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RESUMO 

Estudos sobre movimentação podem fornecer diversos tipos de informações sobre a 

ecologia de diferentes grupos animais, desde padrões de uso de habitat até inferências sobre 

estados comportamentais. O presente trabalho tem como objetivo a caracterização dos padrões 

de movimentação em fina escala dos machos cantores de Jubarte em um sítio reprodutivo para 

detectar efeitos da abundância de machos cantores e da presença de embarcações. 

Adicionalmente, buscou-se verificar se é possível fazer inferências sobre os estados 

comportamentais dos cantores através das suas trajetórias. A coleta dos dados foi feita 

utilizando-se arranjos de gravadores acústicos autônomos desenvolvidos pelo Programa de 

Pesquisas em Bioacústica da Universidade de Cornell – EUA. O estudo foi realizado no sítio 

reprodutivo das baleias Jubarte do Pacífico Sul Ocidental localizado no Banco dos Abrolhos-BA 

durante a temporada reprodutiva de 2005. Os machos cantores de Jubarte foram identificados 

através da detecção dos seus sons por meio da inspeção visual dos espectrogramas das 

gravações. As posições dos cantores foram estimadas através da localização de cada som 

identificado com boa qualidade em pelo menos 3 dos 5 canais de áudio através de algoritmo 

customizado em ambiente MATLAB. Da mesma forma foi realizada a detecção dos eventos de 

embarcações. As trajetórias foram construídas a partir dos pontos de localização após uso do 

filtro Kalman. As trajetórias foram classificadas em categorias de abundância de cantores (baixa 

= até dois cantores e alta = a partir de três cantores) e de presença de barco (presença e 

ausência). Funções de distribuição de probabilidade foram construídas a fim de testarmos, por 

meio da análise de máxima verossimilhança, qual distribuição se ajustaria melhor aos nossos 

dados. Foi feita uma seleção de modelos concorrentes incluindo como modelos as categorias de 

análise (abundância e presença de barcos) e as funções de distribuição ajustadas aos dados. A 

variável preditora utilizada foi a velocidade de cada passo adquirido. O melhor modelo foi 

selecionado com o Critério de Informação de Akaike corrigido para pequenas amostras (AICc). 

Os padrões de movimentação descritos diferiram de estudos prévios. Nossas categorias de 
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análise não se mostraram boas para a explicar a variação dos dados, mas os modelos foram 

capazes de identificar dois padrões distintos de movimentação de machos cantores de jubarte: 

passos lentos e constantes caracterizando um estado comportamental exploratório intercalados 

por raros passos rápidos que caracterizam um movimento direcional. As motivações para a 

alternância entre os diferentes estados comportamentais provavelmente envolvem diferentes 

estratégias reprodutivas. Nossos resultados mostraram que trajetórias baseadas em dados 

acústicos podem ser utilizadas para a inferência de estados comportamentais distintos de 

baleias jubarte através da análise dos padrões de movimentação. 

 

Palavras-chave: Ecologia do movimento; Ecologia comportamental; Análise de Máxima 

Verossimilhança; Megaptera novaeangliae. 
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ABSTRACT 

 Studies on movement may provide various types of information on the ecology of 

different animal groups, from perception and habitat use to inferences on behavioral states. 

This study aims to characterize movement patterns in thin range of male humpback singers at a 

reproductive site and to detect effects of singing males abundancy and presence of vessels. 

Additionally, we verified if it is possible the inference of different behavioral states of singer 

males through their trajectory. Data collection was done using arrangements of autonomous 

acoustic recorders developed by the Bioacoustics Research Program of Cornell University – EUA. 

The study was conducted at the reproductive site of the humpback whales from the Western 

South Pacific, located at the Abrolhos Bank, state of Bahia, Brazil, during the reproductive season 

of 2005. Singing humpback males were identified through the detection of their sounds by visual 

inspection of the recording spectrograms. Singers positions were estimated through location of 

each sound identified with good quality in at least three of  five audio channels through a custom 

algorithm in a MATLAB environment. Detection of vessels events was done the same way. 

Trajectories were built from location points after using the Kalman filter. Trajectories were 

arranged in categories such as singers abundancy (low = up to two singers and high =  from three 

singers on) and vessel presence (presence and absence). Functions of probability distribution 

were built for us to test, by likelihood analysis, which distribution adjusts better to our data. A 

selection of competing models was done, including as models analysis categories (abundancy 

and presence of vessels) and distribution functions adjusted to our data. The predictor variable 

used was speed of each step. The best model was selected with Akaike’s Information Criterion 

corrected for small samples (AICc). Movement patterns described differed from previous 

studies. Our analysis categories were not good to explain data variation, but models were 

capable of identifying two distinct movement patterns of humpback male singers: slow and 

constant steps characterizing an exploratory behavioral state interpolated by rare fast steps 

which characterize a directional movement. Motivations for variation between different 
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behavioral states probably involve different reproductive strategies. Our results showed that 

trajectory based on acoustic data can be used to infer distinct behavioral states o humpback 

whales through the analysis of movement patterns. 

 

Key-words: Movement Ecology; Behavioural Ecology; Maximum Likelihood Analysis; Megaptera 

novaeangliae. 
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INTRODUÇÃO 

 O movimento de organismos, definido como a mudança da localização espacial no 

tempo, é uma característica fundamental da vida e é regido por processos que agem em 

múltiplas escalas temporais e espaciais (NATHAN et al., 2008). Pode ser considerado uma 

resposta comportamental mensurável que resulta da combinação de estados internos, 

restrições fisiológicas e fatores ambientais (GURARIE et al., 2009). Estudos sobre a 

movimentação de animais têm sido desenvolvidos buscando-se identificar os processos 

ecológicos e comportamentais que regem a estrutura e dinâmica de populações, comunidades 

e ecossistemas, uma vez que o movimento possibilita grande parte das interações ecológicas. 

Este tipo de trabalho pode fornecer informações sobre a ecologia de diferentes grupos animais 

relevando os mecanismos de seleção de habitat, de dispersão e de interações entre indivíduos 

e com atividades de origem antrópica (THURFJELL et al., 2014).   

 Estudos dessa natureza têm sido realizados com diversos taxa, especialmente 

vertebrados, incluindo organismos aquáticos como focas (GURARIE & OVASKAINEN, 2013) e 

peixes (GURARIE et al., 2015), terrestres como alces (MORALES et al., 2004) e cervos (FOCARDI 

et al., 2009) até organismos voadores como corujas (DELGADO et al., 2014) e albatrozes 

(EDWARDS et al., 2007). O avanço de tecnologias de rastreio tem possibilitado o estudo do 

movimento de animais cada vez menores, como pequenos mamíferos, aves e até invertebrados 

como insetos, permitindo o avanço da compreensão de importantes processos ecológicos como 

polinização e dispersão de sementes (KAYS et al., 2015). 

