebs & Davies 1996; Alcock 1993). A seleção natural - que
pode causar as mudanças nesses sinais para o desenvolvimento da comunicação em uma
espécie - ocorre se pelo menos um dos emissores e/ou receptores, receberem benefícios por
participarem desse sistema. (Bradbury & Vehrencamp 1998; Alcock 1993).
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Deve-se pensar que a comunicação depende dos diferentes canais sensoriais de cada
grupo de animais e as restrições impostas pelos hábitos e hábitats das espécies. Os tipos de
sinais de comunicação utilizados por animais podem ser químicos, visuais, táticos e auditivos,
e uma mesma espécie pode utilizar-se de um ou mais sinais para o mesmo fim, dependendo
do local onde está inserido (Alcock 1993; Krebs & Davies 1996).
Neste sentido, tem-se como exemplo na comunicação química, os feromônios que são
importantes para o comportamento de uma variedade de organismos invertebrados e
vertebrados (Wyatt 2003). Já a comunicação visual pode ocorrer através das cores e formas
dos animais ou pode acontecer pela aquisição de posturas e alterações de formas corporais
(Alves & Neto 2010). Diferentemente, a comunicação tátil necessita que indivíduo emissor e
receptor estejam em contato para que haja a transmissão do sinal (McGregor 2005). Por
último, a comunicação sonora tira o melhor proveito das propriedades físicas do sinal sonoro.
A evolução desse sinal em diferentes animais, a partir de diferentes estruturas em cada grupo,
se adaptaram funcionalmente às necessidades que o ambiente impõe (Vielliard 2004).
De uma forma geral, todos os tipos de comunicação são utilizados para uma variedade
de funções como defesa e manutenção de território, corte e acasalamento, status social,
agressão (Kinzey 1983; Wyatt 2003; Oliveira & Ades 2004; Alves & Neto 2010), todos elas
associadas à sobrevivência dos indivíduos e considerando o melhor custo-benefício para a
espécie.

1.2-

Comunicação em Cetáceos

O som é a parte sensorial que mais se desenvolveu entre os animais marinhos. As
características do ambiente, como por exemplo, a densidade e a transparência da água,
dificultaram o desenvolvimento de outros sistemas sensoriais como a olfação, o paladar e a
visão limitando a transmissão desses sinais (Nowacek et al. 2007).
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A emissão sonora desenvolveu-se dentro da ordem Cetacea, de forma que as espécies
presentes dentro desse grupo utilizam-na para comunicação e orientação (Erbe et al. 1999); e
várias funções distintas de sons produzidos têm sido demonstradas ou sugeridas. Estudos
sobre acústica de cetáceos têm permitido: a identificação de espécies, localização e pistas de
indivíduos, identificação de linhagens a partir de dialetos regionais, determinação de padrões
de distribuição sazonal, abundância relativa, entre outros (Stafford et al. 1998).
A sub-ordem Mysticeti possui uma comunicação muito intensa com relatos de níveis
máximos que chegam a 188 dB em ambiente natural. Várias espécies de baleias produzem
sons de baixa frequência capazes de viajar grandes distâncias em seus ambientes aquáticos
(Richardson et al. 1995). De forma contrária, a sub-ordem Odontocenti produz sons de
frequências mais altas e apresenta grande variedade como os assobios e, alguns sons pulsados,
como os gritos e a ecolocalização (Morisaka & Connor 2007).
Dentre os odontocetos, a família Delphinidae apresenta grande riqueza e
complexidade de suas emissões sonoras (Murray et al. 1998). Sons produzidos por espécies
dessa família são basicamente de três tipos como os estalidos, assobios e gritos, com
variações dentro de cada categoria que apresentam funções específicas. Os estalidos de
ecolocalização são usados para navegação e localização de presas (Herzing 1996), enquanto
os assobios e os gritos são utilizados, primariamente para comunicação (Baron et al. 2008).
Os estudos sobre comunicação acústica em cetáceos vêm crescendo a cada ano e
alguns estudos relatam variações nas emissões sonoras entre espécies sugerindo uma relação
com as diversas condições ambientais, além das diferenças fisiológicas (Wang & Evans 1995;
Rendell et al. 1999). Outros estudos revelam que as diferenças acústicas espécie-específicas
de golfinhos estão baseadas em relações alopátricas/simpátricas (Steiner 1981), diferenças nos
habitats e comprimento do corpo (Wang & Evans 1995). Entretanto muitas informações sobre
3

emissões sonoras específicas de algumas espécies, assim como o repertório acústico como um
todo de determinadas espécies ainda estão em aberto.

1.3-

Ruídos no ambiente marinho

O ambiente por si, tanto marinho quanto terrestre, são locais que apresentam
naturalmente ruídos de fundo e que podem causar uma desordem no espaço, o que influencia
na propagação do som entre emissor e receptor (Urick 1983; Richardson et al. 1995). Para
detectar a influência de ruído no ambiente, devem-se considerar as características físicas de
frequência e intensidade do ruído de fundo e do som de interesse, a fim de tentar controlar as
variáveis (Urick 1983; Richardson et al. 1995).
O ambiente marinho apresenta diferentes fontes de ruídos naturais abióticos e bióticos
que podem ser temporários ou contínuos. Alguns exemplos de ruídos são aqueles produzidos
por ventos, ondas, ruídos sísmicos de vulcões e atividades tectônicas, precipitações, gelo e
sons produzidos por animais (Wenz 1962; Richardson et al. 1995). A variabilidade do som no
ambiente marinho depende da variação das fontes de ruídos e pode ocorrer de minuto a
minuto como também pode ser sazonal como alguns fatores biológicos (Richardson et al.
1995).
Na última década, percebeu-se que o ambiente marinho naturalmente pode refletir em
variações na ecologia comportamental e acústica de uma espécie dependendo do local onde
essa habita (Parks et al. 2009). Como por exemplo, os golfinhos são capazes de modificar
parâmetros acústicos em resposta a uma situação de estresse (Esch et al. 2009) e podem se
adaptar a mudanças em seu habitat (May-Collado & Wartzok 2008; Deconto & MonteiroFilho 2013).
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Além dos ruídos naturais, existem os ruídos produzidos pelo homem que teve um
grande crescimento na zona costeiras nos últimos séculos, principalmente para exploração do
meio marinho com fins lucrativos, como a exploração de petróleo que aumentou
consideravelmente os níveis de poluição acústica (Richardson et al. 1995).
Existem no mínimo quatro preocupações primárias que devem ser consideradas para
animais que estão expostos a altos níveis de ruídos: (1) mudanças permanentes nos limiares
auditivos; (2) mudanças temporárias nos limiares auditivos; (3) mascaramento e (4) respostas
comportamentais (Nowacek et al. 2007). Tanto mudanças permanentes como temporárias no
limiar auditivo representam mudanças atuais na habilidade auditiva, geralmente em uma
frequência particular o que impede a sua identificação. O mascaramento é quando um som
estranho cobre ou “mascara” um sinal e dessa forma, a detecção deste sinal é dificultada. Por
último, as respostas comportamentais são mudanças na atividade de um animal em resposta a
um som como, por exemplo, o abandono de um indivíduo e até mesmo de uma população, de
uma área para outra, devido os ruídos (Nowacek et al. 2007).
Uma atividade que vem crescendo rapidamente na última década em todo o mundo é o
turismo de observação de cetáceos, que ocorre tanto para observação de baleias como
golfinhos. A princípio essa atividade deveria acontecer de forma sustentável a fim de reduzir
os impactos gerados pela atividade, mas ao mesmo tempo trazendo grandes retornos
econômicos e sociais (Higham & Lusseau 2007).
Entretanto, Duffus & Dearden (1993) descrevem que essa atividade pode trazer tipos
diferentes de danos como: (1) consequências imediatas diretas que levam a mudanças
comportamentais dos indivíduos como resultado de uma colisão e, indiretas nas quais os
indivíduos podem morrer após terem sido afetados; (2) consequências diretas em curto prazo,
gerando interferências em comportamentos importantes como alimentação, cuidado parental e
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acasalamentos e, indiretas que podem afetar a distribuição espacial da espécie; (3)
consequências diretas em longo prazo que alteram o tamanho do grupo e, indiretas que
reduzem a adaptabilidade e reprodução, podendo levar ao declínio da população.

1.4-

Caracterização da espécie

O golfinho Sotalia guianensis (van Bénéden, 1864), também conhecido como botocinza habita principalmente estuários, baías, enseadas e áreas de manguezais. Sua distribuição
mundial é restrita ao oceano Atlântico Ocidental conhecida desde Honduras, na América
Central até o Estado de Santa Catarina, no Brasil, sendo amplamente distribuído pela costa
brasileira (Flores et al. 2009).
A espécie apresenta pequeno porte, tamanho médio de 1,80 m com nadadeira dorsal
pequena e localizada no centro do dorso com formato triangular. A coloração do corpo varia
do tom de cinza escuro no dorso e tonalidades mais claras na lateral. A região ventral pode
apresentar tons brancos ou rosados, sendo essa última mais comum em imaturos (Rosas et al.
2003). Sua dieta pode variar dependo do local onde a população está inserida. Dessa forma, a
população de boto-cinza em Pipa, estado do Rio Grande do Norte, se alimenta principalmente,
de peixes teleósteos e cefalópodes (Pansard et al. 2011).
A longevidade desses animais chega a cerca de 30 anos e apresenta um período
gestacional de cerca de 11 meses (Rosas & Monteiro-Filho 2008). A organização social é
dependente da presença das espécies de peixes utilizadas como alimento e do tamanho dos
cardumes. A formação mais frequente é composta por um ou dois adultos e um filhote. Essa
estrutura é mantida por pelo menos dois anos que correspondem ao ano de gestação somado
ao primeiro ano do filhote (Monteiro-Filho 2000; Filla 2004).
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Quando se trata de comunicação, o repertório acústico da espécie vem sendo bem
estudado (Caldwell & Caldwell 1970; Kamminga et al. 1993; Sauerland & Dehnhard 1998;
Monteiro-Filho & Monteiro 2001; Azevedo & Simão 2002; Erber & Simão 2004; Pivari &
Rosso 2005; Azevedo & van Sluys 2005; Rossi-Santos & Podos 2006; Figueiredo & Simão
2009; May-Collado & Wartzok 2009; Deconto & Monteiro-Filho 2013). Monteiro-Filho &
Monteiro (2001) descreveram quatro tipos diferentes de sons: assobios, gritos, gargarejo e
estalidos. Assobios são sons que podem ou não apresentar harmônios e são utilizados
principalmente para comunicação e são os sons mais comuns produzidos por golfinhos. Gritos
correspondem à categoria mais diversa de sons pulsados e apresentam-se com intensidade
variável, mas raramente forte e sempre com harmônicos. O gargarejo é similar ao grito,
apresenta uma nota longa com pelo menos dois harmônicos e modulação de frequência em
torno de 0.3 kHz. É um som que foi descrito para filhotes. Os estalidos são caracterizados
como sequências de pulsos com frequências de amplitudes variáveis usados na
ecolocalização.
A grande riqueza dos sons emitidos por S. guianensis sugere diferenças regionais na
elaboração dos sons que está associada à grande distribuição geográfica da espécie. Essa
hipótese foi proposta e comprovada em estudos que demonstraram o aumento de parâmetros
sonoros, principalmente, da frequência inicial, quanto mais ao norte esteja localizada a
população (Azevedo & Van Sluys 2005; Rossi-Santos & Podos 2006; May-Collado &
Wartzok 2009).
Entretanto, Deconto & Monteiro-Filho (2013) acreditam que a diferença nos
parâmetros dos assobios de S. guianensis entre regiões seja devido às condições ambientais
locais relacionados à propagação do som no ambiente. Além disso, Rossi-Santos & MonteiroFilho (2008) sugerem que populações da região nordeste do Brasil habitam áreas abertas e
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praias além de estuários e as diferenças acústicas entre esses ambientes podem favorecer
sinais de comunicações em diferentes frequências.

2- OBJETIVO GERAL
Investigar as relações entre estações do ano, maré, ciclo diário da maré, períodos do
dia e habitat diferentes e o comportamento acústico de S. guianensis no litoral sul do Estado
do Rio Grande do Norte.

