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RESUMO 

A existência de um padrão repetitivo periódico de atividade vocal de baleias jubarte ao 

longo da temporada reprodutiva pode apoiar a hipótese da existência de um ritmo biológico 

endógeno, ou ainda, elucidar como os zeitgebers bióticos ou abióticos poderiam modular a 

expressão do comportamento vocal desses animais, que é tão importante para o sucesso 

reprodutivo dos indivíduos e manutenção do tamanho e da saúde da população. Muitos 

estudos sobre atividade vocal de baleias jubarte tem investigado as alterações no padrão 

temporal e geográfico das canções dos machos. Tal conhecimento pode contribuir para o 

manejo, elucidando como a expressão comportamental pode ser modulada sob a ação dos 

fatores externos sobre o meio em que indivíduo esteja inserido. Este conhecimento fornece, 

juntamente com outras informações sobre a história de vida, biologia e ecologia da espécie, 

subsídios para a elaboração de medidas de conservação que sejam mais bem-sucedidas. O 

objetivo desse trabalho foi verificar a existência de ritmo na ocorrência de displays vocais de 

machos de baleia jubarte no entorno do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e se a 

presença de ruído de barco afeta a atividade vocal. Para isso, foram utilizados dados 

acústicos anteriormente coletados no entorno do parque durante os anos de 2003, 2004 e 

2005. Em 2005 o esforço foi dividido entre uma área tratamento, similar aos anos anteriores 

e onde passam barcos de turismo frequentemente e uma área controle com pouco tráfego de 

barcos. As gravações foram visual e auralmente inspecionadas através da ferramenta para 

MATLAB, XBAT, a cada 2 minutos e categorizadas como: presença ou ausência de 

vocalizações de baleias jubarte e também de ruídos de embarcações. Foram realizadas 

análises espectrais, cosinor e teste de correlação através de uma rotina elaborada em 

MATLAB. Nossos resultados mostram a existência de um padrão de atividade vocal para 

todos os anos mas ausente na área controle em 2005. Uma maior atividade vocal foi 

observada entre os horários de 15:00 da tarde e 10:00 da manhã. Porém o mesmo padrão não 

pôde ser observado para todos os meses amostrados da área controle de 2005, na qual o 

tráfego de embarcações era bem reduzido. Quando analisado o padrão temporal das 

embarcações, o maior número de ruídos se encontravam entre as 10:00 e 15:00 revelando 

uma correlação negativa entre o ruído de embarcações e a atividade vocal. O que pode 

sinalizar que devido ao ruído dos motores das embarcações mascarar energeticamente os 

sinais vocais baleias jubarte em resposta evitam vocalizar em horários de maior intensidade 

sonora, organizando-se temporalmente.  

 

Palavras-Chaves: Bioacústica, mamíferos marinhos, Megaptera novaeangliae, ritmo 

biológico, ruído antropogênico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Many studies of vocal activity of humpback whales have focused on investigating the 

temporal and geographical pattern changes in the male song. This knowledge can contribute 

to the species management, explaining how the behavioral traits are modulated by external 

factors of the environment in which the individual is inserted. This knowledge associated 

with information about the life history, biology and ecology of the species, provides the 

development of more successful conservation measures. Determining the existence of a 

periodic pattern of vocal activity of male humpback whales along the breeding season may 

support the hypothesis of endogenous biological rhythms, or how the biotic or abiotic 

zeitgebers could modulate the expression of the vocal behavior of these animals, which is so 

important for their reproductive success and maintainance of a increasing and healthy 

population. The aim of this study was to verify the existence of such rhythm in the 

occurrence of male vocal displays in the vicinity of the National Marine Park of Abrolhos. 

For this, we used acoustic data previously collected during the years 2003, 2004 and 2005. 

In 2005 the effort was divided into two areas, a treatment area where whale watching boat 

traffic is frequent similar located in the same general area to the previous years and a control 

area with rare boat traffic. The recordings were visually and aurally inspected every 2 

minutes using XBAT an application that runs in MATLAB. These 2-minute samples were 

categorized as: presence or absence of humpback vocal activity and also vessel noise. 

Spectral analyzes were performed using Cosinor and a correlation test through a routine 

developed in MATLAB. Our results show the existence of a vocal activity pattern for all 

years in the treatment area, but not in the control area. Vocal activity concentrated between 

15:00 pm and 10:00 am. The same pattern was not observed in all months of 2005 in the 

control area where the boat traffic is reduced. Coincidentally, the temporal pattern of vessel 

noise was highest between 10:00am and 15:00pm revealing a negative correlation with male 

vocal displays. Motorboat noise not only mask humpback male vocal displays but also the 

endogenous rhythm of vocal activity of humpback whales. Because of the masking caused 

by motorboat noise in male vocal displays, they avoid higher sound intensity schedules, 

organizing themselves in time. 