Apesar das potencialidades dos estudos sobre a ecologia do movimento, esse tipo de 

pesquisa exige meios precisos de localização dos animais em seus habitats e muitas vezes este 

é inacessível, especialmente no caso de animais marinhos (STANISTREET et al., 2013). A biota 

marinha se utiliza do som como parte fundamental de sua vida, portanto, a localização por 

monitoramento acústico passivo (MAP) a partir de arranjos sincronizados de sensores múltiplos 
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representa uma alternativa ao uso de tecnologias como radio-telemetria, sinais de satélite e 

GPS, muito usadas em estudos de movimento de animais de hábitos terrestres. Além de 

possibilitar métodos de rastreio, o MAP gera grandes bancos de dados que permitem o 

desenvolvimento de outros tipos de pesquisa como estimativas de riqueza e abundância de 

espécies, o desenvolvimento de índices de complexidade acústica, além de potencialmente 

qualificar o comportamento durante o movimento através da identificação da função dos sons 

gravados (GASC et al., 2013; HATCH et al., 2012; PARKS et al., 2014). 

A sinalização acústica consiste no meio mais eficiente de comunicação dentre animais 

aquáticos, uma vez que o som se propaga melhor em meios mais densos (WÜRSIG & 

RICHARDSON, 2002). Sendo assim, o comportamento acústico é muito relevante para 

mamíferos marinhos, especialmente para os cetáceos (WEILGART, 2007). Dentre eles, machos 

de baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) produzem uma complexa sequência de sons 

denominada canto. O canto das jubarte é composto por longas sessões que se repetem de 

maneira similar e relativamente previsível, podendo durar mais de 20h (SOUSA-LIMA, 2007). O 

canto é estruturado hierarquicamente em: sessões de canto, canto, temas, frases, sub-frases, 

unidades e sub-unidades (PAYNE & MC VAY, 1971) e a permutação e inclusão de novas frases 

confere às populações uma uniformidade das canções em uma mesma temporada reprodutiva, 

ou seja, os machos cantores de jubarte pertencentes a uma mesma população na mesma 

temporada reprodutiva cantam canções semelhantes (CERCHIO et al., 2001), embora especule-

se que o tamanho do repertório e a versatilidade sejam fatores importantes para a escolha de 

parceiros pelas fêmeas (AMMER & CAPP, 1999). Apesar da função do canto das jubartes não ser 

completamente elucidada, há evidências ligando-o a funções reprodutivas tais como atração de 

fêmeas (TYACK, 1981; WINN & WINN, 1978), estabelecimento de dominância e manutenção do 

espaçamento (FRANKEL et al., 1995) e interações afiliativas entre machos (DARLING et al., 2006). 
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As baleias jubarte tipicamente realizam migrações sazonais entre sítios reprodutivos e 

alimentares sendo estes localizados, para as populações do hemisfério Sul, respectivamente em 

águas costeiras de baixa latitude e regiões glaciais Antárticas (MACKINTOSH, 1942 apud ZERBINI 

et al., 2011). Como esses animais possuem uma área de vida de proporções transcontinentais, 

parâmetros dos movimentos devem apresentar valores diferentes quando comparamos os 

movimentos migratórios e movimentos em sítios alimentares e reprodutivos. Tipicamente a 

velocidade de deslocamento é maior e a tortuosidade da trajetória menor quando os animais 

estão migrando (KENNEDY et al., 2014; MATE et al., 1998). Dessa forma, espera-se que os 

padrões de movimentação das baleias jubarte sejam similares entre os sítios nos quais os 

animais estejam envolvidos no mesmo tipo de atividade, ressaltando a importância de estudos 

comparativos afim de se avaliar síndromes comportamentais entre diferentes populações (vide 

MORETE et al., 2003) bem como os impactos de diferentes graus de sobreposição com 

atividades antrópicas. 

O estudo da movimentação de baleias jubarte dentro de seus sítios reprodutivos nos 

possibilita uma oportunidade de fazer inferências sobre estratégias reprodutivas sob 

perspectivas ecológico-comportamentais. Clapham (1996) sugere que o sistema reprodutivo 

dessa espécie seja similar ao sistema de poliginia com dominância de machos, no qual os machos 

competem diretamente pelo acesso às fêmeas, ás vezes em coalizão (DARLING et al., 2006) ou 

ao lek flutuante, no qual os machos exibem um display (o próprio canto) para a atração de 

fêmeas embora sem a rígida estrutura espacial característica desse sistema reprodutivo, a 

menos que consideremos a escala espacial proporcional à distribuição da espécie (no caso do 

Brasil, a arena seria todo o banco dos Abrolhos). Independente de qual hipótese represente 

melhor o sistema de acasalamento das baleias jubarte, fica evidente a competição entre os 

machos pelo acesso às fêmeas. Sendo assim, espera-se que exista uma diferença entre as 

estratégias reprodutivas de acordo com a abundância de outros machos em uma mesma região, 
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refletida em diferenças no padrão de movimentação entre trajetórias em altas e baixas 

densidades de competidores. 

Segundo Sousa-Lima & Clark (2009), o fato das baleias serem especialistas acústicas nos 

fornece segurança no “ouvir” para entender seu comportamento e inferir seu sistema social. Em 

especial, as baleias jubarte apresentam atividade vocal longa e de estrutura previsível ao longo 

da sua estação reprodutiva, o que as torna um excelente modelo para a inferência de estados 

comportamentais através do monitoramento e rastreamento acústico. 

Visto a importância do som para a espécie, a exposição a ruídos de origem antrópica 

consiste em um problema crescente. A poluição sonora perturba a fauna de maneira geral 

(DUARTE et al., 2015), mas tem mais impacto em animais que têm a comunicação acústica como 

principal meio de troca de informações, especialmente os de hábito aquático (RICHARSON et 

al., 1995). Estima-se que desde 1990 os níveis de pressão sonora provenientes de ruídos 

antropogênicos nos oceanos dobraram, sendo o tráfego de embarcações a maior fonte de ruídos 

de baixa frequência, faixa na qual as grandes baleias concentram sua comunicação. (CHAPMAN 

& PRICE, 2011; MCDONALD et al., 1995; RICHARDSON et al., 1995). 

 Os efeitos da poluição sonora sobre os mamíferos marinhos podem ser mensuráveis a 

curto, médio ou longo prazo, podendo ter consequências diretas no sucesso reprodutivo dos 

indivíduos especialmente em sítios reprodutivos (RICHARDSON et al., 1995; BEJDER et al., 2006). 

A intensa exposição a ruídos provenientes do tráfego de embarcações pode causar a interrupção 

de atividades vocais em misticetos como a baleia jubarte e diminuir a distância de comunicação 

entre indivíduos por mascaramento acústico (DUNLOP, 2016; MERCHANT et al., 2014; CLARK et 

al., 2009; SOUSA-LIMA & CLARK, 2008; GORDON & MOSCROP, 1996). Sousa-Lima e Clark (2009) 

constataram que em 68,4% de ocasiões quem que machos cantores de jubarte foram expostos 

a ruídos de embarcações, estes se afastaram dos ruídos durante o período de exposição, sendo 
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que em 44,5% dos casos os cantores cessaram a atividade de canto. Portanto, é esperado que 

exista um efeito da presença de embarcações sobre o movimento das baleias jubarte. 