3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1 - Avaliar a influência das estações do ano (estiagem e chuva), variação de maré
(sizígia e quadratura) e ciclo diário da maré (vazante e enchente) nos parâmetros acústicos de
S. guianensis.
3.2 - Verificar se a ocorrência de emissões das categorias sonoras e os parâmetros
acústicos dos sons produzidos por S. guianensis sofrem alterações entre os períodos do dia.
3.3 - Verificar se existem variações nos parâmetros acústicos de S. guianensis entre
diferentes ambientes localizados em uma latitude semelhante.
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4- MANUSCRITOS
4.1- Como se comportam os parâmetros acústicos de Sotalia guianensis em diferentes
condições ambientais? (Manuscrito 1)
Submetido a The Journal of the Acoustical Society of America – Qualis B2
As modificações em diferentes fatores ambientais em um ecossistema ocorrem diariamente e
ao longo do ano. Os animais ali presentes precisam de adaptações que lhe permitam melhorar
a relação custo-benefício de viver nesse hábitat. Para o golfinho Sotalia guianensis é proposto
plasticidade comportamental como resposta adaptativa em diferentes condições do meio e
sugere-se que o mesmo ocorra na acústica. Devido a isso, o objetivo desse estudo foi avaliar a
influência das estações do ano, maré e ciclo diário de maré nos parâmetros acústicos da
espécie. As emissões sonoras foram gravadas durante dois anos na Enseada do Curral
localizada em Pipa e todos os sons emitidos pela espécie na área foram comparados em
relação à influência das variáveis analisadas. Assobios são emitidos com diminuição da
frequência durante a estação chuvosa e a maré de sizígia; e estalidos com aumento. Durante o
ciclo diário de maré vazante, assobios, estalidos e gritos apresentam aumento dos parâmetros
de frequência. É provável que as modificações acústicas estejam relacionadas com a
modificação da turbidez da água, sedimentos em suspensão e disponibilidade de presas. Esse
estudo suporta a hipótese de que S. guianensis apresenta uma plasticidade acústica de acordo
com as condições ambientais do local onde a espécie está inserida.
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ABSTRACT
Changes in different environmental factors in an ecosystem occur daily and throughout the
year. The animals inserted in there need adaptations that allow them to improve the costbenefit of living in this habitat. For Sotalia guianensis behavioral plasticity is proposed as an
adaptive response to different environmental conditions and it is supposed to happen with
acoustic. Due to this, the aim of this study was to evaluate the influence of the seasons, tide
and daily tidal cycle in the acoustic parameters of the species. Sounds emissions were
recorded during two years in Curral’s Cove located in Pipa/RN and all the sounds produced
by the species in the area were evaluated in relation to the influence of the variables analyzed.
Whistles are issued with a decrease of the frequency during the rainy season and the spring
tide and clicks, with an increase. During the daily cycle of ebb tide, whistles, clicks and calls
show increased frequency parameters. It is likely that the acoustic modifications are related to
the change in water turbidity, suspended sediments and prey availability. This study supports
the hypothesis that S. guianensis presents an acoustic plasticity according to the
environmental conditions where the species is inserted.
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INTRODUÇÃO
As modificações nos fatores ambientais em um ecossistema são constantes ao longo da
vida dos seres vivos. Sofrer pressões seletivas de oscilações ambientais como temperatura, pH
e fotoperíodo, além de variação na disponibilidade de presas entre estações do ano e mesmo
ao longo de um dia, favorece a sobrevivência das espécies melhor adaptadas a um
determinado ambiente (Friedlaender et al., 2009; Silva and Silva-Jr., 2009; Dede et al., 2013).
Em ambientes aquáticos, principalmente costeiros e estuarinos, é importante que os animais
tirem o melhor proveito da rotina de mudanças ambientais que ocorrem nesses habitat.
Mamíferos marinhos utilizam sons para comunicar sobre presença de perigo,
disponibilidade de alimento, coespecíficos, status territorial ou reprodutivo (Richardson et al.,
1995). Em especial, a família Delphinidae utiliza sinais acústicos para mediar processos
sociais que envolvem coordenação do grupo para determinados comportamentos como
navegação e forrageio (Lammers et al., 2006).
Particularmente para o golfinho Sotalia guianensis diferentes adaptações foram
documentadas em relação às estratégias de forrageio e, consequentemente nos sons emitidos,
de acordo com a disponibilidade de presas (Monteiro-Filho, 1992; 1995; 2008; Oliveira et al.,
1995; Geise et al., 1999; Araujo et al., 2001; Lodi, 2003; Silva et al., 2008), sugerindo
plasticidade comportamental (Monteiro-Filho, 2008). Essa espécie também exibe mudanças
comportamentais que variam sob condições particulares como temperatura e salinidade (Reis,
2008), estação do ano e ciclo diário de maré (Guilherme-Silveira and Silva, 2007; GuilhermeSilveira and Silva, 2009; Nascimento, 2006; Pansard et al., 2011), fatores que também podem
influenciar o repertório acústico.
Uma importante adaptação de cetáceos ao meio aquático é o repertório sonoro
(Nowacek et al., 2007) e para S. guianensis sons com diferentes funções puderam ser
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identificados de acordo com as características físicas e audíveis (Monteiro-Filho and
Monteiro, 2001). Os assobios são os sons mais comuns e são geralmente emitidos durante
atividades sociais (Monteiro-Filho and Monteiro, 2001; Erber and Simão, 2004; Azevedo and
Van Sluys, 2005). Os gritos são a categoria mais diversa de sons, utilizados na socialização e
durante as estratégias de pesca e estalidos são as ecolocalizações utilizados na detecção de
presas e obstáculos no ambiente (Monteiro-Filho and Monteiro, 2001).
Devido à grande riqueza dos sons emitidos por S. guianensis sobre condições naturais
(Monteiro-Filho and Monteiro, 2001) é sugerido que a complexidade de seu repertório
acústico, associada com uma grande distribuição geográfica possa acarretar em diferenças
regionais na elaboração dos sons. Essa hipótese foi proposta e comprovada em estudos que
demonstraram o aumento de parâmetros sonoros, principalmente, da frequência inicial, quanto
mais próxima à linha do Equador esteja localizada a população de S. guianensis (Azevedo and
Van Sluys, 2005; Rossi-Santos and Podos, 2006; May-Collado and Wartzok, 2009).
Entretanto, Deconto e Monteiro-Filho (2013) sugerem que as diferenças sonoras são
adaptações às condições das características do ambiente.
Assim, considerando que as referidas diferenças acústicas regionais podem estar
associadas às condições físicas do meio (Au and Hastings, 2008), o presente estudo tem como
objetivo avaliar a influência das estações do ano (estiagem e chuva), maré (sizígia e
quadratura) e ciclo diário da maré (vazante e enchente) sobre parâmetros acústicos de S.
guianensis em um mesmo sítio amostral. Para tanto, partimos da hipótese de que
modificações dos parâmetros acústicos refletirão, assim como ocorre com outros
comportamentos, ajustes às alterações do ambiente.
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MATERIAL E MÉTODOS.
Área de estudo
Este estudo foi realizado na Enseada do Curral, pertencente ao distrito de Pipa que
integra o município de Tibau do Sul (fig. 1), no extremo sul do Estado do Rio Grande do
Norte (Nordeste; 06º 13’ 23,9’’ S e 35º 04’ 14,8’’ O) e distando aproximadamente 90 km da
cidade de Natal, capital do Estado.

Figura 1: Localização da Enseada do Curral, estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil, onde
foram realizadas as gravações do repertório sonoro de Sotalia guianensis entre os meses de fevereiro
de 2012 e janeiro de 2014. Mapa: Ana Alencar.

A enseada apresenta fundo arenoso e apresenta profundidade em torno de 5 m. A
turbidez da água é alta, pois é uma praia de alta energia, com movimento constante de
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sedimentos em suspensão. É contornada por falésias com uma altura média de 30 m que
circunda a praia. A região é protegida dos ventos proporcionando assim, uma área
relativamente estável, pois sofre influência unicamente de marés e precipitações (IDEMA,
2003).
Paro (2010) estimou através de foto-identificação, que em Pipa existe uma média de
105 indivíduos, variando entre 88 e 129. Há relatos de que ¼ da população apresente alta e
média fidelidade e ¾ baixa fidelidade (Ananias et. al., 2008; Paro, 2010).
Procedimentos
A coleta dos dados sonoros dos botos teve duração de dois anos (Fevereiro de 2012 a
Janeiro de 2014) e foram realizadas em diferentes intervalos de tempo. Foi considerada a
maré de quadratura (lua crescente e minguante) e a maré de sizígia (lua cheia e nova); as
estações do ano, que foram categorizadas em estiagem que ocorre entre os meses de outubro a
março e chuva entre os meses de abril a setembro (Santos e Silva et al., 2012); e o ciclo diário
da maré enchente e vazante que tem duração de seis horas em média entre os picos de
preamar e baixa mar. Considerou-se o Porto de Natal para o cálculo das amplitudes e horário
de maré com base na tábua de maré da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do
Brasil (DHN, 2012, 2013, 2014) e determinar o horário da coleta. Além disso, todas as
gravações ocorreram sempre na ausência de embarcações na área (exceto a utilizada no
estudo).
Os dados foram registrados a partir de uma embarcação de madeira de oito metros
com motor de popa, a qual permanecia desligada, ancorada e o estado do mar foi padronizado
em < 2 na escala Beaufort. Para as gravações utilizamos um hidrofone C55 (8 Hz a 100 kHz, 165dB, re 1V/µPa) conectado a um gravador digital com taxa de amostragem de 96 kHz e a
16 bits, sendo o hidrofone posicionado a 1,5 m de profundidade. No intuito de otimizar as
14

coletas de dados, os registros iniciavam quando a presença dos golfinhos era detectada em
torno da embarcação numa área com raio de até 100 m. As sessões eram encerradas quando os
indivíduos se afastavam além da distância estabelecida ou não eram mais visualizados na
área.
Para verificar se a modificação da claridade da água no local durante as diferentes
estações do ano pode de alguma forma influenciar a mudança dos parâmetros sonoros dos
golfinhos em função da maior ou menor disponibilidade de partículas em suspensão, dados de
turbidez da água, com o auxilio de um disco de Secchi, foram registrados quando se iniciava o
dia de coleta.
As análises dos sons foram feitas com o programa RAVEN PRO® 1.4. Os parâmetros
foram calculados com FFT 500 (Fast Fournier Transformation), janela Hann e overlap de
50%. Somente sons de boa qualidade, ou seja, com intensidade que os tornassem distinguíveis
dos ruídos de fundo foram analisados. Para assobios os parâmetros avaliados foram:
frequência inicial, frequência final, frequência mínima, frequência máxima, pico de
frequência, frequência central e duração; para gritos e estalidos: frequência mínima,
frequência máxima, pico de frequência, frequência central e duração. May-Collado and
Wartzok (2010) relatam a frequência dominante de estalidos em torno de 88 kHz e como os
valores de frequência máxima de estalidos nesse estudo sempre atingiram o valor máximo do
gravador (48 kHz) não houve modificações desse parâmetro nas diferentes condições que
foram realizadas as gravações, por isso esse parâmetro foi retirado. Entretanto, as análises
comparativas das outras variáveis de frequência dos estalidos foram mantidas, pois variam
dentro de uma mesma área de estudo. Para verificar a possível influência da estação, maré e
ciclo diário da maré nos parâmetros acústicos dos diferentes sons produzidos por S.
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guianensis foi testada a normalidade dos dados e então utilizado o teste de Mann-Whitney
com significância de 0,05.
RESULTADOS
Um total de 212 horas de esforço amostral possibilitou 102 h esforço efetivo
considerando as diferentes estações, maré e ciclo diário da maré. Os meses considerados de
estiagem apresentaram o período de maior transparência da água, visibilidade média de 100
cm, ao passo que na estação chuvosa a visibilidade média foi de 80 cm.
Variações sazonais dos parâmetros acústicos
A categoria sonora assobio apresentou diferenças significativas em todos os
parâmetros de frequência analisados (tabela 1). O parâmetro frequência inicial (AIF) e
frequência mínima (AMIF) tiveram médias superiores para a estação chuvosa (tabela 1).
Entretanto, as médias da frequência final (AFF), frequência máxima (AMAF), pico de
frequência (APF) e frequência central (ACF) foram menores durante a estação chuvosa
(tabela 1). A média do parâmetro de duração (AD) não apresentou mudança significativa
entre as estações (tabela 1).
Semelhante ao que foi registrado para o assobio, o estalido de ecolocalização também
apresentou diferenças significativas em alguns parâmetros acústicos. O parâmetro frequência
mínima (EMIF) e pico de frequência (EPF) tiveram aumento da média de seus valores na
estação chuvosa, enquanto a média da duração (ED) teve um aumento durante a estação de
estiagem. Não houve alteração significativa na média da frequência central (ECF) dos
estalidos (tabela1).
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Diferentemente da maioria dos parâmetros acústicos de assobios e estalidos, o grito foi
à categoria sonora que não sofreu modificação significativa em nenhum de seus parâmetros
(tabela 1).
Influência da maré de sizígia e quadratura
A influência da maré na categoria sonora assobio ocorreu em quatro parâmetros
analisados (tabela 1). As médias da frequência final (AFF), frequência máxima (AMAF), pico
de frequência (APF), frequência central (ACF) foram menores na maré de sizígia (tabela 1).
Os estalidos sofreram mudanças significativas em todos os parâmetros entre as
diferentes marés com aumento da média de frequência mínima (EMIF), pico de frequência
(EPF) e frequência central (ECF) e diminuição da média de duração (ED) durante a maré de
sizígia (tabela 1). Os gritos não tiveram mudanças significativas em nenhum dos parâmetros
acústicos analisados nas duas marés (tabela 1).
Influência do ciclo diário da maré
Em se tratando de variações do ciclo de marés, essas tiveram influência significativa
em praticamente todos os parâmetros das três categorias sonoras (tabela 1).
Os assobios tiveram redução da sua média na frequência inicial (AIF), frequência
mínima (AMIF), pico de frequência (APF), frequência central (ACF) e duração (AD) durante
a maré enchente, enquanto frequência final (AFF) e frequência máxima (AMAF),
apresentaram um aumento da sua média durante essa maré (tabela 1).
Os estalidos sofreram alterações significativas em todos os parâmetros. A média de
frequência mínima (EMIF), pico de frequência (EPF) e frequência central (ECF) diminuíram
durante a maré enchente. Por outro lado, a média de duração (AD) aumentou (tabela 1).
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A variação do ciclo de maré foi a única variável que aparentemente influenciou os
gritos. Tanto a média da frequência máxima (GMAF) quanto às médias de pico de frequência
(GPF) e frequência central (GCF) sofreram redução dos seus valores durante a maré enchente
(tabela 1).
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Tabela 1: Média, desvio padrão, amplitude dos parâmetros acústicos de assobios e estalidos de Sotalia guianensis registrados durante a estação de chuva e
seca, maré de sizígia e quadratura, e ciclo de maré enchente e vazante na Enseada do Curral, Nordeste do Brasil, entre fevereiro de 2012 a janeiro de 2014.
Frequência é dada em kHz e duração em segundos. AIF = frequência inicial de assobios; AFF = frequência final de assobios; AMIF = frequência mínima de
assobios; AMAF = frequência máxima de assobios; APF: pico de frequência de assobios; ACF: frequência central de assobios; AD = duração de assobios;
EMIF = frequência mínima de estalidos; EPF = pico de frequência de estalidos; ECF: frequência central de estalidos; ED = duração de estalidos; GMIF =
frequência mínima de gritos; GMAF = frequência máxima de gritos; GPF: pico de frequência de gritos; GCF: frequência central de gritos; GD = duração de
gritos.