 

Keywords: Anthropogenic Noise, bioacoustics, biological rhythm, marine mammals, 

Megaptera novaeangliae. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Ritmo Biológico e sua Função Adaptativa 

A pressão seletiva exercida em sistemas biológicos por fatores bióticos e abióticos 

causam modificações na disponibilidade de recursos e na expressão de respostas 

comportamentais (Darwin, 1859; Holguin-Medina et al., 2015).  Eventos modificadores 

não contínuos podem expressar um padrão repetitivo periódico, caracterizando um 

ritmo (Menaker, 1969; Dunlap & DeCoursey, 2004; Refinetti, 2006). Os ritmos 

biológicos podem ser expressos por fatores endógenos ou exógenos (Mairan, 1729; 

Candolle, 1832; Johnson, 1926; Harlow et al., 1982; Refinetti, 2006). Um ritmo 

endógeno persiste mesmo em condições ambientais constantes, diferentemente de um 

ritmo biológico exógeno que nessas condições constantes, pode avançar, atrasar ou 

deixar de existir (Refinetti, 2006). Quando as condições ambientais permanecem 

constantes, ou então os organismos estão isolados das pistas de ciclos ambientais pode-

se dizer que o ritmo está em livre-curso ou “free-running” (Concannon et al., 1992), 

pois expressam sua ritmicidade endógena (Menaker, 1969; Dunlap & DeCoursey, 2004; 

Refinetti, 2006). 

Ritmos podem ser observados no cotidiano da sociedade, pois eventos com 

padrões periódicos estão presentes nos mais variados ambientes e organismos (Chossat, 

1843; Rattray, 1870; Maurel, 1884; Féré, 1888; Kiesel, 1894; Hobday, 1896). Como, 

por exemplo, um dos ritmos mais influentes conhecidos; as variações no nascer e pôr do 

Sol que ocorrem diariamente na maior parte da Terra. E também de tempos em tempos, 

é possível notar as variações periódicas provocadas no movimento das marés (Refinetti, 

2006). 
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Os eventos rítmicos podem se apresentar nas mais diversas formas (Menaker, 

1969; Kerr, 1987; Woodward, 1987; Daintith et al., 1994), desde grandes cataclismos 

geológicos com longos intervalos de tempo, aos curtos períodos dos batimentos 

cardíacos de um beija-flor. Fenômenos de tal particularidade, regulares e previsíveis, 

atuam em animais que apresentam sistema de temporização regulado por mecanismos 

elaborados associados a controle neuroendócrino (Tauber et al., 1986), ou ainda, reativo 

a fatores externos (Healy & Waterhouse, 1991) como uma forte pressão seletiva para a 

evolução de ciclos comportamentais e fisiológicos.  

A diversidade na expressão de um ritmo pode ser oriunda da existência ou não, da 

relação entre o ritmo propriamente dito e ciclos geofísicos (Pittendrigh, 1993; Thurman 

& Trujillo, 2005), onde ritmos tidais, anuais e circadianos exemplificam a fina ligação 

entre ritmo e ciclos geofísicos (Refinetti, 2006). Os ritmos circadianos são aqueles onde 

um ciclo ocorre aproximadamente a cada 20–28 horas ou em torno de 24 horas, os 

infradianos onde um ciclo ocorre em tempo superior a 28 horas e em ritmos ultradianos 

um ciclo acontece em uma taxa menor que 20 horas (Halberg, 1969; Refinetti, 2006). 

Como exemplos de ritmos sem correlato com ciclos geofísicos estão os batimentos 

cardíacos, estímulos neuronais e ciclos respiratórios que não possuem tal correlato 

(Barnes, 1998).  

Fatores ambientais que se relacionam ao estabelecimento ou manutenção de 

ritmos biológicos são chamados de agentes sincronizadores (Halberg, 1960) ou 

zeitgebers (Aschoff, 1954). Dentre estes fatores, estão incluídos os ciclos de variações 

da luz, da temperatura, de disponibilidade de alimentos, de interações sociais, de 

perturbações e de salinidade (Mekaner, 1965, 1969; Halberg, 1969). Tais fatores 

possuem a capacidade de arrastar ou mascarar os ritmos, ou seja, eles podem fazer com 

que o sistema de temporização endógeno modifique a expressão do ritmo de acordo 
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com a sensibilidade que o organismo apresenta em relação ao estímulo ambiental 

atuante (Halberg, 1969; Menaker, 1969; Healy & Waterhouse, 1991; Roenneberg et al., 

2003).   