 Ainda existem poucos estudos sobre a ecologia do movimento de misticetos. A maioria 

deles utilizou métricas de uso de área e distribuição das espécies como ferramentas para inferir 

padrões de movimentação (CURTICE et al., 2015; DALLA ROSA et al., 2008; MATTHEWS et al., 

2011; ROSENBAUM et al., 2014). Sousa-Lima & Clark (2009) e Cholewiak (2008) utilizaram-se de 

medidas de distância que permitem uma escala mais fina de análise afim de, respectivamente, 

avaliar o impacto de embarcações e da presença de co-específicos sobre o movimento e 

comportamento acústico de baleias jubarte. Por fim Stanistreet et al. (2013) utilizaram uma 

gama maior de parâmetros afim de caracterizar os padrões de movimentação da população de 

jubarte do Atlântico Norte Ocidental, um sítio tipicamente alimentar, mas onde ocorrem 

registros regulares de machos cantores (VU et al., 2012). Até onde temos conhecimento, este 

consiste no primeiro estudo que busca responder como estados comportamentais de uma 

espécie de misticeto podem ser inferidos através das análises de movimento em fina escala. 

Através deste buscamos compreender aspectos da biologia reprodutiva das jubarte refletidos 

em seus padrões de movimento e também como impactos de atividades de origem antrópica 

podem ser observados nas trajetórias desses animais. 
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OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem como objetivo geral elucidar aspectos sobre a movimentação 

em fina escala de machos cantores de jubarte no sítio reprodutivo de Abrolhos-BA. E tem como 

objetivos específicos: 

1 - Caracterizar os padrões de movimentação de machos cantores de jubarte no sítio 

reprodutivo de Abrolhos através de métricas descritoras de movimento pré-definidas (duração 

da trajetória, menor distância entre os pontos inicial e final, distância total percorrida, 

velocidade média e índice de direcionalidade); 

2 - Identificar diferenças no padrão de movimentação dos machos cantores em alta e baixa 

abundância de co-específicos vocalmente ativos; 

3 - Identificar diferenças no padrão de movimentação de machos cantores em presença e 

ausência de ruídos provenientes de embarcações a motor; 

4 - Verificar se é possível inferir diferentes estados comportamentais através da análise 

mecanística da trajetória de machos cantores de jubarte. 

 

HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

Esperamos que os padrões de movimentação dos machos cantores de jubarte no sítio 

reprodutivo de Abrolhos se assemelhem aos descritos por Stanistreet et al. (2013) para o sítio 

alimentar localizado no banco de Stellwagen e entre Canadá e EUA (Figura 1). 
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Figura 1: Histogramas de frequência das variáveis descritoras Duração (A), Distância total percorrida (B), Velocidade 
média (C), Menor distância entre pontos inicial e final (D), Índice de direcionalidade (E) (Stanistreet et al., 2013). 

 

Quanto à interferência da abundância de co-específicos sobre o padrão de 

movimentação de machos cantores de jubarte, esperamos que a maior concentração de machos 

cantores potencialize as interações acústicas entre eles, refletindo nas médias dos descritores 

de movimento de forma semelhante ao representado na figura 2, na qual: a) a duração média 

das trajetórias seria maior em alta abundância, já que os cantores tendem a se explorar como 

possíveis competidores, assim como as distâncias líquida (b) e total (c). A velocidade média (d) 

e o índice de direcionalidade (e) também tendem a aumentar uma vez que ao encontrar um 

possível competidor, os cantores devem se aproximar já que as distorções dos sinais acústicos 

são menores quanto menor a distância de propagação, diminuindo também a distância entre 

dois cantores interagindo entre si (f). 
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Fig. 2: Representação das médias esperadas das variáveis 
descritoras a) a e) e distribuição esperada dos dados da 
variável descritora f) em ausência e presença de co-
específicos. 

 

Já em relação à interferência de ruídos de embarcações sobre o padrão de 

movimentação de machos cantores de jubarte, esperamos o ruído potencialize 

comportamentos evasivos, como verificado por Sousa-Lima & Clark (2009), refletindo nas 

médias dos descritores como o representado na figura 3. Sendo assim: a duração da trajetória 

(a) e as distâncias líquida (b) e total (c) tendem a ser menores em presença de ruídos de 

embarcação uma vez que os cantores se evadem do local de maior exposição enquanto a 
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velocidade e o índice de direcionalidade tendem a ser maiores em presença de ruídos de 

embarcação caracterizando um movimento evasivo. 

 

Figura 3: Representação das médias esperadas para as 
variáveis descritoras em presença e ausência de embarcação. 

 

 Através na análise mecanística das trajetórias adquiridas esperamos diferenciar padrões 
de movimentação que representem diferentes estados comportamentais:  

 
a) Movimento Browniano, no qual os indivíduos comportam-se de maneira difusiva com 

passos aleatórios não correlacionados (BENHAMOU, 2004). Este tipo de movimento 
representa um comportamento exploratório, podendo ser composto por passos 
sequenciais com ângulos de virada próximo a 0° que resultam em trajetórias com uma 
direção bem definida ou com ângulos com valores mais altos, resultando em trajetórias nas 
quais o indivíduo tende a permanecer em uma pequena área (Figura 4); 
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Figura 4: Representação de trajetória caracterizada por movimento Browniano com ângulos de virada próximos a 0° 
(A) ou de valores mais altos (B). 

 

b) Caminhada de Lévy, caracterizada por passos randômicos de comprimentos curtos 
conectados por raros passos mais longos (FOCARDI et al., 2009), representando estados 
comportamentais diferentes numa mesma trajetória, alternando um estado exploratório e 
outro mais direcional e provavelmente motivado (Figura 5); 

 

 

Figura 5: Representação de trajetória caracterizada por caminhada de Lévy. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Coleta de Dados 

Área de Estudo 

O Banco dos Abrolhos é uma extensão da plataforma continental da costa leste do Brasil 

(16°40’ - 19°30’S), o banco cobre uma área de aproximadamente 30.000 Km² (FAINSTEIN & 

SUMMERHAYES, 1982) com a presença de ilhas e construções de recifes de corais, profundidade 

média de 30m e temperaturas médias de superfície variando entre 23° - 27°C (IBAMA-

FUNATURA, 1991). Este banco consiste no principal sítio reprodutivo da espécie alvo no 

Atlântico Sul Ocidental (ENGEL, 1996), com uma população crescente de baleias jubarte que 

frequentam o sítio nas estações reprodutivas, atualmente estimada em cerca de 4100 indivíduos 

(ANDRIOLO et al., 2010). 

O Parque Nacional Marinho (ParNaMar) dos Abrolhos (Figura 6) foi criado no intuito de 

proteger espécies faunísticas em perigo de extinção ou ameaçadas e compreende uma área de 

aproximadamente 490 Km² na parcela nordeste do Banco de Abrolhos e é composto por duas 

áreas distintas: o Recife de Timbebas e o Arquipélago e Parcel de Abrolhos, separados pelo canal 

dos Abrolhos onde há livre trânsito de navios (IBAMA, 1991). 