AIF

AFF

AMIF

CHUVOSA

ESTIAGEM

U

p

SIZÍGIA

QUADRATURA

U

p

VAZANTE

ENCHENTE

U

p

11,50 ± 3,82

10,23 ± 3,62

221112

0,000*

11,50 ± 3,82

11,63 + 4,01

276515

0,683

11,50 ± 3,82

9,79 + 3,63

198340

0,000*

(3,12 – 29,67)

(1,68 - 27,28)

(3,12 – 29,67)

(3,69 – 25,09)

(3,12 – 29,67)

(1,80 – 22,06)

18,28 ± 4,42

21,69 ± 5,13

18,28 ± 4,42

19,17 + 3,83

18,28 ± 4,42

19,32 + 4,58

232375

0,000*

(4,53 – 39,36)

(5,00 – 35,65)

(4,53 – 39,36)

(7,91 – 31,28)

(4,53 – 39,36)

(5,22 – 31,41)

10,73 ± 2,98

9,68 ± 2,76

10,73 ± 2,98

10,85 + 3,12

10,73 ± 2,98

9,21 + 2,97

204036

0,000*

(3,12 - 26,74)

(1,68 – 17,68)

(3,12 - 26,74)

(3,69 – 19,47)

(3,12 - 26,74)

(1,80 – 18,30)

169485

226075

0,000*

0,000*

234159

273248

0,000*

0,437

*valores significativos
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Tabela I (continua)

AMAF

APF

ACF

AD

EMIF

EPF

ECF

CHUVOSA

ESTIAGEM

U

p

SIZÍGIA

QUADRATURA

U

p

VAZANTE

ENCHENTE

U

p

18,78 + 4,14

22,11 + 4,88

166833

0,000*

18,78 + 4,14

19,67 + 3,37

227114

0,000*

18,78 + 4,14

19,67 + 4,19

233856

0,000*

(4,77 – 39,36)

(5,00 – 35,65)

(4,77 – 39,36)

(11,34 – 31,28)

(4,77 – 39,36)

(10,91 – 31,41)

14,34 + 3,21

15,30 + 4,39

14,34 + 3,21

15,13 + 3,27

14,34 + 3,21

13,16 + 3,34

226270

0,000*

(4,87 – 28,87)

(2,25 – 30,37)

(4,87 – 28,87)

(5,25 – 24,37)

(4,87 – 28,87)

(2,62 – 22,87)

14,36 + 2,86

15,66 + 3,51

14,36 + 2,86

15,31 + 2,91

14,36 + 2,86

13,57 + 2,89

239085

0,000*

(4,12 – 28,87)

(0,46 – 3,75)

(4,12 – 28,87)

(8,62 – 24,37)

(4,12 – 28,87)

(6,00 – 22,12)

1,20 + 0,34

0,21 + 0,12

1,20 + 0,34

0,19 + 0,12

1,20 + 0,34

0,23 + 0,12

239618

0,000*

(0,02 – 1,20)

(0,03 – 0,65)

(0,02 – 1,20)

(0,03 – 0,70)

(0,02 – 1,20)

(0,05 – 0,71)

6,25 + 2,17

4,09 + 1,82

6,25 + 2,17

5,75 + 2,49

6,25 + 2,17

5,77 + 2,84

120846

0,008*

(0,10 – 15,50)

(0,75 – 13,70)

(0,10 – 15,50)

(0,83 – 15,09)

(0,10 – 15,50)

(0,44 – 13,95)

26,33 + 11,76

25,47 + 14,00

26,33 + 11,76

22,93 + 11,82

26,33 + 11,76

24,68 + 11,11

120636

0,025*

(0,75 – 47,81)

(1,12 – 46,13)

(0,75 – 47,81)

(1,12 – 44,25)

(0,75 – 47,81)

(0,56 – 43,50)

29,71 + 19,05

29,80 + 4,75

29,71 + 19,05

25,96 + 4,80

29,71 + 19,05

27,04 + 5,35

117800

0,006*

(4,12 – 26,11)

(4,87 – 38,81)

(4,12 – 26,11)

(9,00 – 35,62)

(4,12 – 26,11)

(11,62 – 37,31)

247444

217281

265163

135012

245945

250118

0,000*

0,000*

0,090

0,000*

0,015*

0,052

229011

224242

266684

184925

139703

149885

0,000*

0,000*

0,128

0,000*

0,000*

0,000*

*valores significativos
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Tabela I (continua)

ED

GMIF

GMAF

GPF

GCF

GD

CHUVOSA

ESTIAGEM

U

p

SIZÍGIA

QUADRATURA

U

p

VAZANTE

ENCHENTE

1,19 + 0,12

1,61 + 0,15

202439

0,000*

1,19 + 0,12

1,59 + 0,13

157445

0,000*

1,19 + 0,12

1,54 + 0,15

(0,12 – 10,69)

(0,25 – 13,06)

(0,12 – 10,69)

(0,27 – 7,97)

(0,12 – 10,69)

(0,26 – 7,41)

4,48 + 4,16

3,58 + 2,57

4,48 + 4,16

2,71 + 2,26

4,48 + 4,16

2,51 + 2,17

(0,29 – 18,84)

(1,01 – 8,71)

(0,29 – 18,84)

(1,01 – 8,71)

(0,29 – 18,84)

(0,29 – 10,41)

7,68 + 4,97

7,61 + 4,20

7,68 + 4,97

5,29 + 2,66

7,68 + 4,97

5,18 + 2,71

(1,98 – 32,79)

(4,14 – 17,72)

(1,98 – 32,79)

(2,84 – 12,55)

(1,98 – 32,79)

(1,98 – 13,43)

6,05 + 4,61

5,22 + 2,71

6,05 + 4,61

3,90 + 2,30

6,05 + 4,61

3,98 + 3,04

(0,75 – 36,75)

(2,43 – 11,43)

(0,75 – 36,75)

(1,87 – 12,50)

(0,75 – 36,75)

(0,75 – 13,12)

6,10 + 4,55

5,41 + 3,13

6,10 + 4,55

4,00 + 3,50

6,10 + 4,55

3,75 + 2,63

(1,12 – 21,00)

(1,87 – 11,81)

(1,12 – 21,00)

(1,87 – 11,25)

(1,12 – 21,00)

(1,12 – 12,37)

0,19 + 0,09

0,17 + 0,06

0,19 + 0,09

0,16 + 0,06

0,19 + 0,09

0,17 + 0,07

(0,03 – 1,12)

(0,07 – 0,23)

(0,03 – 1,12)

(0,09 – 0,27)

(0,03 – 1,12)

(0,05 – 0,35)