A possibilidade de que tal alteração ocorra se dá devido a característica inerente 

aos ritmos biológicos de serem, de certa forma, flexíveis. O arrastamento permite que 

haja sincronização entre o sistema de temporização interno e um ciclo ambiental, ou 

seja que eles se igualem ou se aproximem. Esse novo ritmo é adquirido de maneira 

gradual, após um ou mais ciclos transientes, durante os quais se podem observar atrasos 

ou adiantamentos de fase. Já no mascaramento a sincronização ocorre de forma 

imediata, visto que é devida a influência direta do zeitgeber sobre a expressão do ritmo, 

sem que haja alteração no sistema de temporização interno (Aschoff, 1999; Daan & 

Aschoff, 2001; Marques et al., 2003).  

Tais mecanismos possuem importante função adaptativa, pois permitem o 

aumento das chances de sobrevivência dos indivíduos (Halberg, 1969; Roenneberg et 

al., 2003). Deste modo, o animal possui a oportunidade de se adequar às novas 

condições, encontrar parceiros reprodutivos, abrigos, condições climáticas favoráveis, 

evitar possíveis perturbações, defender seu território e ainda garantir a flexibilidade 

diante às variações ambientais periódicas e capacidade de antecipação diante de 

intempéries (Pittendrigh, 1960; Goldberger et al., 1990; Elowitz et al., 2002; Davidson 

& Menaker, 2003).  

Diversos trabalhos têm investigado ritmos biológicos em diversos grupos animais 

(Stafford et al., 2005), como migrações verticais noturnas de peixes (Pearcy & Laurs, 

1966), canções de pássaros ao amanhecer (Staicer et al., 1996), vocalizações ao 

anoitecer de anuros e insetos (Gerhardt & Huber, 2002) e variações na atividade vocal 

de cetáceos (Helweg & Herman, 1994; Charif et al., 2001; Clark & Clapham, 2004; 
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Munger et al., 2008; Baumann-Pickering et al., 2015; Wang et al., 2015) e quais 

seriam os fatores ambientais de mais força sobre o ritmo endógeno desses animais. 

Como investigado por Sousa-Lima & Clark (2008) onde avaliaram o quão forte são os 

fatores ambientais que atuam sobre a atividade vocal de jubartes, como as variações de 

luz, os ciclos lunares e de marés, bem como os ruídos produzidos por embarcações. 

Os ritmos biológicos se fazem presentes em diversos processos, sendo esses 

aparentemente simples até os mais complexos (Halberg, 1969; Menaker, 1969). De 

amodo a apresentar grande variação em sua frequência (taxa), ocorrendo no dia-a-dia 

das pessoas ou apenas uma vez a cada 10.000 anos (Karl & Trenberth, 2003; Refinetti, 

2006). Além do mais, trabalhos de ritmicidade trazem consigo informações valiosas 

sobre biologia e ecologia, bem como aplicações da identificação dos rítmos para a 

conservação das espécies em foco. Saber por exemplo, em que período do dia e quais 

condições favorecem a entrada e saída de golfinhos em uma baía (como visto em 

Guilherme-Silveira & Silva, 2007, 2009; Flach et al., 2008; Silva & da Silva Jr., 2009) 

pode permitir que atividades potencialmente perturbadoras sejam alocadas em horários 

opostos aos da presença desses animais. Para que atividades comportamentais 

importantes como alimentação e reprodução por exemplo, não sejam alteradas. 

Alterações essas, que foram encontradas no trabalho de Miller et al. (2000), onde cinco 

indivíduos de um total de dezesseis cessaram a emissão de suas canções após a 

execução do playback de um sonar de baixa frequência. 

Recentemente Dombroski e colaboradores (2015) identificaram que pares mãe-

filhote de baleias franca emitiam chamados “upcall” durante todo o dia em áreas de 

invernada, evidenciando a importância deste chamado para a manutenção de contato. 

Outro exemplo, pode ser observado no estudo de Holguin-Medina e colaboradores 

(2015), verificaram que peixes-boi em cativeiro apresentam um maior nível de atividade 
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durante o dia, o que pode estar relacionado com os horários em que são expostos a 

interações com humanos e disponibilidade de alimento. 