21 
 

 

Figura 6: Nas imagens A e B, o Banco dos Abrolhos, destacando-se as duas áreas que delimitam o Parque Marinho 
Nacional dos Abrolhos (Cortesia do ParNaMar Abrolhos - ICMBio). O polígono menor à esquerda consiste no Recife 
de Timbebas e o maior à direita inclui o Parcel e o Arquipélago dos Abrolhos. Na figura C, o arranjo da área de estudo 
delimitada por um buffer ao redor dos MARUs. 
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Aquisição de Dados Acústicos 

Os dados acústicos foram coletados de 2003 a 2005 utilizando-se arranjos de gravadores 

acústicos autônomos marinhos (Marine Atonomous Recordings Units – MARU) desenvolvidos 

pelo Programa de Pesquisas em Bioacústica do Laboratório de Ornitologia da Universidade de 

Cornell – EUA (Figura 7). Esses dispositivos são compostos por um microprocessador, discos 

rígidos para armazenamento de dados, circuitos de comunicação acústica e baterias, envoltos 

por uma esfera de vidro e protegidos por uma carapaça plástica conectados a um hidrofone 

externo com conectores à prova d’água (mais informações em www.birds.cornell.edu/brp) 

(SOUSA-LIMA, 2007). 

 

Figura 7: Unidade de gravador acústico autônomo marinho (MARU) utilizado na coleta de dados. A – Conector a prova 
d’água; B – Hidrofone externo (Foto cortesia de Renata S. Sousa-Lima). 

 

  Foram utilizados cinco MARUs dispostos em um arranjo a noroeste do Arquipélago de 

Abrolhos cobrindo aproximadamente 315 Km², área equivalente a 65% do ParNaMar Abrolhos 

(Figura 6). Os MARUs foram programados para gravação contínua dos dias 5 de julho a 4 de 

outubro de 2005 a uma taxa de amostragem de 2KHz e sincronizados para possibilitar a 

localização no espaço de eventos acústicos gravados em mais de três canais. Após extração dos 

http://www.birds.cornell.edu/brp
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dados em cada MARU, as gravações foram alinhadas em arquivos de canais múltiplos utilizando-

se o programa Beast (CALUPCA, dados não publicado) e separados em pastas de 24h para 

análises posteriores. 

 

Análise dos dados acústicos 

 Foram selecionados os arquivos de som provenientes dos dias de gravação do início da 

temporada reprodutiva do ano de 2005, afim de se evitar dias com alta densidade de atividades 

de machos cantores de jubarte. Esses dias foram excluídos da análise devido à grande 

quantidade de tempo despendida na localização dos animais sob estas circunstâncias, tornando 

difícil a seleção de um sinal acústico sem sobreposição de sinais oriundos de outros indivíduos. 

O pico da temporada foi estimado no 7 de setembro (MORETE et al., 2003) e o intervalo 

amostrado como início da temporada reprodutiva foi dos dias 5 de julho a 16 de agosto de 2005. 

 

Detecção, Localização e Rastreamento 

 Os machos cantores de Jubarte foram identificados através da detecção dos seus sons 

por meio da inspeção visual dos espectrogramas das gravações. (Figura 8). Os arquivos foram 

analisados através da ferramenta XBAT (Cornell Bioacoustics Research Program) no ambiente 

MatLab. 

As posições dos machos cantores foram coletadas por meio da interpolação dos sinais 

acústicos através da diferença no tempo de chegada do mesmo sinal entre os cinco sensores 

que compõem o arranjo, utilizando-se o algoritmo de localização “Source Locator” versão 2.2 

(CORTOPASSI & FRISTRUP, não publicado). Os sinais a serem localizados foram selecionados a 

partir das seguintes premissas: 1) o sinal acústico deve ser visível em, ao menos, três canais; 2) 

o sinal acústico de interesse não deve se sobrepor a outro sinal (Figura 8). 
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Figura 8: Esquema ilustrativo do método de detecção e localização dos cantores.  À esquerda a detecção manual 
através de parâmetros espectrais dos sinais de interesse (1) e à direita o processo de localização de dois pontos 
através da triangulação pela diferença no tempo de chegada dos sinais em cada um dos cinco canais que compõem 
o arranjo (2). 

 

A localização das embarcações foi feita através da detecção manual do ruído emitido, 

de forma semelhante à dos machos cantores de jubarte (Figura 9). 

 

Figura 9: Espectrograma mostrando a assinatura típica de ruído de embarcação, nitidamente visíveis em três canais.  
No eixo y a frequência do sinal em kHz, no eixo x o tempo em horas. A intensidade do sinal é representada pela escala 
de cores: quanto mais próximo ao preto, mais intenso o ruído. 
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Análises de movimento 

 Para a análise descritiva dos padrões de movimentação dos machos cantores de jubarte 

utilizamos o pacote adehabitat LT (CALENGE, 2015) em ambiente R (R Core Team, 2015). Este 

pacote transforma dados sequenciais de localização ou “passos” em parâmetros capazes de 

caracterizar uma trajetória. Esses parâmetros podem ser visualizados na figura 10 adaptada de 

Calenge (2015). 

 A partir desses parâmetros utilizamos algumas métricas como descritoras do 

movimento dos machos cantores de jubarte, são elas: duração total da trajetória, distância 

líquida percorrida, distância total percorrida, velocidade média e índice de direcionalidade 

(Figura 10). Além dessas, medimos a distância entre todos os machos cantores com trajetórias 

simultâneas. A seleção dessas métricas foi feita com base em Stanistreet et al. (2013) para fins 

comparativos e por que acreditamos que elas sejam capazes de descrever o movimento das 

jubartes. 

Foram selecionadas para localização vocalizações de um mesmo indivíduo (identificadas 

a partir da sequência dos sons ao longo da frase no canto) com intervalo mínimo de 60 segundos. 

Apesar da presença de hiatos de poucos minutos em algumas das trajetórias, a complexidade 

estrutural da canção das baleias jubarte permite que possamos afirmar com segurança a 

continuidade de uma sessão de canto interrompida por ruídos de outras origens ou mesmo 

quando o animal vai à superfície para respirar. Sendo assim, separamos em trajetórias diferentes 

apenas sequências de sinais com intervalo superior a 30 minutos. 

Previamente às análises quantitativas, aplicamos o filtro Kalman afim de minimizar os 

efeitos da imprecisão inerente ao método de localização. O filtro Kalman usa informações a 

priori para gerar valores intermediários entre as localizações e é amplamente usado em análises 

de trajetórias animais (WARD et al., 2008). As trajetórias originais e após aplicação do filtro 

podem ser visualizadas no Anexo II. 
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Figura 10: Representação visual dos parâmetros utilizados pelo pacote adehabitat LT para caracterização das 
trajetórias e métricas selecionadas para a descrição do movimento dos machos cantores de jubarte. 

  

 As trajetórias foram então divididas em duas categorias de abundância de cantores 

(baixa com um ou dois cantores e alta com três ou mais cantores) e duas categorias relativas à 

presença e ausência de ruído de embarcações a motor. 