586,000

534,000

557,500

580,500

566,500

0,919

0,592

0,734

0,912

0,791

463,000

379,000

458,500

414,000

520,5

0,110

0,023

0,102

0,051

0,254

U

p

116121 0,000*

441,5

0,077

341,5

0,010*

416,5

0,049*

347

0,012*

588

0,544

*valores significativos
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DISCUSSÃO
Assobios tiveram uma redução de frequência durante a estação chuvosa que
corresponde ao período de grande aporte pluvial com o consequente abastecimento de
nutrientes a partir de escoamento de terra (Scudelari et al., 2005). Essa grande
quantidade de nutrientes leva ao aumento da densidade de plâncton que reduz a
penetração de luz resultando em uma água mais turva e, portanto, com menor
visibilidade (Nybakken and Bertness, 2004). Considerando que peixes teleósteos são os
principais itens alimentares de S. guianensis no distrito de Pipa e, que a escolha do item
alimentar não é somente oportunista, mas também um padrão de seletividade do recurso
(Pansard et al., 2011), a modificação dos assobios nesse momento pode estar
relacionada à diminuição da visibilidade, que apesar de pequena, pode estar associada à
necessidade de estabelecimento de estratégias de forrageio que o grupo está utilizando
dentro da enseada.
Além disso, a baixa na média dos parâmetros de frequências aumentaria o
alcance na propagação do som (Berta et al., 2006) e consequente aumento da
comunicação. Essa característica influenciaria a estratégia comportamental escolhida
pelos indivíduos do grupo que podem estar a diferentes distâncias. Esta hipótese é
reforçada pelas informações já disponíveis para S. guianensis que utiliza assobios com
características específicas durante diferentes estratégias de forrageio (Monteiro-Filho
and Monteiro, 2001) e para o golfinho rotador, Stenella longirostris, outro delfinídeo
que também utiliza assobios para organizar as estratégias de grupos entre indivíduos
dispersos (Lammers et al., 2006).
De forma contrária aos assobios, os estalidos tiveram aumento da maioria dos
seus parâmetros acústicos durante a estação chuvosa. O aumento da frequência de um
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som significa que ocorre uma diminuição no seu alcance, entretanto, no caso dos
estalidos, melhora a sua precisão (Richardson et. al., 1995, Monteiro-Filho and
Monteiro, 2008). Em resposta ao aumento da turbidez da água nessa estação, ocorre
aumento de peixes sazonais e consequente aumento na presença de S. guianensis para
alimentação (Santos et al., 2002; Pansard et al., 2011). Nesse momento, a utilização do
sentido da visão pelos golfinhos, apesar de ser boa (Madsen and Herman, 1980), fica
prejudicada e, dessa forma, a maior precisão do som é importante para localizar e
capturar as presas. Por outro lado, com o menor aporte de sedimentos durante a estação
seca, a transparência da água é maior, o que permite aos golfinhos uma associação da
detecção acústica e visual durante os momentos de forrageio.
Durante a maré de sizígia as variações na amplitude das marés são maiores que
as de quadratura. O aumento na coluna d’água ocasiona a maior distribuição das
partículas no espaço e influencia a propagação do som no ambiente. Assim, de forma
semelhante ao que ocorre na estação chuvosa, o aumento da turbidez durante a maré de
sizígia resulta na redução das frequências dos assobios. Soma-se a isto o fato de que
com o aumento da maré, um novo setor da praia pode ser utilizado para arrebanhar os
cardumes, levando assim a um aumento na utilização das estratégias de risco para
captura das presas e, consequentemente, um aumento da comunicação para a
organização dos golfinhos (Monteiro-Filho, 2008, Nascimento et al., 2008)
Como as estratégias de forrageio nas marés de sizígia podem ser de risco em
função de maiores possibilidades de encalhes nas praias, a precisão dos estalidos de
ecolocalização possibilita um maior sucesso de captura. O tamanho do cardume e a
profundidade do local irão influenciar na estratégia escolhida para a pesca (MonteiroFilho, 2008) refletindo assim nas características acústicas físicas dos estalidos
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utilizados. Além disso, o novo setor na praia possibilita uma área de proteção para os
peixes e essa região, próximo à praia, é de pouca profundidade o que dificulta o
deslocamento dos golfinhos (Monteiro-Filho, 2008), assim, a precisão dos estalidos é
importante para garantir o reconhecimento do revelo, prevenindo o encalhe desses
indivíduos durante o comportamento de pesca.
O grito é uma categoria bastante diversa de sons que possuem notas variadas
com diferentes modulações e sempre com a presença de harmônicos (Monteiro-Filho
and Monteiro, 2001). São utilizados por S. guianensis durante os contextos de
socialização e alimentação (Monteiro-Filho and Monteiro, 2001; May-Collado and
Wartzok, 2009). Esse som é pouco influenciado por fatores como estação e maré
possivelmente devido à variabilidade de contornos e harmônicos não sendo necessários
ajustes nas frequências durante a modificação de alguns fatores no ambiente. A não
modificação dos parâmetros acústicos pode estar relacionada também à interação entre
os indivíduos. Em Pipa, durante os comportamentos de socialização ocorre alto contato
físico (observação pessoal), ou seja, os animais estão próximos um do outro e a
comunicação ocorre a curta distância. Adicionalmente, os grupos de animais durante o
forrageio é pequeno e primariamente solitário (Pansard, 2009), não sendo necessário
ajuste dos parâmetros desse som para organização de estratégias.
A variação do ciclo diário da maré foi a variável que influenciou todas as
categorias sonoras utilizadas por S. guianensis. Durante o movimento da maré, a
capacidade máxima de transporte de sedimentos ocorre no começo da reversão e a
velocidade de corrente claramente varia tanto em magnitude e direção ao longo do ciclo
de maré (Leeder, 2011). Nesses momentos, qualquer sedimento de fundo irá sofrer
períodos de movimentação, desaceleração, descanso e aceleração (Leeder, 2011).
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Assobios, estalidos e gritos apresentaram aumento da maioria dos parâmetros de
frequência durante a maré vazante e isto deve ocorrer devido às correntes marinhas
mudarem a direção de acordo com a variação da maré contribuindo com sedimentos no
sistema (Vital, 2009; Vital et al., 2010). As correntes vazantes transportam sedimentos
mais grosseiros e os mais leves movimentam-se por suspensão (Davis and Hayes,
1984). Nestas ocasiões, sons de baixas frequências parecem não fazer muito sentido,
pois tanto a detecção como a comunicação só será efetiva a curta distância. Já a maré
enchente as partículas em suspensão se dispersam. Nesse caso, tanto a detecção como a
comunicação podem ser feitas a diferentes distâncias sem que haja interferências na
condução dos sons, permitindo assim a eficiência de emissões com frequências mais
baixas.
Apesar da quantidade de peixes aumentar durante a preamar (Kanou et al.,
2005), é durante a vazante que a área de escape dos peixes fica reduzida, devido a rota
de fuga ser menor. Com a diminuição da profundidade ocorre a viabilidade da captura
por parte de S. guianensis (Monteiro-Filho 1995; 2008), já que a maior concentração do
comportamento de forrageio acontece durante essa maré (Nascimento, 2006;
Guilherme-Silveira and Silva, 2007; Guilherme-Silveira and Silva, 2009). Além disso,
peixes de zonas interditais apresentam suas atividades fortemente condicionadas pelos
ciclos de maré (Gibson, 1988), influenciando assim, a disponibilidade de presas. Como
essa disponibilidade condiciona a estratégia de forrageio (Oliveira et al., 1995; Geise at
al., 1999; Araujo et al., 2001; Lodi, 2003; Azevedo et al., 2007; Silva et al., 2008),
durante a maré vazante a utilização dos sons para a organização do grupo no momento
da pesca para localização e captura da presa é bastante importante.
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De uma maneira geral os estalidos sempre tiveram sequências de menor duração
durante os períodos de maior turbulência e aumento de partículas (estação chuvosa,
maré de sizígia e ciclo de maré vazante). Isto deve estar associado à necessidade de
uma maior taxa de estalidos com menor duração e maiores frequências, o que permite
maior número de respostas com maior precisão (Monteiro-Filho and Monteiro, 2008).
Por outro lado, a duração de assobios sofreu alterações apenas durante o ciclo de maré,
com aumento considerável durante a vazante. O aumento da duração, associado ao
aumento de frequência desse som pode refletir a necessidade de reforçar a comunicação
mais precisa em menor visibilidade.
Em Pipa, S. guianensis ajusta a maioria dos parâmetros acústicos de suas
categorias sonoras de acordo com as condições impostas pelo ambiente ao longo do dia
e do ano. Assobios e estalidos de ecolocalização respondem de maneiras opostas às
comparações nas estações do ano e maré. Entretanto, todas as categorias sonoras
modificam-se de forma similares às variações diárias do ciclo de maré. Dessa forma, é
possível subsidiar a hipótese já sugerida (Deconto and Monteiro-Filho, 2013) de que S.
guianensis apresenta uma plasticidade acústica de acordo com as condições ambientais
do local onde essa espécie está inserida.
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4.2- Emissões sonoras de Sotalia guianensis nos períodos do dia e noite em Tibau
do Sul, Nordeste do Brasil. (manuscrito 2)
Será submetido à Marine Mammal Science – Qualis B2.
Compreender as atividades comportamentais de um animal durante a noite é
fator fundamental para entender aspectos da biologia e ecologia de uma espécie.
Estudos noturnos com Sotalia guianensis são poucos e restritos a um local. Por isso,
nesse estudo verificamos se a ocorrência das categorias sonoras e os parâmetros
acústicos dessa espécie sofrem alterações entre os períodos do dia. As emissões sonoras
foram gravadas em duas estações de estiagem no Complexo Lagunar de Guaraíras
(CLG) - Tibau do Sul, estado do Rio Grande do Norte, durante o dia e a noite.
Ocorreram aumentos consideráveis de assobios e estalidos no período noturno além da
utilização de frequências mais baixas em assobios e estalidos. Isso pode estar
relacionado à diminuição da luminosidade, pois assim, o som viaja distâncias maiores já
que a visão fica limitada. As frequências mais baixas dos estalidos durante a noite
tendem a atingir maiores distâncias como forma de rastreamento de obstáculos e presas,
entretanto o aumento da frequência mínima seria para precisar a captura em si. Não foi
possível analisar diferenças nos parâmetros dos gritos já que foi emitido somente
durante o dia e em baixa ocorrência, o que pode estar relacionada ao pequeno tamanho
do grupo no local. A escolha de táticas de comportamentos e consequentemente das
emissões sonoras a noite pode ser influenciada em parte pelos níveis de iluminação
como pela disponibilidade de presas que é maior nesse período.
Palavras-chaves: parâmetros acústicos, períodos do dia, boto-cinza, plasticidade.
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ABSTRACT
The behavioral activities of an animal at night are crucial to understand biology and
ecology aspects of a species. Nocturnal studies about Sotalia guianensis are few and
restricted to one location. Therefore, the aim of this study was: if the repetition rate of
the sound emissions and the acoustic parameters of this species undergoes changes
between the periods of the day. Recording were made in two dry seasons in the Lagoon
Complex of Guaraíras (CLG) - Tibau do Sul / RN during the day and night. The rate of
whistles and clicks increased during the night while the frequency parameters of
whistles and clicks decreased, maybe because of low luminosity. Low frequency sounds
travel long distances and help communication since the sight is limited. Dolphins can
scan the environmental and look for school of fish with lower frequencies of clicks
overnight, however to capture prey they need to increase the minimum frequency. It
was impossible to analyze differences in calls since it was emitted at low occurrence
and only during the day which may be related to the small group size on site. The
choice of tactical behavior and consequently sound emissions at night may be partly
influenced by light levels as the prey availability that is larger in this period.
Keywords: acoustics parameters, daily periods, estuarine dolphin, plasticity
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INTRODUÇÃO
Os estudos com cetáceos crescem a cada dia devido à melhoria de técnicas e
métodos de estudos que avançam e auxiliam a responder questões até então não
compreendidas. Entretanto, alguns pontos ainda estão em aberto, principalmente quando
se trata da elucidação de atividades noturnas devido a limitações da visão humana e
acessibilidade de encontrar os animais (Atem and Monteiro-Filho 2006, Oliveira et al.
2008a).
Uma forma de auxiliar os estudos noturnos é a utilização da acústica passiva
visto que é uma ferramenta que possibilita a detecção e distribuição dos animais sem a
necessidade de visualizá-los diretamente (Benoit-Bird et al. 2004, Daniel-Rentería et al.
2012). Além disso, a acústica pode ser utilizada para o monitoramento de espécies (van
Parijs et al. 2009), estimativa de densidade populacional (Marques et al. 2011) e a
identificação de impactos de ruídos sobre espécies marinhas (Sousa-Lima and Clarck
2009).
Alguns estudos com cetáceos foram realizados durante a noite, como o de Goold
(2000) que relata um aumento na comunicação de golfinho comum (Delphinus delphis)
na costa Britânica em consequência da ausência de luz. Como resposta ao aumento da
atividade de forrageio, Baird et al. (2001) estudaram a atividade sonora noturna de
golfinho-pintado-pantropical (Stenella atenuatta) no Hawai, Newman and Springer
(2008) a de baleia-assassina (Orcinus orca) transeuntes no Alasca, Dahood and BernoitBird (2010) com golfinho-do-crepúsculo (Lagenorhynchus obscurus) na Nova Zelândia
e Matthews et al. (2014) com baleia franca do atlântico norte (Eubalaena glacialis) no
Canadá.
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Particularmente para o golfinho Sotalia guianensis, com ampla distribuição
neotropical (Flores and da Silva 2009), o repertório acústico vem sendo bem estudado,
principalmente quando se trata de assobios (Caldwell and Caldwell 1970, Kamminga et
al. 1993, Monteiro-Filho and Monteiro 2001, Azevedo and Simão 2002, Erber and
Simão 2004, Pivari and Rosso 2005, Azevedo and van Sluys 2005, Rossi-Santos and
Podos 2006, Figueiredo and Simão 2009, May-Collado and Wartzok 2009, Deconto and
Monteiro-Filho 2013). Entretanto, até o momento, pouco se sabe sobre sua atividade
durante o período noturno.
Dentre os estudos realizados com o S. guianensis à noite, o de Atem e MonteiroFilho (2006) descreveu os comportamentos associados à atividade de pesca e fez breves
referências ao repertório acústico da população localizada no estuário de Cananéia no
sudeste do Brasil. Os autores relatam diferenças entre o dia e a noite, com o aumento da
ocorrência de gritos e estalidos de ecolocalização durante o período noturno. Entretanto,
também relatam as dificuldades encontradas para a realização do trabalho como a pouca
luminosidade mesmo em períodos de lua cheia. Oliveira et al. (2008a), na mesma
localidade, relataram que S. guianensis aumenta a produção de determinados sons,
assim como já havia sido relatado para outros membros da família Delphinidae (Goold
2000, Baird et al. 2001, Newman and Springer 2008).
Conhecer as atividades que ocorrem no período noturno é importante para
elucidar aspectos da biologia e ecologia de uma espécie, fator fundamental para
desenvolver atividades que visem a sua conservação. Como os estudos de padrões
cronológicos acústicos de S. guianensis são escassos, o presente estudo propõe-se a
verificar se a taxa de repetição das categorias sonoras e os parâmetros acústicos sofrem
alterações entre o dia e a noite em uma área lagunar no nordeste do Brasil. Para tal,
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partimos da hipótese de que com a falta de visibilidade noturna os golfinhos terão
maiores dificuldades tanto para orientação quanto para a localização de presas, sendo
necessária que a produção sonora seja potencializada.

MATERIAL E MÉTODOS.
Área de estudo
A área onde foi realizado este estudo pertence ao Complexo Lagunar de
Guaraíras, localizada no município de Tibau do Sul, no extremo sul do Estado do Rio
Grande do Norte (06º 11’ 40’’ S e 35º 06’ 40’’ O), distando a aproximadamente 70 km
de Natal, capital do Estado (fig. 1). A laguna mede cerca de 7 km de comprimento,
largura que varia de 1,4 a 2,0 km com profundidade de até 8 metros.
O Complexo Lagunar de Guaraíra sofreu ao longo dos anos com alternâncias
entre lagoa e laguna, contudo, atualmente apresenta característica dessa última e possui
grande influência das correntes de maré, formando tramas de canais e bancos arenosos
(Melo, 2000). A laguna é rodeada por falésias sendo que em um dos lados existem luzes
artificiais utilizadas para iluminação pública da cidade e iluminação de um hotel. Em
alguns pontos dispersos essas luzes são refletidas em direção à laguna auxiliando
sutilmente na detecção dos animais.
Paro (2010) relata que no CLG a presença dos golfinhos não é diária e estimou
que existe uma média de 27 indivíduos, variando entre 18 e 54, sendo que não existe
alta fidelidade da população.
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Figura 1: Localização do Complexo Lagunar de Guaraíras, estado do Rio Grande do Norte,
nordeste do Brasil, onde foram realizadas as gravações do repertório sonoro de Sotalia
guianensis nos períodos do dia e noite entre os meses de outubro a março de 2013 e outubro a
janeiro de 2014. Mapa: Ana Alencar.