1.2 Comunicação por Cetáceos 

Os cetáceos são mamíferos altamente especializados ao ambiente aquático 

pertencentes à ordem Cetartiodactyla os quais são popularmente conhecidos como 

botos, baleias e golfinhos. Esta ordem é composta por três subordens: Mysticeti, 

Odontoceti e Archaeoceti, onde apenas as duas primeiras possuem representantes vivos 

atualmente (Berta et al., 2006).  

 Até onde se tem conhecimento todos os cetáceos produzem algum tipo de som 

(Payne & Webb, 1971). O som está envolvido em diversas atividades que esses animais 

executam, apresentando-se de forma expressiva em sua ecologia. Tais atividades podem 

variar desde a exploração do ambiente e localização de recursos alimentares (Au, 1993) 

até a transmissão de informações entre co-específicos (Payne & McVay, 1971; 

Richardson et al., 1995; Tyack, 2000).  

Comunicação é um processo em que os emissores utilizam sinais ou displays 

especialmente moldados para alterar o comportamento daqueles que os captam (Davies 

et al., 2012). Sinais podem carregar consigo informações sobre a localização e 

identidade do emissor (Battaglia et al., 2003), que por sua vez podem ser valiosas para o 

receptor nos mais variados aspectos de suas interações sociais (Bradbury & 

Vehrencamp, 1998; Smith & Harper, 2003). A investigação de como (Simons & 

Felgenhauer, 1992), por quem (Crawford et al., 1997; Herman et al., 2013), quando, 

onde (Dierks & Barth, 1995) e porque (Hebets & Papaj, 2004) essa transmissão de 

informação ocorre é de suma importância para a expansão do conhecimento acerca das 

relações dos animais entre si e o ambiente (Bradbury & Vehrencamp, 1998).   
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Tal transferência de sinais pode ser expressa por vias químicas (Nordlund & 

Lewis, 1976; Derby & Sorensen, 2008), táteis (Frank, 1957; Hirsch, 1964; Lottem et al., 

2015), visuais (Ivins, 1953; Crook, 1964; Rosenthal et al., 2004), elétricas (Hopkins, 

1974; Hagedorn & Heiligenberg, 1985; Gallé et al., 2015) e acústicas (Lin et al., 2015). 

Embora vários destes estímulos sensoriais sejam executados por diversos grupos 

animais em ambientes aquáticos (Hopkins, 1986; Thomas & Kastelein, 1990; Derby & 

Sorensen, 2008; Czech-Damal et al., 2012; Au et al., 2013), os sinais acústicos vocais e 

não vocais são amplamente utilizados como principal forma de comunicação em 

cetáceos (Au & Hastings, 2008). 

Os odontocetos de forma geral, produzem sons de altas frequências (>1000Hz) 

que podem se dividir em três categorias: sons pulsados ou cliques, assobios e sons 

complexos, formados pela combinação dos sons citados anteriormente (Payne & Webb, 

1971). Sons pulsados podem ser utilizados para ecolocalização que consiste na emissão 

de sons curtos com frequências elevadas e na captação do eco gerado a partir da 

reflexão das ondas sonoras, formando um cenário auditivo com todas as informações 

adquiridas do meio (Tyack, 2000). 

Já os misticetos emitem sons vocais de frequências baixas (<100Hz) que 

alcançam longas distâncias (Payne & Webb, 1971) e podem ser divididos em dois tipos: 

os chamados e as canções. Os chamados são caracterizados como vocalizações de curta 

duração e em baleias francas austrais (Eubalaeana australis) foram classificados como: 

chamados simples, complexos ou cliques (Clark, 1990).  Por outro lado, canções são 

emissões vocais mais longas formadas por unidades estereotipadas que compõem uma 

estrutura de sequências que repetem em um determinado espaço de tempo apresentando 

um padrão (Payne & McVay, 1971).  
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Contudo, apenas algumas baleias são capazes de produzir canções. Dentre elas 

estão as baleias da Groenlândia (Balaena mysticetus) (Delarue et al., 2009), fin 

(Balaenoptera physalus) (Croll et al., 2002), baleias minke (Balaenoptera 

acutorostrata) (Gedamke et al., 2001), baleias azuis (Balaenoptera musculus) 

(McDonald et al., 2006) e a baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) (Payne & McVay, 

1971).  Sons produzidos por misticetos são considerados vocais pois são gerados a 

partir de fluxo de ar entre os pulmões e uma estrutura chamada prega em “U” no lúmen 

da laringe, similar as cordais vocais dos mamíferos terrestres, de modo que variações no 

volume e na direção do fluxo de ar originam emissões sonoras diferentes (Reidenberg & 

Laitman 2007; Adam et al., 2013).  