 

Seleção de modelo 

Afim de alcançar os objetivos dois, três e quatro construímos modelos concorrentes que 

explicassem a variação dos nossos dados. Como os intervalos de tempo entre os passos não são 

constantes, utilizamos a velocidade média como variável preditora. Através do método de 

localização utilizado não é possível atribuir as trajetórias à indivíduos, já que um mesmo animal 

pode cessar seu canto e recomeça-lo em outra localização após tempo indefinido. Sendo assim, 

cada trajetória analisada representa o caminho percorrido por um mesmo animal em um 
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intervalo de tempo definido (início e fim da trajetória), mas não garante que o mesmo animal 

não possa compor outras trajetórias em momentos diferentes. Por este motivo não incluímos 

nenhum tipo de análise de variação individual em nossos modelos. 

Cada conjunto de passos resulta numa distribuição de frequências de velocidades. Com 

isso em mente, buscamos identificar a distribuição de probabilidade dos nossos dados de 

velocidade para então inferir sobre os processos que levam a este padrão. Nossos modelos 

foram, portanto, compostos por diferentes tipos de distribuição de probabilidades afim de 

determinar os padrões de movimento dos machos cantores de jubarte. Somado a isso, 

modelamos as categorias de alta e baixa abundância de machos cantores e presença e ausência 

de ruído, juntamente com o modelo de ausência de efeito. Detalhes sobre as distribuições de 

probabilidade escolhidas encontram-se na seção resultados e discussões. Para seleção do 

melhor modelo utilizamos o Critério de Informação de Akaike corrigido para pequenas amostras 

(AICc) (JOHNSON & OMLAND, 2004). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização dos padrões de movimentação de machos cantores de jubarte 

 Foram obtidas 37 trajetórias com média de 88 pontos de localização (mínimo 14 e 

máximo 319). O tempo médio de duração trajetórias foi 3h com máximo de 8h e mínimo de 31 

minutos. A média do deslocamento total percorrido foi de 24 Km (de 2,4 Km a 88 Km) com 

velocidade média de 1,2 Km/h (de 0,2 Km/h a 5,6 Km/h). Na Figura 11 a seguir visualizamos 

todas as trajetórias compiladas dentro do arranjo. 
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Figura 11: Mapa batimétrico contendo todas as trajetórias de machos cantores adquiridas pelo método de rastreio 
acústico durante os meses julho e agosto de 2005. Os pontos amarelos representam os gravadores acústicos 
autônomos marinhos, o círculo preto os limites amostrados pelo arranjo e os pontos coloridos ligados por linhas as 
diferentes trajetórias. 

 

 Em análise exploratória também obtivemos os valores de correlação pareada entre as 

variáveis medidas (Figura 12). Os histogramas de frequência das variáveis podem se visualizados 

com detalhes na figura 13. 



29 
 

 

Figura 12: Matriz de correlação pareada entre as variáveis descritoras de movimento. As variáveis encontram-se 
listadas na diagonal (duração.traj = Tempo total de duração (h); dist.tot = Distância total percorrida (Km); vel.media 
= Velocidade média (Km/h); dist.liq = Distância líquida percorrida (Km); índice.dir = Índice de direcionalidade). Abaixo 
da linha diagonal encontram-se os gráficos de pontos com as linhas de tendência e espelhados acima da linha diagonal 
os valores da correlação de Spearman e seu valor de significância.  
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Figura 13: Histogramas de frequência das variáveis preditoras de movimento: (a) Tempo total da trajetória, (b) 
Distância total percorrida, (c) Velocidade média da trajetória, (d) Distância líquida percorrida e (e) Índice de 
direcionalidade. 

 

Em comparação aos resultados encontrados por Stanistreet et al. (2013), nossos valores 

de tempo de deslocamento (duração em h) foram maiores (Tabela 1). Apesar dos registros 

regulares de atividades de canto no banco de Stellwagen, esta região consiste num sítio 

tipicamente alimentar e não reprodutivo. Uma vez que as atividades de canto possuem caráter 

reprodutivo, é esperado que os machos cantores presentes no sítio de Stellwegen apresentem 

menores níveis de motivação e gasto de energia em atividades de canto, explicando a diferença 

do tempo de duração das trajetórias entre os dois sítios. As diferenças de valores de 

deslocamento são esperadas uma vez que existe uma correlação positiva entre a duração das 

trajetórias e as distâncias total e líquida (Figura 12), sendo assim quanto mais tempo durar a 

trajetória, maior serão as distâncias líquida e total dos animais. 

Tabela 1: Comparação entre os valores das variáveis descritoras de movimento encontradas no sítio 
de Abrolhos e Stellwagen Bank (Stanistreet et al., 2013). 
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 Duração (h) Distância 

total (km) 

Velocidade 

média 

(km/h) 

Distância 

líquida 

(km) 

Índice de 

direcionalidade 

ABROLHOS 

Média ± DP 2,58±1,69 21,94±16,77 1,13±1,09 2,73±2,44 0,15±0,13 

Mínimo 0,51 2,42 0,25 0,21 0,006 

Máximo 7,9 69,70 4,35 9,59 0,52 

STELLWAGEN 

Média ± DP 1,91±1,38 3,66±3,09 2,09±1,09 2,19±1,93 0,60±0,31 

Mínimo 0,46 0,69 0,54 0,06 0,05 

Máximo 5,92 14,99 6,05 7,50 1,00 

 

 A média das velocidades e dos índices de direcionalidade por sua vez foram menores no 

sítio reprodutivo de Abrolhos. Esses valores concordam com os encontrados por Frankel et al. 

(1995) no sítio reprodutivo do Hawaii, onde a velocidade média dos machos cantores foi 1,6 

Km/h. Outros estudos reportaram baixas velocidades de machos cantores dentro de sítios 

reprodutivos (TYACK & WHITEHEAD, 1982; TYACK, 1981), caracterizando movimentos lentos ou 

estacionários como frequentes em sítios reprodutivos. 

 Poucos trabalhos prévios reportaram algum tipo de índice de direcionalidade em 

movimento de machos cantores de Jubarte. Bisi, (2006) calculou um índice de linearidade para 

grupos de jubarte compostos por fêmeas e filhotes no sítio reprodutivo de Abrolhos e reportou 

uma variação de 0,08 a 0,99, onde 1,0 representa o movimento mais linear possível. A autora 

sugere que a ampla variação no índice represente diferentes estados comportamentais em que 

os animais são envolvidos ao longo da temporada reprodutiva. Cholewiak (2008) reportou para 

machos cantores da população da costa oeste do México um índice que representava o inverso 

do índice de direcionalidade. Entretanto seus valores foram semelhantes aos nossos, 

caracterizando movimentos pouco direcionais. 
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Diferenças nos padrões de movimentação 

 A figura 14 representa quais das nossas hipóteses e predições iniciais foram 

corroboradas por nossos resultados. A representação gráfica dos dados reais pode ser 

visualizada no Anexo I. 

Abundância de cantores Embarcações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Relação de hipóteses iniciais corroboradas pelos dados. 