Procedimentos
As coletas dos dados sonoros dos golfinhos ocorreram em dois períodos de
estiagem (Outubro de 2012 a Março de 2013 e Outubro 2013 a Janeiro 2014), durante
os períodos diurno e noturno do mesmo dia. Após uma fase piloto, a presença de S.
guianensis no Complexo Lagunar de Guaraíras foi detectada somente no pico de baixamar e início da enchente, ocasiões em que este estudo foi conduzido. A escolha da
estação de estiagem foi devido a menor possibilidade de encerrar as coletas devido às
chuvas. Considerou-se o Porto de Natal para o cálculo das amplitudes de maré com base
na tábua de maré da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (DHN
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2012, 2013, 2014) para verificar o horário da maré. Além disso, as gravações ocorreram
na ausência das embarcações locais utilizadas para pesca, passeio turístico e balsas de
travessias para evitar a interferência dos ruídos.
Os dados foram coletados a partir de uma embarcação de madeira de oito metros
com motor de centro. As gravações foram realizadas utilizando-se um hidrofone C55 (8
Hz a 100 kHz, -165dB, re 1V/µPa) conectado a um gravador digital com taxa de
amostragem de 96 kHz e a 16 bits.
Durante as coletas a embarcação permanecia ancorada, com o motor desligado e
o hidrofone posicionado a 1,5 m de profundidade a boroeste. No período diurno, as
sessões de gravações ocorreram entre as 0600 h e 1200 h e iniciavam quando os botos
eram detectados visualmente na área. As gravações foram encerradas quando os
indivíduos não eram mais visualizados e/ou quando o horário do fim da coleta era
atingido.
Para as coletas durante o período noturno, as sessões de gravações ocorriam
entre 1800 h (início da noite na época do ano estudada) e 2300 h e, iniciavam quando
era detectada a presença de S. guianensis na área através do som produzidos pelos
animais durante a respiração, pelas emissões sonoras identificadas através do aparelho
de gravação e pela visualização dos animais com o auxílio da iluminação natural da lua
e das luzes artificiais. As gravações eram encerradas quando não mais detectávamos
sons emitidos pelos botos por um período de trinta minutos e/ou quando o horário do
fim da coleta era atingido.

Análises
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Os registros sonoros foram analisados com o programa RAVEN PRO® 1.4. Os
parâmetros foram calculados com FFT 500 (Fast Fournier Transformation), janela Hann
e overlap de 50%. Somente sons de boa qualidade com intensidade que os tornassem
distinguíveis dos ruídos de fundo eram analisados. Para assobios os parâmetros foram:
frequência inicial, frequência final, frequência mínima, frequência máxima, pico de
frequência, frequência central e duração; para gritos e sequências de estalidos:
frequência mínima, frequência máxima, pico de frequência, frequência central e
duração. May-Collado and Wartzok (2010) relatam a frequência dominante de estalidos
em torno de 88 kHz. Como os valores de frequência máxima de estalidos nesse estudo
sempre atingiram o valor máximo do gravador (48 kHz) não houve modificações desse
parâmetro nas diferentes condições que foram realizadas as gravações, por isso esse
parâmetro foi retirado. Entretanto, as análises comparativas das outras variáveis de
frequência dos estalidos foram mantidas, pois variam dentro da mesma área de estudo.
Para testar se existe variação na ocorrência dos sons produzidos por S.
guianensis entre o dia e a noite foi utilizada uma análise de frequência de contingência.
Após um teste de normalidade, uma análise de Mann-Whitney com significância de
0,05 foi realizada com o objetivo de verificar se os parâmetros acústicos sofreram
alteração durante os mesmos períodos de estudo.

RESULTADOS
Um total de 70 h de esforço amostral durante o dia e 70 h durante a noite
possibilitou 21 h e 12 h de gravação efetiva, respectivamente. O grupo registrado no
Complexo Lagunar de Guaraíras foi de quatro indivíduos durante o dia e três durante a
noite, não apresentando grandes diferenças entre os tamanhos dos grupos.
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O estalido foi o som mais abundante durante os dois períodos (fig. 2), seguido
pelos assobios e gritos. Esse último não foi registrado durante a noite e apresentou
pequena taxa de emissão durante o dia. Somente 14 gritos foram registrados durante
toda coleta e por isso não foi representado na figura 2.
Ao comparar a ocorrência dos sons entre os dois períodos, o número de assobios
e estalidos aumentou à noite e gritos diminuíram (x2=188,5477 df = 2 p = 0,000).

Figura 2: Taxa de repetição de sons emitidos por S. guianenis dentro das categorias sonoras de
assobios e estalidos durante os períodos do dia e noite registrados no Complexo Lagunar de
Guaraíras estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil, entre os meses de outubro a
março de 2013 e outubro a janeiro de 2014.

Todos os parâmetros sonoros dos assobios sofreram modificações. As médias da
frequência inicial, frequência final, frequência mínima, pico de frequência e frequência
central, sofreram diminuição dos seus valores durante a noite. Somente a média da
duração dos assobios revelou aumento (tabela 1).
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Tabela 3: Média, desvio padrão, amplitude dos parâmetros acústicos de assobios, estalidos e gritos de S. guianensis registrados durante os períodos do dia e
noite no Complexo Lagunar de Guaraíras, estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil, entre outubro de 2012 e março de 2013 e entre outubro 2013 e
janeiro 2014. Não houve registros de grito durante o período noturno. Frequência é dada em kHz e duração em segundos. IF = frequência inicial; FF =
frequência final; MIF = frequência mínima; MAF = frequência máxima; PF = pico de frequência; CF = frequência central; D = duração.

PARÂMETROS

DIA

NOITE

U

p

PARÂMETROS

DIA

NOITE

U

p

Assobio IF

11,37 ± 3,35

10,73 ± 3,05

61584,5

0,001*

Assobio PF

14,72 + 4,20

14,26 + 42,64

61825

0,011*

(2,64 – 25,22)

(4,50 – 27,11)

19,18 ± 4,64

19,00 ± 4,30

57503

0,000*

(7,04 – 34,20)

(1,70 – 38,20)

10,96 ± 2,80

10,57 ± 2,75

60240,5

0,000*

(2,64 - 18,11)

(4,50 – 19,60)

10,96 + 2,82

18,73 + 3,33

167063

0,000*

(2,82 – 16,95)

(3,33 – 27,57)

Assobio FF

Assobio MIF

Assobio MAF

(2,26 – 30,53) (1,92 – 30,37)
64884,5

0,045*

Assobio CF

15,35 + 3,15

14,49 + 3,24

(7,87 – 24,37) (7,87 – 25,12)
63771,5

27107,5

0,017*

0,002*

Assobio D

Estalido MIF

0,17 + 0,08

0,19 + 0,09

(0,04 – 0,45)

(0,04 – 0,53)

4,98 + 2,10

5,53 + 1,88

(1,17 – 13,35) (0,73 – 15,69)

*valores significativos
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Tabela I (continua)

PARÂMETROS

DIA

NOITE

U

p

PARÂMETROS

DIA

NOITE

U

p

Estalido PF

24,96 + 14,040

20,22 + 14,10

159211

0,000*

Grito MAF

5,49 + 1,65

-

-

-

(2,25 – 46,12)

(2,25 – 45,75)

(3,81 – 7,76)

-

27,90 + 6,23

25,71 + 6,99

4,00 + 1,59

-

-

-

(3,75 – 42,75)

(4,87 – 45,00)

(1,50 – 7,68)

-

1,86 + 0,17

1,82 + 0,15

4,21 + 1,32

-

-

-

(0,19 – 13,50)

(0,05– 9,85)

(1,87 – 5,43)

-

2,74 + 1,23

-

0,58 + 0,01

-

-

-

(1,17 – 4,97)

-

(0,09 – 3,18)

-

Estalido CF

Estalido D

Grito MIF

154376,5

196776,5

-

0,000*

0,386

-

Grito PF

Grito CF

Grito D

*valores significativos
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Os estalidos apresentaram uma diminuição na média dos valores de pico de
frequência e frequência central durante a noite, enquanto a frequência mínima teve um
pequeno aumento no mesmo período. A média da duração não sofreu alteração (tabela
1).

DISCUSSÃO
Os sons produzidos por S. guianensis no CLG são os mesmos descritos para essa
espécie em outra localidade no sudeste do Brasil (Monteiro-Filho and Monteiro 2001) e
o tamanho dos grupos estudados não difere daqueles relatados por Paro (2010) no
Complexo Lagunar de Guaraíras e para outras localidades da região.
O comportamento mais realizado por S. guianensis na Laguna é o forrageio
(Oliveira et al. 2008b) e como consequência, o som mais produzido na área é o estalido
que é descrito como sendo utilizado para a localização de presa e de identificação e
orientação no ambiente (Herzing 1996, Monteiro-Filho and Monteiro 2001). Na
sequência, vêm os assobios que são utilizados na comunicação social e comuns nos
momentos de busca de alimento (Monteiro-Filho and Monteiro 2001, Berta et al. 2006,
Oswald et al. 2008).
Houve diferença na ocorrência dos sons entre os períodos do dia, com aumento
significativo de estalidos e assobios durante a noite. Oswald et al. (2008) indicam que o
período do dia influencia diretamente se os golfinhos devem ou não assobiar e essa
modificação varia de acordo com a espécie, além de muita das vezes estar relacionado
ao tamanho do grupo e comportamento. Goold (2000) e Carlström. (2005) sugerem que
a probabilidade de detecção de emissões acústicas em pequenos cetáceos é maior à
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noite, quando a probabilidade de detecção visual é praticamente zero. Dessa forma, o
aumento da atividade sonora (estalidos e assobios) dos golfinhos na Laguna parece estar
associado principalmente à ausência da luz, pois o tamanho dos grupos é praticamente
os mesmos durante os dois períodos.
Flach et al. (2008) sugerem que as presas de S. guianensis são mais susceptíveis
de serem capturadas no período crepuscular, ocasião em que a penetração da luz no
meio é pequena. É provável que nesses momentos ocorra um aumento do
comportamento de forrageio em comparação com o período mais luminoso. Este é,
possivelmente, o caso dos estalidos de ecolocalização cuja variação na taxa de repetição
e nos parâmetros de frequência durante a noite pode estar relacionada a pouca
luminosidade e assim, diminui a dificuldade na localização de presas e dos indivíduos
do grupo. Esta condição foi relatada para a mesma espécie em Cananéia (Oliveira et al.
2008a), para Phocoena phocoena no complexo de Dogger Bank região do Mar do Norte
(Todd et al. 2009) e para Grampus griseus no sul da Califórnia - USA (Soldevilla et al.
2010). Além disso, a flutuação dos estalidos durante o dia e a noite também pode estar
relacionada à movimentação das presas ao longo do dia, pois de acordo com Soldevilla
et al. (2010) de uma maneira geral, a maior disponibilidade das presas ocorre à noite. O
mesmo pode ocorrer no Complexo Lagunar de Guaraíras visto que pescadores locais
relatam o aumento de cardumes durante este período (Fabiano Rossi, com. pessoal)
influenciando assim, o aumento da atividade de pesca e das emissões sonoras utilizadas
no comportamento de forrageio.
Sotalia guianensis utiliza frequências mais baixas em todos os parâmetros
relativos aos assobios durante a noite. Uma das características de sons de frequências
mais baixas é a possibilidade de viajar distâncias mais longas (Berta et al. 2006). Com a
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diminuição da luminosidade à noite, a visão de delfinídeos apesar de boa fica limitada
(Madsen and Herman 1980) e os assobios passam a ser utilizados para o contato de
animais a diferentes distâncias.
Associado a isso, está o aumento da duração dos assobios que possivelmente
melhora a qualidade dos contatos entre os indivíduos participantes das atividades
comportamentais, pois existe a necessidade de se manter a identificação de quem está
atuando nos diferentes comportamentos. Assim, se considerarmos que já foi
documentado que assobios de baixa frequência de Stenella longirostris, atingem
indivíduos do grupo em diferentes localidades ficando a cargo dos harmônicos a função
de demonstrar a localização do emissor (Lammers and Au 2003), o mesmo processo
pode estar ocorrendo com as emissões sonoras de baixas frequências de S. guianensis à
noite.
Outra explicação possível para a diminuição da frequência dos assobios está
relacionada à dependência que a propagação do som tem das condições ambientais,
como por exemplo, a salinidade (Richardson et al. 1995). Esses fatores podem mudar
sazonalmente e regionalmente (Wartzok and Ketten 1999) assim como ao longo do dia,
pois ocorre variação do ciclo diário da maré que é uma condição ambiental a afetar os
parâmetros sonoros na região (Leão et al. submetido).
O aumento da frequência mínima dos estalidos pode estar relacionado à precisão
do som. Animais que forrageiam à noite necessitam de adaptações para compensar a
diminuição da visibilidade (Bicca-Marques and Garber 2004, Warrant 2004, Dahood
and Bernoit-Bird 2010). É provável que a decisão de forragear durante a noite no CLG é
influenciada