Ainda que canções de baleias jubarte sejam amplamente investigadas, sua(s) 

verdadeira(s) função(ões) permanece(m) incerta(s) (Garland et al., 2011; Garland et al., 

2013a, 2013b; Herman et al., 2013). Dentre as muitas hipóteses levantadas para explicar 

a evolução da canção da baleia jubarte (Parsons et al., 2008), duas são mais amplamente 

aceitas e ambas propõem que as canções funcionam como um display acústico 

relacionado a reprodução (Clapham, 1996; Darling & Bérube, 2001; Clark & Clapham, 

2004; Smith et al., 2008; Darling et al., 2012; Herman et al., 2013). Winn & Winn 

(1978) e Tyack (1981) atribuem às canções o papel de atração de fêmeas, enquanto 

Darling & Bérube (2001) as relacionam ao estabelecimento de graus de dominância 

e/ou organização (Darling et al. 2006) entre machos. Em todos os casos, é evidente que 

o sistema de acasalamento de baleias jubarte é altamente dependente da comunicação 

acústica entre indivíduos da espécie (Clark & Clapham, 2004). 
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1.3 A Baleia Jubarte (Megaptera novaeangliae) 

A baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) provavelmente é a espécie mais 

distinguível externamente entre as baleias que compõem a família Balaenopteridae 

(Clapham & Mead, 1999). Uma das razões seriam suas longas nadadeiras peitorais que 

chegam a medir o equivalente a um terço de seu corpo (True, 1904). Característica que 

deu origem a seu nome – do grego “Mega” significa grande e “Ptera” asas, referente a 

suas enormes nadadeiras peitorais. A grande maioria dos espécimes possuem a 

coloração dorsal preta e sua região ventral pode variar entre o preto e branco por meio 

de gradações (Matthews, 1937; Mikhalev, 1997; Clapham & Mead, 1999). 

Trata-se de uma espécie migratória e cosmopolita, podendo ser encontrada em 

todos os oceanos (Dawbin, 1966). As jubartes frequentam áreas de alimentação em altas 

latitudes durante o verão e no inverno migram para águas tropicais e subtropicais de 

baixas latitudes. Áreas nas quais, executam tarefas exclusivamente ligadas a 

reprodução, como emissão de canções e combates físicos por parte dos machos, 

nascimento de filhotes e amamentação (Kellogg, 1929; Dawbin, 1966; Clapham, 2000; 

Zerbini et al., 2011), apresentando atividades relacionadas a alimentação eventualmente 

(De Sá Alves et al., 2009), dependendo apenas da reserva de gordura adquirida nas 

áreas de alimentação (Scheidat et al., 2004).   

De acordo com a International Whaling Commission (IWC, 2005) a população 

que se alimenta na região sul da Georgia é a mesma que frequenta a costa brasileira 

durante o verão, pertencentes ao grupo “A”. O Banco de Abrolhos, localizado ao sul do 

estado da Bahia, é a principal área de reprodução de baleias jubarte no oeste do 

Atlântico Sul (Engel, 1996; Siciliano, 1997; Martins et al., 2001; Andriolo et al., 2010; 

Zerbini et al., 2011a, 2011b; Andriolo et al., 2014). 
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A partir do início do mês de julho a densidade de indivíduos em torno do 

arquipélago aumenta continuamente, atingindo o ápice entre os meses de agosto e 

setembro (Martins et al., 2001; Morete et al., 2008). A partir daí as baleias começam a 

deixar as águas tropicais em direção a área de alimentação, e sua densidade reduz até o 

mês de novembro, quando quase todos os indivíduos já deixaram a área (Morete et al., 

2008). O sistema reprodutivo da jubarte é caracterizado pelo comportamento de machos 

em produzir longas e complexas canções (Payne & McVay, 1971; Winn & Winn, 1978; 

Baker & Herman, 1984; Darling et al., 2006) e momentos de agressão e competição 

direta entre eles, de modo a garantir acesso a um maior número de fêmeas possível 

(Clapham, 2000).  