 

 Com exceção ao índice de direcionalidade, nossos dados mostram a ausência de efeito 

das nossas variáveis preditoras de movimento durante o canto tanto em diferentes valores de 

abundância de machos cantores quanto na presença e ausência de embarcações, ao menos 

nessa escala de análise (por trajetória). Discutiremos cada um desses tópicos a seguir. 
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Abundância de machos cantores 

 Um dos principais hiatos de informação no estudo de cetáceos consiste no campo da 

fisiologia, especialmente devido à dificuldade logística e ética na manutenção desses animais 

em cativeiro. Dessa forma, a estimativa de sensibilidade auditiva desses animais é uma 

informação restrita a análise dos órgãos que compõem o sistema auditivo em carcaças ou a 

modelagens (KETTEN, 1997). 

 Além disso, a propagação do som está altamente relacionada a diversas variáveis 

ambientais tais como temperatura, densidade, relevo e velocidade e direção das correntes. 

Sendo assim, é muito difícil prever qual a distância máxima de detecção entre os machos 

cantores de jubarte em nossa área de estudo, sendo plausível que esta seja maior do que a área 

coberta pelo arranjo dos MARUs. Assim não conseguiríamos coletar dados entre indivíduos fora 

do alcance dos nossos sensores que estariam interagindo com os indivíduos focais na nossa 

análise. Caso exista uma discrepância real, nossas estimativas de abundância de machos 

cantores de jubarte podem estar subestimando a abundância percebida pelas jubartes. 

 Além da diferença entre a capacidade de detecção entre os co-específicos e nossos 

sensores, é provável que existam outros fatores biológicos que estejam mais diretamente 

relacionados com a motivação dos machos cantores de jubarte a uma mudança de 

comportamento que reflita em uma mudança na trajetória, tal como a percepção do tamanho 

corpóreo do possível competidor pelo som emitido e a variação da resposta conforme regras de 

comunicação intrasexual desconhecidas. Ou ainda, algumas correlações espaciais possam 

explicar melhor a mudança nas trajetórias, como a distância mínima entre o cantor mais 

próximo. 
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Presença de embarcações 

 A princípio, a ausência de efeito da presença de embarcações sobre as variáveis 

preditoras de movimento escolhidas para o trabalho pode representar um baixo impacto das 

atividades humanas sobre o padrão de movimentação de machos cantores de jubarte no sítio 

reprodutivo de Abrolhos. Sousa-Lima & Clark (2008) modelando o efeito da quantidade de ruído 

no número de machos vocalmente ativos verificaram que tal efeito existe, mas é fraco. 

Entretanto, o tamanho do efeito fato pode mascarar um dos principais problemas da 

coexistência entre humanos e algumas espécies animais, denominado habituação. Segundo 

Bejder et al., (2009), a habituação é uma resposta adaptativa à exposição a estímulos repetitivos 

ou contínuos e ocorre quando há um declínio persistente nessa resposta. 

Würsig e Richardson (2002) afirmam que mamíferos marinhos tendem a entrar em 

estado de alerta ao ouvir sons estranhos ao ambiente, mas logo mudam de estado se não 

associarem perigo algum ao ruído, aumentando os riscos de colisão acidental.  Sendo assim, 

algumas espécies tendem a se habituar a ruídos de embarcações. Alguns mamíferos marinhos 

podem se afastar da fonte sonora e permanecer em locais adjacentes onde os ruídos são 

audíveis, porém toleráveis (BEJDER et al., 2006). Entretanto, quando os sons são toleráveis, há 

a possibilidade de causarem estresse crônico (Clark et al. 2009). 

 Diferente dos nossos resultados, Sousa-Lima e Clark (2009) reportaram alterações no 

movimento de 100% dos machos cantores de jubarte analisados no sítio reprodutivo de 

Abrolhos como resposta à aproximação de embarcações (por meio da distância relativa entre 

machos e barcos). Em 68,4% dos casos os machos cantores se afastaram das embarcações 

durante o período de exposição ao ruído, sendo que em 44,5% dos casos os cantores cessaram 

a atividade de canto. 

 Dessa forma, a ausência de efeito da presença de embarcações pode ter sido reflexo da 

cessação do canto, que também foi detectado por Sousa-Lima e Clark (2009). Ao parar de cantar 
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o macho torna-se invisível, tornando impossível a detecção de mudanças no padrão de 

movimentação através da localização utilizando a acústica passiva. Uma forma de contornar este 

hiato de informações gerados pela interrupção das atividades de canto é associar o rastreio pelo 

método de acústica passiva à obtenção de etogramas, como realizado por Darling et al. nos anos 

2001 e 2006 para a população que se reproduz no Hawaii. Este tipo de estudo nos fornece uma 

visão integrada sobre os comportamentos acústico e não acústico possibilitando inferências 

robustas sobre o comportamento reprodutivo das baleias jubarte em seus sítios reprodutivos. 

 

Inferência de estados comportamentais 

 Inicialmente fizemos uma classificação visual das trajetórias e as dividimos em três tipos 

representados na figura 15. Todas as elas podem ser visualizadas no Anexo II. 

As trajetórias do tipo A são caracterizadas por passos com distância e velocidade 

aproximadamente constantes e ângulos de virada próximos a zero resultando numa trajetória 

mais retilínea, consiste cerca de 50% das trajetórias. As do tipo B, que representaram cerca de 

20% do total de trajetórias obtidas, também possuem passos com velocidade aproximadamente 

constantes, porém com ângulos de virada concentrados em valores maiores que zero, 

consistindo em trajetórias menos retilíneas. Ambos os tipos representam um movimento 

Browniano. 

 Já as trajetórias do tipo C representaram cerca de 30% do total de trajetórias obtidas. 

Elas são caracterizadas por uma maior frequência de passos com velocidades baixas, mas com 

uma probabilidade de aparecimento de passos com velocidades altas consideravelmente maior 

que as trajetórias tipo A e B, consistindo num movimento mais semelhante à caminhada de Lévy. 

 Como houve uma quantidade de trajetórias do tipo A muito superior às dos tipos B e C, 

resolvemos testar a distribuição das velocidades dos passos de todas as trajetórias em conjunto, 
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afim de compreender qual modelo de distribuição de probabilidades explica melhor os nossos 

dados. Isso significa que a seleção de modelos vista a seguir incluiu uma escala diferente de 

análise: em vez de buscar diferenças entre as trajetórias, buscamos diferenças a cada passo 

realizado em todas as trajetórias em conjunto. 

 

A B C 

   
Figura 15: Tipos de trajetórias classificados por critérios visuais. As linhas azuis representam as trajetórias originais e 
as vermelhas as trajetórias após aplicado o Filtro Kalman. 

 

  

Seleção de modelo 

 Nós utilizamos a função de máxima verossimilhança afim de identificar, dentre 

distribuições de probabilidade previamente definidas e as variáveis já exploradas (abundância 

de machos cantores e presença de embarcações), qual modelo melhor explica a distribuição dos 

valores de velocidade para cada passo de todas as trajetórias. 