pela

disponibilidade

de

presas,

assim

como

é

relatado

para

Lagenorhynchus obscurus (Dahood and Bernoit-Bird 2010). A visão fica limitada
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durante esse momento e para que a captura da presa seja eficiente, um estalido de maior
frequência resultará em uma informação mais precisa.
Entretanto, a frequência central e pico de frequência dos estalidos são menores
durante a noite. O pico de frequência de um som é a frequência onde se concentra a
maior intensidade e a frequência central é a frequência que divide o som em dois
intervalos de frequências de mesma intensidade (Au and Hasting 2008). As médias
desses dois parâmetros estão concentradas nas frequências mais baixas, indicando que
estas frequências tendem a ser utilizada com a finalidade de atingir maiores distâncias
(Wartzok and Ketten 1999), possivelmente como uma forma de rastreamento da
presença de presas (Carlström 2005) e de obstáculos, pois o Complexo Lagunar de
Guaraíras apresenta muito bancos de areia (Melo 2000). Por outro lado, o aumento da
frequência mínima estaria sendo utilizado para precisar a captura propriamente dita
(Wartzok and Ketten 1999).
A capacidade do equipamento de registrar as frequências mais altas que são
descritas para estalidos de S. guianensis pode ser um limitante para registrar a faixa
acústica que esse som pode abranger (May-Collado and Wartzok 2010). Entretanto,
como se trabalhou com médias e essa variável segue uma tendência, mesmo que os
valores reais das frequências centrais e pico de frequência dos estalidos nos dois
períodos do dia fosse maior que o valor observado, dificilmente as médias dos valores
desses parâmetros durante a noite ultrapassaria as médias registradas durante o dia.
A baixa ocorrência dos gritos nesse estudo pode estar relacionada ao tamanho
dos grupos no local. Monteiro-Filho e Monteiro (2001) relatam a utilização de gritos na
comunicação entre indivíduos de S. guianensis no estuário de Cananéia, sudeste do
Brasil, durante os momentos de orientação de estratégias de forrageio. Unidades com
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quatro indivíduos podem ser periodicamente divididas em duas subunidades necessárias
para algumas estratégias de pesca como, por exemplo, a pesca cruzada (Monteiro-Filho
1995) sendo necessária assim, a maior comunicação entre os grupos (Monteiro-Filho
and Monteiro 2001). Esse fato pode estar ocorrendo com os indivíduos da Laguna
durante o dia. Entretanto, durante a noite os grupos compostos de três indivíduos devem
estar pescando em uma unidade, não havendo, portanto, a necessidade deste tipo de
comunicação. Além disso, o fato da região de Cananéia ser um estuário, a visibilidade
deve ser bem reduzida em relação ao Complexo Lagunar de Guaraíras, aumentando a
necessidade de maior comunicação (gritos) no estabelecimento das estratégias a serem
executadas por agrupamentos mais numerosos.
Assim, Sotalia guianensis modifica parâmetros físicos dos sons emitidos durante
os períodos do dia no Complexo Lagunar de Guaraíras. De uma forma geral, assobios e
estalidos respondem a ausência de luz de maneiras similares com diminuição das
frequências e aumento da taxa de ocorrência. Gritos são pouco utilizados na área,
provavelmente devido o tamanho do grupo. A escolha de táticas de comportamentos e
consequentemente das emissões sonoras à noite pode ser influenciada em parte pelos
níveis de iluminação como pela disponibilidade de presas que pode variar ao longo do
dia em determinados locais. A acústica oferece ao animal funções importantes
adaptadas para a atividade noturna como comunicação, orientação e detecção de presas
e obstáculos. Entendendo a acústica e suas variações, é possível compreender as
relações com fatores ambientais, predador-presa e suportar hipóteses como a
plasticidade acústica.
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6.3 – Adaptações acústicas de uma população de Sotalia guianenis no nordeste
do Brasil (manuscrito 3).
Será submetido à Plos one – Qualis A2.
A pressão seletiva do ambiente sobre as espécies ali viventes pode forçar
adaptações como um todo, inclusive no contexto acústico específico. Alguns autores
relatam que o repertório acústico de Sotalia guianensis apresenta dialetos como reflexo
geográfico, entretanto, outros autores propõem que as características do ambiente é que
impõem essas variações. Esse estudo avaliou se S. guianensis modifica suas emissões
sonoras entre a Enseada do Curral e o Complexo Lagunar de Guaraíra, habitat de
latitudes semelhantes. Na Laguna, os golfinhos aumentam as frequências de assobios
assim como a frequência inicial dos estalidos que pode estar relacionado com a precisão
dos sons para comunicação e captura de presas. Entretanto, a frequência central dos
estalidos diminuiu o que permite ao som viajar distâncias maiores possibilitando aos
golfinhos rastrear a área a longas distâncias evitando encalhes acidentais, além de
aumentar a detecção de cardumes. As variações nos sons dos golfinhos podem estar
relacionadas às diferenças nos ambientes como ruídos de fundo naturais; características
como turbidez, temperatura e salinidade; e modificação na propagação do som no meio
devido profundidade e propriedades do fundo. A categoria sonora grito não apresentou
modificação provavelmente devido a riqueza de suas modulações. É possível que a
variação dos parâmetros sonoros entre o ambiente de enseada e laguna seja reflexo do
potencial adaptativo da espécie, pois os mesmos indivíduos podem ajustar os seus sons
às características do ambiente, caracterizando a plasticidade acústica.

Palavras chaves: plasticidade acústica, habitat diferentes, boto cinza, Tibau do Sul
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ABSTRACT
The selective pressure of the environment on species can force adaptations as a whole
including the specific acoustic context. Some authors report that the acoustic repertoire
of Sotalia guianensis presents dialects as a geographical reflection; others propose that
the environmental characteristics impose these variations. This study evaluated whether
S. guianensis modifies sound emissions between Curral’s Cove and Lagoon Complex of
Guaraíras (CLG) habitat with similar latitudes. In CLG, dolphins increase the whistle
frequencies and click initial frequency that may be related to sound accuracy to
communicate and capture prey. However, the click center frequency decreased allowing
the sound to travel greater distances so dolphins can scan the area at long distances to
detect school of fish and to avoid accidental stranding. Dolphins’ sounds variations may
be related to differences in the environments as natural background noise;
characteristics such as turbidity, salinity and temperature; and modification in sound
propagation because of depth and bottom. The calls are invariable probably due to the
richness of their modulations. It is possible that the variation of sound parameters
between the cove and lagoon reflects the adaptive potential of the species, as these
individuals can adjust their sounds to the environment characterizing the acoustic
plasticity.
Keywords: acoustic plasticity, different habitat, estuarine dolphin, Tibau do Sul.
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INTRODUÇÃO
As características ambientais podem influenciar o processo de comunicação. A
maioria dos sinais acústicos sofre modificações quando passa pelo meio, o que implica
em uma degradação deste sinal no percurso entre indivíduo emissor e receptor [1].
Entretanto, os animais tendem a ajustar as estruturas dos seus sinais a fim de aperfeiçoar
a propagação no meio onde estão inseridos [2].
A pressão seletiva que o ambiente exerce sobre as espécies ali presentes pode
ocasionar adaptações no contexto acústico específico e até mesmo em mudanças
morfológicas do aparato vocal entre e inter- espécies a fim de melhorar o custobenefício individual naquele local [3]. Anuros, pássaros e primatas parecem utilizar
frequências claramente diferentes sob a influência de ruídos ambientais distintos,
podendo inclusive controlar seus chamados de acordo com os ruídos ambientes e as
condições de transmissão do local [2].
O repertório acústico de uma espécie pode sofrer modificações dentro das
populações devido à necessidade de superar ruídos naturais e antropogênicos [4]. Este é
o caso dos cetáceos que por viverem em ambiente marinho que naturalmente já
apresenta ruídos bióticos e abióticos, tendem a ajustar a comunicação de acordo com o
local onde estão [5].
Os golfinhos apresentam uma grande plasticidade nos sinais de comunicação.
São capazes de modificar parâmetros acústicos em resposta a diferentes situações como
estresse [6], mudanças em seu habitat [7, 8] e mudar padrões sonoros quando em
presença de embarcações [9, 10].
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O repertório acústico de Sotalia guianensis (van Bénéden, 1864) vem sendo
estudado sob condições naturais ao longo das últimas décadas [8, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17] e alguns estudos descrevem a modificação de parâmetros acústicos de populações
em diferentes localidades, com a hipótese do aumento da média de frequência dos
assobios numa distribuição latitudinal de sul para norte [15, 16, 17]. Entretanto,
Deconto e Monteiro-Filho [8] acreditam que a diferença nos parâmetros dos assobios de
S. guianensis entre regiões seja uma resposta adaptativa às diferentes condições
ambientais locais como temperatura, salinidade e turbidez, ou seja, está relacionado à
propagação do som no ambiente. Além disso, Rossi-Santos e Monteiro-Filho [18]
sugerem que devido às populações da região nordeste do Brasil habitarem áreas abertas
e de praia além de estuários, as diferenças acústicas entre esses ambientes podem
favorecer sinais de comunicações em diferentes frequências.
A partir disso, o presente estudo tem como objetivo avaliar os parâmetros
acústicos de S. guianensis em dois habitat distintos. A hipótese se baseia no estudo de
Deconto & Monteiro-Filho [8] que propõem que as diferenças dos sons produzidos por
S. guianensis em diferentes latitudes refletem a plasticidade acústica da espécie com
adaptações a diferentes ambientes. Neste caso, se as características sonoras da espécie
forem reflexos de parâmetros populacionais (dialetos) é esperado que os sons
produzidos sejam semelhantes em dois ambientes diferentes de mesma latitude,
contudo, se forem adaptativos, é esperado que apresentem diferenças.
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MATERIAL E MÉTODOS.
Área de estudo
A área de estudo consiste no complexo Lagunar de Guaraíras (06º 11’ 40’’ S e
35º 06’ 40’’ O) e da Enseada do Curral (06º 13’ 23,9’’ S e 35º 04’ 14,8’’ O; fig. 1),
ambas pertencentes ao município de Tibau do Sul localizados no extremo sul do Estado
do Rio Grande do Norte.
O Complexo Lagunar de Guaraíras é caracterizado por uma laguna que mede
cerca de 7 km de comprimento com uma largura que varia de 1,4 a 2,0 km e
profundidade variando até 8 metros. O complexo sofreu ao longo dos anos com
alternâncias entre lagoa e laguna, contudo, atualmente apresenta característica de laguna
e possui grande influência das correntes de maré, formando tramas de canais e bancos
arenosos [19]. A salinidade no local varia de 22 a 34 ppm [20].
A Enseada do Curral apresenta fundo arenoso e apresenta profundidade em
torno de 5 m e salinidade de 37 ppm [21]. A região é protegida dos ventos
proporcionando assim, uma área relativamente estável, pois sofre influência unicamente
de marés e precipitações. A turbidez da água é considerada alta, já que é uma praia de
alta energia, com movimento constante de sedimentos em suspensão [21].
Através de foto-identificação, Paro [22] estimou para a área da enseada uma
média de 105 indivíduos, variando entre 88 e 129, havendo relatos de que ¼ da
população apresente alta e média fidelidade [22, 23]. Já na Laguna a presença dos
golfinhos não é diária, mas a estimativa é em média de 27 indivíduos, variando entre 18
e 54 e sem relato de fidelidade. Entretanto, 80% dos indivíduos avistados na área da
Enseada foram reavistados no Complexo Lagunar de Guaraíras [22].
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Figura 1: Localização do Complexo Lagunar de Guaraíras e da Enseada do Curral, estado do
Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil, onde foram realizadas as gravações do repertório
sonoro de Sotalia guianensis entre os meses de outubro a março de 2013 e outubro a janeiro de
2014. Mapa: Ana Alencar.