Selecionamos três tipos de distribuição de probabilidade para ajustar aos valores de 

velocidade obtidos: distribuição exponencial, um modelo misto entre duas distribuições 

exponenciais e a função de potência de Lévy truncada. A função de distribuição exponencial 

possui um decaimento rápido e leva em conta que em uma trajetória os valores de velocidade 

estão mais provavelmente adensados em torno de um valor central (NEWMAN, 2005). Este 

modelo representa um movimento Browniano, representando um modelo de ausência de 
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efeito. O modelo misto entre duas funções exponenciais representa as distribuições de 

probabilidade de dois conjuntos de velocidade, ou dois estados comportamentais distintos. Já a 

função de lei de potência de Lévy é caracterizada por um decaimento mais lento e de infinita 

variância com propriedades independentes da escala, o que possibilita o ajuste a valores de 

velocidade bem maiores do que a média dos valores obtidos (VISWANATHAN et al., 2011). Como 

valores infinitamente altos de velocidade não possuem sentido biológico, truncamos a função 

na velocidade mais alta encontrada. A figura 16 representa as três funções ajustadas aos dados 

de velocidade. 

Exponencial Exponencial misto Lévy truncado 

A 
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B  C  

Figura 16: Distribuições de probabilidades ajustadas aos dados. Para o modelo misto, as linhas em azul representam 
cada um dos modelos ajustados e a vermelha o modelo resultante (A). Todos os modelos juntos em histograma (B). 
Frequência ranqueada para todos os modelos juntos afim de facilitar a visualização dos ajustes a velocidades mais 
altas (C).  

 

 Sendo assim construímos funções de log-verossimilhança negativa para cada 

distribuição, ajustamos os modelos e adicionamos as variáveis exploradas anteriormente: 

abundância de machos cantores, presença de embarcações, modelo de ausência de efeito. Para 

a comparação entre os modelos, utilizamos o Critério de Informação de Akaike corrigido para 

pequenas amostras (AICc) e adotamos valor de ΔAIC ≥ 2 como igualmente plausíveis para a 

explicação dos valores obtidos (JOHNSON & OMLANS, 2004). A tabela 2 a seguir representa o 

resultado da seleção de modelos. 
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Tabela 2: Resultado da Seleção de modelos concorrentes utilizando o AICc (Δ≥2). O modelo ausência de efeito é 
representado pelo ajuste de uma curva exponencial; os modelos barco e abundância são representados pelo ajuste 
de duas exponenciais, cada uma regida pelas respectivas categorias (barco=presença e ausência; abundancia=muito 
e pouco); o modelo misto representa dois estados comportamentais distintos, cada um regido por uma 
exponencial; no modelo Lévy truncado foi ajustada uma função de Lévy truncada na maior velocidade registrada 
pelos dados e representa a caminhada de Lévy. 

 AICc dAICc Df Weight 

Modelo misto 2689.0 0.0 3 0.998 

Barco 2701.4 12.5 2 0.002 

Abundância 2753.0 64.0 2 <0.001 

Ausência efeito 
(Exponencial) 

2755.4 66.4 1 <0.001 

Lévy truncado 4575.5 1886.6 1 <0.001 

 

O modelo que melhor explicou a distribuição dos valores de velocidade foi, portanto, o 

exponencial misto (Figura 17). Este modelo foi composto por uma função exponencial de 

decaimento rápido que explica a maioria dos valores de velocidade (cerca de 90% com 

velocidade esperada de até 0,55m/s), e uma função que descreve melhor os raros passos de 

velocidade mais alta (cerca de 10% com velocidade esperada de 1,8m/s). 

Podemos concluir que o movimento dos machos cantores não é caracterizado por um 

simples movimento Browniano, já que existem passos com velocidades bem mais altas que o 

previsto para o modelo exponencial. Entretanto também não é caracterizado pela caminhada 

de Lévy, já que estes não preveem passos de velocidade intermediária e predizem uma 

frequência bem maior de passos mais rápidos. Sendo assim detectamos um padrão de 

movimento Browniano em duas escalas, que mistura uma grande quantidade de passos lentos 

e uma pequena quantidade de passos mais rápidos. A partir de agora voltaremos nossas 

discussões para tentar entender quais fatores internos (ou motivacionais) aos indivíduos que 

explicariam esses dois tipos de movimento. 
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Figura 17: Representação gráfica do melhor modelo selecionado. As linhas azuis representam as duas funções 
exponenciais ajustadas e a vermelha o modelo resultante. 

 

Fatores internos aos indivíduos 

 A comunicação animal, consiste na interação mediada por troca de sinais e governada 

por regras entre ao menos dois indivíduos ativos que compartilham uma espécie de linguagem 

(repertório de sinais) em diferentes contextos afim de trocar conteúdo (WITZANY, 2014). O 

processo de troca de sinais é energeticamente custoso e, sendo assim, ambas as partes só se 

envolvem na troca de sinais quando os benefícios advindos da comunicação forem maiores que 

os custos (BRADBURY & VEHRENCAMP, 1998). Uma vez que a troca de sinal é estabelecida, ela 
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tende a ser seguida por uma avaliação da probabilidade da informação transmitida pelo sinal 

ser verdadeira, o que é chamado de atualização Bayesiana (sensu BRADBURY & VEHRENCAMP, 

1998). Essa probabilidade aumenta quanto mais clara for a recepção dos sinais. 

Dessa forma, machos cantores de baleia jubarte tenderiam a se aproximar durante a 

troca de sinais, uma vez que, apesar de potencialmente seus sinais acústicos viajarem por longas 

distâncias, existem inúmeros fatores locais que dificultam a propagação desses sinais, tais como 

barreiras de coral, velocidade e direção da corrente, diferenças de densidade por alterações na 

salinidade e temperatura, etc. Essa aproximação inicial provavelmente seria refletida nas 

trajetórias dos cantores por uma mudança dos padrões de velocidade de baixas e constantes 

para velocidades maiores, caracterizando dois estágios de movimento como observamos no 

modelo de mistura de duas distribuições exponenciais. 

 A avaliação da probabilidade de veracidade do sinal acústico é frequente em outros 

grupos animais tais como aves canoras e anuros, nos quais os sinais são repetidos diversas vezes 

antes de despertar alguma reação comportamental (BRADBURY & VEHRENCAMP, 1998). 

Partindo do princípio que o sistema reprodutivo de baleias jubarte pode levar dois machos a 

uma competição direta ou à formação de associações entre dois machos (DARLING et al., 2006) 

os fatores que motivariam um macho cantor a mudar seu padrão de movimentação afim de se 

aproximar de outro macho cantor seriam, também, dois: a avaliação do outro macho como 

competidor ou como “parceiro” de coalizões para abordar fêmeas em conjunto (DARLING et al., 

2006). 

 Independentemente do tipo de interação que procederá a avaliação, especulamos que 

a decisão que levará à mudança do padrão de deslocamento dos animais envolvidos na troca de 

sinais leve em conta parâmetros intrínsecos ao canto, como a estimativa indireta de tamanho 

corpóreo e habilidade como competidor, medidas de agressividade (VEHRENCAMP, 2001), e 

familiaridade entre indivíduos (DARLING et al., 2006; MOLLES & VEHRENCAMP, 2001) ou ainda 
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por fatores espaciais como distância entre os animais em interação e a persistência em um local 

propício para a melhor propagação do display (canto). A motivação deve, ainda, ser regida por 

fatores fisiológicos como quantidade de energia disponível uma vez que baleias jubarte 

usualmente não se alimentam em sítios reprodutivos. Dessa forma, o padrão de movimentação 

em sítios reprodutivos devem refletir uma economia de energia quando comparado a sítios 

alimentares. Há evidências que elas tendem a minimizar os conflitos diretos à medida em que a 

estação reprodutiva vai chegando ao fim, mantendo, porém, a atividade de canto (QUEIROZ, 

2004). 