Procedimentos
As coletas dos dados sonoros dos botos ocorreram em dois períodos de estação
de estiagem (Outubro de 2012 a Março de 2013 e Outubro 2013 a Março 2014) com o
intuito de evitar períodos de chuva, ocasiões que os encontros com golfinhos no
Complexo Lagunar de Guaraíras não são frequentes. As coletas foram realizadas sempre
na ausência das embarcações de turismo, pesca e balsas de travessia e durante a mesma
maré. Considerou-se o Porto de Natal para o cálculo das amplitudes e horário de maré
com base na tábua de maré da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do
Brasil [23, 24, 24] e determinar o horário da coleta.
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Os dados foram coletados a partir de uma embarcação de madeira de oito
metros com motor de centro. As gravações foram realizadas com um hidrofone C55 (8
Hz a 100 kHz, -165dB, re 1V/µPa) conectado a um gravador digital com taxa de
amostragem de 96 kHz e a 16 bits, sendo o hidrofone posicionado a 1,5 m de
profundidade a boroeste.
Para as coletas em ambos os ambientes, o estado do mar deveria estar < 2 na
escala Beaufort e a embarcação permanecia desligada e ancorada todo o tempo. As
sessões de gravações ocorreram entre as 0600 h e 1300 h quando havia a presença de S.
guianensis em torno da embarcação e em um raio de 100 m a fim de otimizar as coletas
de dados. Durante as gravações, foram registrados tanto os sons produzidos pelos
golfinhos como os ruídos naturais do ambiente. As gravações dos sons produzidos pelos
golfinhos foram encerradas quando os indivíduos se afastavam além da distância
estabelecida e/ou não eram mais visualizados na área.
Com o intuito de verificar se a visibilidade da água em ambos locais pode de
alguma forma influenciar os parâmetros sonoros dos golfinhos em função da maior ou
menor disponibilidade de partículas em suspensão, dados de turbidez da água, com o
auxilio de um disco de Secchi, foram registrados quando se iniciava o dia de coleta.
As gravações foram analisadas com o programa RAVEN PRO® 1.4. Os
parâmetros foram calculados com FFT 500, janela Hann e overlap de 50%. Somente
emissões sonoras consideradas de qualidade, aquelas com contorno bem definido do
início ao fim, foram analisadas. Para assobios os parâmetros analisados foram:
frequência inicial, frequência final, frequência mínima, frequência máxima, pico de
frequência, frequência central e duração; para gritos e estalidos: frequência mínima,
frequência máxima, pico de frequência, frequência central e duração. May-Collado e
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Wartzok [27] relatam a frequência dominante de estalidos em torno de 88 kHz. Como
os valores de frequência máxima de estalidos nesse estudo sempre atingiram o valor
máximo do gravador (48 kHz) não houve modificações desse parâmetro nas diferentes
condições que foram realizadas as gravações, por isso esse parâmetro foi retirado.
Entretanto, as análises comparativas das outras variáveis de frequência dos estalidos
foram mantidas, pois variaram entre as diferentes áreas. Para testar se houve
modificações dos parâmetros das emissões sonoras de S. guianensis entre os diferentes
ambientes um teste de normalidade dos dados foi feito e então uma análise de MannWhitney com significância de 0,05 foi realizada.
Visando a testar se havia diferenças nos ruídos naturais produzidos nos dois
ambientes, foi selecionada aleatoriamente uma amostra de 30 s de gravações a cada um
dos 30 dias de coleta em cada local sem que houvesse ruídos antropogênicos e sons dos
animais em estudo. As amostras selecionadas foram divididas em duas categorias,
ruídos que variaram até 2,5 kHz e 2,51 kHz a 5 kHz, para determinar os parâmetros de
pico de frequência, frequência central e intensidade. A comparação entre os dois
ambientes foi realizada a partir de um Mann Whitney.

RESULTADOS
Um total de 96 h e 70 h de esforço amostral possibilitou 47 h e 21 h de
esforço efetivo na Enseada do Curral e Complexo Lagunar de Guaraíras,
respectivamente. A visibilidade na enseada durante o período de coletas teve uma média
100 cm, enquanto na laguna a média foi de 69 cm (U = 22,00, p = 0,002). Durante este
estudo, a composição do grupo de golfinhos nas gravações realizadas na Enseada do
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Curral foi de dois indivíduos adultos e um filhote e no Complexo Lagunar de Guaraíras
foi de três adultos.

Tabela 4: Média, desvio padrão, amplitude dos parâmetros acústicos de assobios, estalidos e
gritos de Sotalia guianensis registrados no Complexo Lagunar de Guaraíras e Enseada do
Curral, estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil, entre outubro de 2012 a março de
2013 e outubro 2013 a março 2014. Frequência é dada em kHz e duração em segundos. IF =
frequência inicial; FF = frequência final; MIF = frequência mínima; MAF = frequência máxima;
PF = pico de frequência; CF = frequência central; D = duração; SD = desvio padrão; Min =
valor mínimo; Max = valor máximo.

PARÂMETROS ESTATISTICA
Assobio IF

Assobio FF

Assobio MIF

Assobio MAF

Assobio PF

* valores

ENSEADA

LAGUNA

U

P

Average ± SD

10,04 ± 3,61

11,37 ± 3,35

136047

0,000*

(Min – Max)

(1,38 – 29,87)

(2,64 – 25,22)

Average ± SD

19,90 ± 4,87

19,92 ± 4,64

175394

0,212

(Min – Max)

(5,00 – 35,65)

(7,04 – 34,20)

Average ± SD

09,35 ± 2,57

10,96 ± 2,80

123828

0,000*

(Min – Max)

(1,68 - 17,95)

(2,64 – 18,13)

Average ± SD

20,48 + 4,50

20,49 + 4,13

173560

0,126

(Min – Max)

(5,80 – 35,65)

(10,80 – 34,20)

Average ± SD

14,37 + 3,86

14,72 + 4,20

168390

0,020*

(Min – Max)

(2,25 – 30,37)

(2,26 – 30,53)

significativos
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Tabela 1 (continua)

PARÂMETROS ESTATISTICA
Assobio CF

Assobio D

Estalido MIF

Estalido PF

Estalido CF

Estalido D

Grito MIF

Grito MAF

Grito PF

Grito CF

Grito D

* valores

ENSEADA

LAGUNA

U

p

Average ± SD

14,73 + 3,21

15,35 + 3,15

162015

0,000*

(Min – Max)

(3,75 – 26,62)

(7,87 – 24,37)

Average ± SD

0,24 + 0,14

0,17 + 0,08

131686

0,000*

(Min – Max)

(0,03 – 0,87)

(0,04 – 0,45)

Average ± SD

4,06 + 1,74

4,98 + 2,10

277704

0,000*

(Min – Max)

(0,72 – 13,70)

(1,17 – 13,35)

Average ± SD

25,54 + 14,06

24,96 + 14,04

363199

0,807

(Min – Max)

(0,18 – 46,31)

(2,25 – 46,12)

Average ± SD

29,51 + 5,50

27,90 + 6,23

308285

0,000*

(Min – Max)

(0,18 – 38,81)

(3,75 – 42,75)

Average ± SD

1,93 + 0,14

2,04 + 1,58

370539

0,432

(Min – Max)

(0,23 – 23,42)

(0,19 – 13,55)

Average ± SD

2,26 + 1,45

2,74 + 1,25

290

0,100

(Min – Max)

(0,44 – 8,71)

(1,17 – 4,97)

Average ± SD

4,89 + 2,30

5,49 + 1,65

319

0,214

(Min – Max)

(1,69 – 17,72)

(2,63 – 7,76)

Average ± SD

3,39 + 1,77

4,00 + 1,59

295,5

0,153

(Min – Max)

(0,93 – 11,43)

(1,50 – 7,68)

Average ± SD

3,58 + 1,85

4,21 + 1,32

271

0,056

(Min – Max)

(1,31 – 11,82)

(1,87 – 5,43)

Average ± SD

0,17 + 0,01

0,58 + 0,01

364

0,534

(Min – Max)

(0,03 – 0,56)

(0,09 – 3,18)

significativos
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Durante o estudo os assobios nas duas áreas apresentaram diferenças em vários
parâmetros analisados (tabela1). Ocorreram aumentos nas médias da frequência inicial
(IF), frequência mínima (MIF), pico de frequência (PF) e frequência central (CF) e
diminuição da média de duração (D) quando os assobios eram produzidos na Laguna
(tabela 1). Entretanto, a frequência final (FF) e frequência máxima (MAF) não sofreram
modificações significativas (tabela 1).
Para os estalidos, a média da frequência mínima (MIF) teve um aumento no
Complexo Lagunar de Guaraíras, enquanto a média da frequência central (CF) sofreu
redução (tabela 1). Todavia, os parâmetros de pico de frequência (PF) e duração (D) não
tiveram alterações (tabela 1). Com relação aos parâmetros analisados da categoria
sonora grito, não houve mudanças significativas entre os ambientes de Enseada e
Laguna (tabela 1).
A faixa de amplitude dos parâmetros de frequência ocupada por S. guianensis no
Complexo Lagunar de Guaraíras foi mais estreita que na Enseada do Curral, como pode
ser observado na tabela 1.
Com relação aos ruídos naturais que foram registrados nos dois ambientes de
latitudes semelhantes, a tabela 2 sintetiza os resultados encontrados para as categorias
de amplitude de frequências adotadas. Somente a categoria de 2,51 a 5 kHz apresentou
alterações significativas entre os dois ambientes (tabela 2). As médias dos parâmetros
de pico de frequência (PF), frequência central (CF) e intensidade (I) são maiores Na
Laguna quando comparado à enseada (tabela 2). A sobreposição do espectro de energia
dos dois ambientes demonstra a diferença encontrada entre o Complexo Lagunar de
Guaraíras e a Enseada do Curral (fig 2).
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Tabela 2: Média, desvio padrão, amplitude dos parâmetros acústicos dos ruídos naturais do
Complexo Lagunar de Guaraíras e Enseada do Curral separados pelas categorias sonoras 02,5kHz e 2,51-5kHz, entre outubro de 2012 a março de 2013 e outubro 2013 a março 2014.
Frequência é dada em kHz e intensidade em dB. PF = pico de frequência; CF = frequência
central; I = intensidade; SD = desvio padrão; Min = valor mínimo; Max = valor máximo.

PARÂMETROS ESTATISTICA

ENSEADA

LAGUNA

U

p

85,00

1,000

85,00

1,000

73,00

0,563

36,50

0,015*

38,00

0,019*

21,00

0,001*

PF

Average ± SD

0,18 ± 0

0,18 ± 0

0-2,5

(Min – Max)

0,18

0,18

CF

Average ± SD

0,21 ± 0,06

0,18 ± 0

0-2,5

(Min – Max)

(0,18 – 0,37)

0,18

I

Average ± SD

70,12 ± 11,45

72,96 ± 11,78

0-2,5

(Min – Max)

PF

Average ± SD

3,74 + 0,80

4,56 + 0,53

2,51-5,0

(Min – Max)

(2,62 – 4,87)

(3,37 – 4,87)

CF

Average ± SD

3,74 + 0,22

3,94 + 0,10

2,51-5,0

(Min – Max)

(3,00 – 3,93)

(3,75 – 4,12)

I

Average ± SD

41,77 + 4,71

50,57 + 6,40

2,51-5,0

(Min – Max)

(52,60 – 89,59) (57,98 – 92,50)

(35,51 – 49,40) (42,21 – 58,87)

*valores significativos

DISCUSSÃO
As diferenças encontradas nas categorias sonoras assobios e estalidos entre os dois
ambientes podem estar relacionadas com a funcionalidade dos sons, que tem funções de
comunicação entre indivíduos do grupo, orientação no ambiente e localização de presas
[11, 28, 29]. Alguns estudos relatam que a diferença entre os parâmetros sonoros agora
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analisados poderiam ser reflexos de características populacionais (dialetos) [15, 16, 17],
entretanto, Wang et al. [30] relatam para Tursiops truncatus que a modificação dos
assobios pode estar relacionada ao ruído ambiente. Possivelmente, é o mesmo que
ocorre nesse estudo, pois os indivíduos que utilizam o Complexo Lagunar de Guaraíras
provavelmente são parte da mesma população que utiliza a Enseada do Curral visto que
parte dos indivíduos visualizados na enseada são reavistados na laguna como relata o
estudo com foto-identificação realizado na área [22].

Figura 2: Espectro de energia dos ruídos naturais do Complexo Lagunar de Guaraíras (linha
superior) e Enseada do Curral (linha inferior) registrado entre outubro de 2012 a março de 2013
e outubro 2013 a março 2014. Eixo x frequência dos ruídos em kHz e eixo y intensidade dos
ruídos em dB re 1V/µPa. CLG = Complexo Lagunar de Guaraíras.
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Como os indivíduos de S. guianensis são registrados nos dois locais e também existe
uma semelhança no tamanho do grupo, é possível que as diferenças nos parâmetros
sonoros entre o ambiente de enseada e laguna seja reflexo do potencial adaptativo da
espécie onde os mesmos indivíduos podem ajustar os sons emitidos às características do
ambiente, caracterizando a plasticidade acústica. Essa hipótese foi levantada por
Deconto & Monteiro-Filho [8] e sugere que temperatura, salinidade e turbidez são
alguns dos fatores que podem influenciar os parâmetros acústicos de S. guianensis,
assim como ocorre com a plasticidade comportamental [31].
Para ajustar as emissões sonoras ao ambiente, S. guianensis aumenta as frequências
de assobios assim como a frequência inicial dos estalidos. Esse aumento de frequências
pode estar relacionado com a precisão dos sons a menores distâncias durante a
comunicação e captura de presa no Complexo Lagunar de Guaraíras, visto que a
turbidez na laguna é maior que na enseada, provavelmente devido ao aporte de
sedimentos fluviais [32]. Com a água mais turva, a visibilidade fica prejudicada o que
força a comunicação e orientação ficarem baseada no som. Entretanto, a frequência
central dos estalidos apresenta valores menores no Complexo Lagunar de Guaraíras o
que permite ao som viajar distâncias maiores [28]. Com isso, os golfinhos rastreiam a
área a longas distâncias visto que existem grandes quantidades de bancos de areia no
local [19], evitando assim encalhes acidentais, além de aumentar a detectabilidade de
cardumes na ausência da visão, semelhante ao que ocorre durante as atividades noturnas
(Capítulo 2).
A capacidade do equipamento de registrar as frequências mais altas que são
descritas para estalidos de S. guianensis pode ser um limitante para registrar a faixa
acústica que esse som pode abranger (May-Collado and Wartzok 2010). Entretanto,
como se trabalhou com médias e essa variável segue uma tendência, mesmo que os
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valores reais das frequências centrais dos estalidos nos dois ambientes fossem maiores
que o valor observado, dificilmente as médias dos valores desse parâmetro no
Complexo Lagunar de Guaraíras ultrapassaria as médias registradas na Enseada do
Curral.
A variação nos parâmetros de frequência de assobios e estalidos também pode ser
resultado de fatores ambientais como o ruído de fundo do ambiente [30, 33, 34, 35]. O
Complexo Lagunar de Guaraíras apresenta maiores frequências e intensidade de ruídos,
principalmente, no intervalo de 2,51 – 5 kHz. Se considerarmos que em estudos
anteriores alguns sons sofreram alterações na presença de ruídos de fundo, como no
caso de Delphinapterus leucas que apresentou aumento na frequência de estalidos no
Hawaii [36] e de Delphinus delphis que em dois locais próximos nas Ilhas Britânicas
apresentou aumento das frequências de assobios [37], o mesmo pode estar ocorrendo na
Laguna onde algumas frequências dos ruídos de fundo podem estar forçando a mudança
de faixa de frequência das categorias sonoras de S. guianensis, principalmente quando
se trata da frequência inicial dos estalidos.
As mudanças nos assobios, assim como nos estalidos também podem estar
relacionados com outras características do meio, como temperatura e salinidade, fatores
que podem influenciar a propagação e degradação do som [38, 39]. As temperaturas em
área de estuário ou de laguna são mais variáveis que águas costeiras devido à entrada de
água doce, pois rios e córregos são mais sujeitos as mudanças de temperatura do que o
mar [40]. Além disso, a variação da salinidade no Complexo Lagunar de Guaraíras é
maior que a Enseada do Curral visto que é uma área que está sujeita a um regime de
salinidade que sofre modificação a cada maré, pois recebe o aporte fluvial [20, 21, 40].
Soma-se a isso o fato da perda na transmissão da propagação do som em águas costeiras
depender da profundidade da água [41]; e a diferença do fundo, tanto física quanto
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química, também poder influenciar a diferença nos parâmetros sonoros [38]. Assim, se
considerarmos que o Complexo Lagunar de Guaraíras é caracterizado pela presença de
bancos de areias e canais, com variações de profundidade, formados por sedimentos
arenosos de granulometria média e fina seguida por deposições de lama [19] e, que a
enseada não apresenta mudanças bruscas de profundidade e apresenta um fundo de areia
[21], essas diferenças no fundo, somadas às diferenças de densidade da água (somatória
da turbidez, salinidade e temperatura) podem forçar o ajuste sonoro para a comunicação,
localização de presa e orientação no local, semelhantes às respostas já documentadas
para Eubalaena glacialis na costa leste dos EUA [4]. Em ambos os casos as diferenças
estão relacionadas às características de propagação do som no habitat e aos ruídos
naturais e antropogênicos [4].
O grito é uma categoria bastante diversa de sons, que são utilizados por S.
guianensis durante os momentos de socialização e alimentação [11, 17]. Na região, esse
som é muito utilizado durante comportamento de socialização, em que ocorre alto
contato físico (observação pessoal) e, por ser utilizado a curtas distâncias está menos
sujeito às pressões do meio e, portanto, passam a ser mais conservativos. Além disso, na
Laguna o comportamento de socialização é menos frequente [42], o que resultou em
poucas emissões dessa categoria.
O nicho acústico pode ser considerado como toda a faixa acústica que uma
espécie pode utilizar para sua comunicação sonora. No Complexo Lagunar de
Guaraíras, o nicho acústico apresenta maiores dimensões que na Enseada do Curral
devido às variações de salinidade, turbidez e temperatura que ampliam o nicho original.
O nicho da laguna, contudo, está ocupado com maiores valores de pico de frequência e
frequência central dos ruídos entre 2,51 a 5 kHz, o que força os golfinhos a utilizar sons
fundamentais com frequências mais altas, fugindo de um nicho já ocupado pelos ruídos.
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Isto parece ter ocorrido com assobios e estalidos que mesmo que já tenham sido
registrados em baixas frequências [11] foram sempre emitidos com frequências mais
altas que as dos ruídos.
Portanto, em latitudes semelhantes S. guianensis responde de maneira diferente
de acordo com as características do meio onde está inserido. Provavelmente, o ruído
natural mais intenso e com pico de frequência e frequência central mais alto no
Complexo Lagunar de Guaraíras dentro da faixa de 2,51 – 5 kHz seja responsável pelo
ajuste dos parâmetros neste ambiente, além de fatores que podem afetar a propagação
do som como, profundidade, estrutura do fundo, salinidade, temperatura e a turbidez da
água. Dessa forma, é possível confirmar que S. guianensis responde de maneira
adaptativa as condições do meio, suportando a hipótese de plasticidade acústica para a
espécie.
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos dados coletados sobre acústica de S. guianensis foi possível
encontrar subsídios que fortalecem a hipótese de plasticidade acústica levantada por
outros autores como Rossi-Santos & Monteiro-Filho (2008) e Deconto & MonteiroFilho (2013) visto que a espécie já demonstra plasticidade comportamental descrita na
área de estudo e em outras regiões em resposta a fatores naturais (Guilherme-Silveira &
Silva 2007, 2009; Monteiro-Filho 2008) e antropogênicos (Santos-Jr et al. 2006; Valle
& Melo 2006; Tosi & Ferreira 2008)
Considerando fatores naturais, foi possível observar que os parâmetros dos sons
emitidos por S. guianensis na Enseada do Curral em Pipa sofrem ajustes de acordo com
as condições impostas pelo ambiente tanto ao longo do dia como também ao longo do
ano. Dentre as variáveis analisadas, os assobios e estalidos se comportam de formas
diferentes entre a estação chuvosa e de estiagem, enquanto o grito apresenta-se
inalterado.
A maioria dos parâmetros de assobios apresentou diminuição na frequência
durante a estação chuvosa situação que pode estar relacionada à maior turbidez da água
(Scudelari et al. 2005). Com frequências mais baixas os sons emitidos podem viajar
distâncias maiores possibilitando uma melhor comunicação dos indivíduos nesse
período devido a pouca visibilidade.
De forma contrária, os parâmetros de frequência de estalidos aumentam na
estação chuvosa a fim de melhorar a precisão desse som utilizado para capturar presas.
Durante essa estação ocorre um aumento da presença de indivíduos na área,
possivelmente devido ao aumento da disponibilidade de presas (Santos et al. 2002;
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Pansard et al. 2011). Como a visão fica prejudicada, é importante que a o som seja
preciso para que a captura tenha sucesso (Richardson et. al. 1995).
Na estação de sizígia um novo setor na praia fica disponível para os golfinhos,
entretanto a área pode ser de risco, pois a coluna d’água é menor. Durante essa estação
os peixes também podem utilizar esse novo local, dessa forma os golfinhos precisam se
organizar para a melhor estratégia de encurralamento das presas (Monteiro-Filho 2008).
Assobios de baixa frequência são importantes para a comunicação à longa distância
desses indivíduos, entretanto o estalido que auxilia a captura deve ser preciso, ou seja,
apresenta maiores frequências, pois o risco de encalhe durante o forrageio nesse local
aumenta (Monteiro-Filho 2008). Essa é a forma que S. guianensis ajusta seus sons nesse
momento.
Gritos não sofrem modificações entre estações do ano e maré. É possível que a
estratégia utilizada para esse som por S. guianensis seja a utilização da própria
variabilidade de contornos e harmônicos. Além disso, é um som muito utilizado durante
socialização caso em que ocorre muito contato físico, não sendo necessários ajustes
físicos do som.
Durante a variação do ciclo diário da maré todos os sons sofrem modificações.
Durante a maré vazante sons de frequências mais altas são mais interessantes devido à
propagação. Adicionalmente, durante a vazante a área de escape dos peixes é menor
ocorrendo aumento do comportamento de alimentação (Azevedo et al. 2007; Silva et al.
2008). Sons para organizar as estratégias de forrageio e a própria captura.
As emissões de S. guianensis também sofrem modificações entre os períodos do
dia. No período noturno, a visibilidade diminui consideravelmente e em resposta os
golfinhos aumentam a taxa de ocorrência de assobios e estalidos para suprir a ausência
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de luz (Oswald et al. 2008). De forma contrária gritos não foram emitidos durante a
noite e poucos exemplares foram registrados durante o dia, provavelmente devido as
estratégia escolhidas pelos indivíduos no local (Monteiro-Filho 1995).
Os parâmetros de frequência dos assobios sofreram redução durante o período
noturno permitindo a comunicação entre os indivíduos a distâncias maiores. Essa
característica pode estar relacionada à baixa iluminação ou mesmo devido à
dependência que a propagação do som tem das condições ambientais, como a salinidade
que varia ao longo do dia (Richardson et al. 1995). De forma semelhante, frequência
central e pico de frequência de estalidos sofrem redução possivelmente para
rastreamento de obstáculos e presença de presas (Carlström 2005). Por outro lado, a
frequência mínima aumenta e estaria sendo utilizado para precisar a captura em si
(Wartzok & Ketten 1999).
Além dessas variações, S. guianensis apresentou modificações nos parâmetros
acústicos das suas categorias sonoras quando inserido em ambientes diferentes. A
confiabilidade dessas variações ocorre, pois grande parte dos golfinhos que são
visualizados na Enseada do Curral são reavistados no Complexo Lagunar de Guaraíras
(CLG; Paro 2010), ou seja, é provável que seja uma população que frequenta os dois
ambientes.
A forma como S. guianensis responde ao habitat é aumentando as frequências
dos assobios e da frequência inicial dos estalidos quando está utilizando o CLG. Esse
ambiente apresenta alta turbidez, diminuindo a possibilidade da utilização da visão e
assim a precisão do som para a comunicação e a captura das presas é importante.
Entretanto, a frequência central sofreu redução o que pode auxiliar o rastreamento da
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área devido a grande quantidade de bancos de areia e a detecção a longas distâncias de
cardumes.
Além da turbidez, outros fatores podem afetar essa modificação nos parâmetros
acústicos como os ruídos de fundo naturais relatados também para outras espécies (Au
et al. 1985; Ansmann et al. 2007). As características do meio como salinidade e
temperatura, fatores que são bastantes variáveis no CLG devido ao aporte de água doce
e salgada variarem ao longo do dia. Além disso, também podem ter influência nas
modificações dos parâmetros de frequência de assobios e estalidos, assim como, a
profundidade e propriedade do fundo que pode influenciar na propagação do som e
consequentemente nas suas características.
A população de S. guianensis da região de Tibau do Sul apresenta fortes indícios
de possuir características adaptativas influenciadas pelo meio onde está inserida ao
invés de características populacionais (dialetos) devido à localização geográfica. A
partir de análises, considerando diferentes variáveis, foi possível perceber que a
modificação no meio seja por luminosidade, sedimentos em suspensão, propriedades
físicas do local entre outros, a espécie em questão ajusta suas emissões sonoras para
melhor adaptação ao momento e o local.
Entendendo a acústica e suas variações, é possível compreender as diferentes
relações como, por exemplo, de fatores ambientais e predador-presa. Concluímos então
que S. guianensis apresenta plasticidade acústica na região do litoral sul do Estado do
Rio Grande do Norte e sugerimos que estudos semelhantes realizados em outras
localidades podem reforçar essa plasticidade da espécie como um todo.
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