  

CONCLUSÕES 

 Os padrões de movimentação de machos cantores de baleia jubarte no sítio reprodutivo 

de Abrolhos diferem dos encontrados por Stanistreet et al. (2013) para a população do Atlântico 

Norte Ocidental. Essas diferenças provavelmente se devem ao fato do sítio de Stewaggen ser 

um sítio tipicamente alimentar apesar do registro frequente de atividade de canto. Fica clara a 

necessidade de estudos de movimentação em fina escala em outros sítios reprodutivos para fins 

comparativos. Esse tipo e estudo pode detectar síndromes comportamentais entre as diferentes 

populações e também elucidar aspectos sobre transmissão cultural entre populações. 

 As categorias de abundância e presença de embarcações não foram boas preditoras 

para explicar a variação dos dados de movimento dos cantores. Apesar disso, nosso modelo de 

ausência de efeito teve um menor percentual de explicação que ambos os modelos categóricos 

explorados. Isso pode representar um pequeno efeito especialmente da presença de 

embarcações, o que sugere a necessidade de novos estudos voltados para a interferência do 

ruído de embarcações no padrão de movimentação dos machos cantores de jubarte em escalas 

de análise diferentes. Esses estudos devem incluir outras variáveis descritoras do movimento 
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como os ângulos de virada junto à medida de velocidade, a fim de se detectar manobras mais 

evasivas.  

 Em estudos futuros pretendemos incluir modelos de categorias de aproximação tanto 

de barcos quanto de outros machos cantores, como proposto por Sousa-Lima e Clark (2009), 

onde as trajetórias foram divididas em períodos pré-exposição, exposição e pós-exposição à 

ruídos de embarcação. Também pretendemos incluir as distâncias entre os cantores que 

apresentaram atividades simultâneas. 

Nossos modelos através da análise de verossimilhança mostraram dois tipos diferentes 

de movimento e possibilitaram a inferência de estados comportamentais bem como a 

exploração de aspectos do comportamento reprodutivo da espécie. Dessa forma, é fundamental 

que estudos de ecologia do movimento sejam regidos não só pela busca de novas ferramentas 

analíticas e metodológicas, como também por teorias ecológico-comportamentais. 

 

Considerações adicionais 

Batimetria 

 Muitos estudos de ecologia do movimento levam em conta métricas de paisagem afim 

de entender a influência do hábitat nos padrões de movimentação animal. Nós consideramos a 

inclusão da batimetria como um dos modelos concorrentes, entretanto encontramos uma 

variação dos valores de batimetria por ponto de localização muito baixa e, portanto, sem sentido 

biológico (Figura 18). 
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Figura 18: Variação dos valores de batimetria dos pontos de localização de machos cantores. 

 Durante a coleta dos pontos de localização dos machos cantores, percebemos algumas 

áreas de concentração de atividades de canto. Esse fato provavelmente está relacionado com a 

rugosidade do terreno, uma vez que locais de menor rugosidade (menos acidentados) 

favorecem a propagação do som, aumentando o alcance das canções. Uma correlação com 

outros fatores ambientais também pode apontar essas áreas como possíveis “hotspots” que 

favorecem a propagação do som e potencializam a função do canto. 

O modelo de Hotspot descrito por Bradbury & Gibson (1983) prevê que agrupamentos 

de machos que realizam lek ocorrem em locais preferencialmente usados pelas fêmeas, as quais 

selecionam os machos que realizem o melhor display. Esta teoria intrinsecamente atribui grande 

relevância à ecologia espacial no sistema reprodutivo desses animais, principalmente para as 

jubarte que utilizam o espaço acústico em uma escala muito grande. O modelo hotshot, 

entretanto, adiciona à preferência da fêmea a importância da dominância entre os machos na 

evolução do sistema de lek (BEEHLER & FOSTER, 1988). Dessa forma, estudos futuros devem 

incluir a modelagem da propagação do som com fatores ambientais em adição a fatores 

comportamentais afim de investigar a presença desses postos e explorar a possibilidade de 

defesa de território. 
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Ângulos relativos 

 A seleção de modelos utilizando os ângulos relativos, ou seja, a diferença angular de um 

passo em relação ao passo anterior, como variável preditora em adição aos modelos com 

velocidade seria capaz de responder com mais detalhes questões relacionadas ao uso de área, 

ficando como sugestão para estudos futuros. 

 

Dias julianos como proxy para disponibilidade energética 

 Uma vez que baleias jubarte não se alimentam em sítios reprodutivos, a reserva 

energética de machos cantores tende a diminuir com o avanço da temporada reprodutiva. Essa 

diminuição da energia disponível deve se refletir nos padrões de movimentação e pode ser 

mensurável em estudos futuros utilizando-se dias julianos como proxy para a disponibilidade 

energética dos cantores de jubarte. 

 

“Theme maching” 

Durante o processo de detecção-localização de dois ou mais machos cantores, pudemos 

perceber periodicamente a similaridade ou “matching” de temas durante as interações 

acústicas, como detectado por Cholewiack (2008) para a população do México. Essa 

sobreposição tem se mostrado importante na interação sexual de diversas espécies animais, 

especialmente aves canoras (VEHRENCAMP, 2001). A exploração desse comportamento em 

estudos futuros pode ajudar a elucidar aspectos sobre as estratégias de seleção sexual em 

baleias jubarte. 
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ANEXO I 

 

Representações gráficas dos objetivos: 

2 - Identificar diferenças no padrão de movimentação dos machos cantores em alta e baixa 

abundância de co-específicos vocalmente ativos; 

3 - Identificar diferenças no padrão de movimentação de machos cantores em presença e 

ausência de ruídos provenientes de embarcações a motor; 

Os gráficos e caixa representam os valores: mediana, primeiro e terceiro quartil, 

máximo e mínimo de cada categoria em cada tratamento. Foi aplicado o teste T e o número 

amostral foi 37 trajetórias. 

 

Abundância de machos cantores 

Duração 

 
p = 0.5457 

Velocidade 

 
p = 0.2635 
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Distância líquida percorrida 

 
p = 0.3994 

 
Índice de direcionalidade 

 
p = 0.004774* 

Distância total percorrida 

 
p=0.4268 
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Presença de embarcações 

Duração 

 
p = 0.1 

Velocidade 

 
p = 0.5637 

Distância líquida percorrida 

 
p = 0.4097 

Índice de direcionalidade 

 
p = 0.3305 
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Distância total percorrida 

 
p = 0.2982 

 

 

 

 

Distâncias entre machos cantores 

 

Trajetórias simultâneas Distâncias 
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ANEXO II 

 

Trajetórias originais (em azul) e após aplicado filtro Kalman (vermelho). 
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