A facilidade de acesso das áreas de reprodução costeiras e próximas a 

arquipélagos e o crescente aumento da população de baleias tem impulsionado o 

aumento da prática do turismo de observação em todo o globo (Hoyt, 2001), inclusive na 

Bahia (Cipolotti et al., 2005). Apesar destas práticas se apresentarem como alternativas 

potencialmente sustentáveis de coexistência entre baleias e diversas culturas (Hoyt, 

2001; Higham & Lusseau, 2007; Sousa-Lima & Clark, 2008), as possíveis 

consequências dessas intervenções geram muitos questionamentos sobre sua viabilidade 

a médio e longo prazo (Sousa-Lima & Clark, 2008; Clark et al.; 2009; Barber et al.; 

2011). 

As atividades antropogênicas que geram ruídos no meio aquático advêm de 

variadas fontes como exploração de petróleo e gás natural, construções, atividades 

militares e sonares, por exemplo (Frantzis, 1998; Finneran et al., 2000; Morton et al., 

2002; Gordon et al., 2004; Madsen, 2006; McCarthy et al., 2011). Apenas nas últimas 

décadas os níveis de ruído nos oceanos se elevaram em 12dB re 1µPA advindos apenas 

de tráfego comercial marítimo (Hildebrand, 2009; Swaddle et al., 2015), fato que 
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enfatiza a magnitude da interferência humana sobre o ambiente marinho e seus 

prováveis efeitos negativos sobre a vida marinha (Risch et al., 2012).  

Os danos causados por essas perturbações podem incluir desde lesões locais, 

alterações de comportamento individuais e mascaramento de sinais acústicos (Martins et 

al., 2013) a curto prazo, bem como falhas graves no sistema de comunicação que podem 

resultar na diminuição do sucesso reprodutivo individual acarretando danos a níveis 

populacionais a longo prazo (Sousa-Lima & Clark, 2004; Lusseau, 2005; Bejder et al., 

2006).  

 

1.4 Ecologia, Conservação e Aplicações do Estudo de Ritmo de Atividade Vocal 

de Baleias Jubarte 

Em ambientes marinhos, a modalidade sensorial mais amplamente utilizada para 

comunicação entre indivíduos é a acústica, visto que o alcance visual pode não ser 

muito efetivo para longas distâncias na água, permitindo as interações sociais e 

influenciando fortemente no sucesso reprodutivo e sistema de acasalamento das 

espécies (Sousa-Lima & Clark, 2008). Com o incremento da atividade turística no 

Parque Nacional Marinho do Banco de Abrolhos (Cipolotti et al., 2005) baleias jubarte 

estão sendo expostas a ruídos gerados por embarcações. Mais conhecimento é 

necessário para avaliar o impacto desse ruído e possíveis alterações sobre o 

comportamento da espécie como o abandono da área em que executa este display, a 

interrupção do canto, alteração nos padrões da vocalização e a impossibilidade de 

detecção dos sinais vocais por parte dos receptores (Richardson et al., 1995; Sousa-

Lima & Clark, 2004, 2008, 2009).  

Muitos estudos sobre atividade vocal de jubarte tem investigado as alterações no 

padrão temporal e geográfico das canções (Fristrup et al., 2003; Darling & Sousa-Lima, 
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2005; Handel et al., 2009; Garland et al., 2011). Tal conhecimento pode contribuir para 

o manejo, elucidando como a expressão comportamental pode ser modulada por fatores 

externos ao indivíduo (Swaddle et al., 2015). Este conhecimento fornece, juntamente 

com outras informações sobre a história de vida (Cisneros-Mata et al., 1995), biologia e 

ecologia da espécie (Soulé, 1985), subsídios para a elaboração de medidas de 

conservação que sejam mais bem-sucedidas. Buscando o equilíbrio adequado entre a 

atividade turística local e um ambiente propício manutenção com qualidade das 

atividades naturais das baleias jubarte. 

Portanto, investigar a existência de um padrão repetitivo periódico de atividade 

vocal de baleias jubarte ao longo da temporada reprodutiva pode apoiar a hipótese da 

existência de um ritmo biológico endógeno, ou ainda, propor hipóteses sobre como os 

zeitgebers bióticos ou abióticos poderiam modular a expressão do comportamento vocal 

desses animais, tão importante para o sucesso reprodutivo dos indivíduos e manutenção 

do tamanho e da saúde da população.  

Entretanto, se o padrão de atividade vocal se apresentar arrítmico e não houver 

variações temporais na taxa de vocalizações isso pode indicar que os machos de jubarte 

possuem plasticidade comportamental e podem estar se organizando temporalmente 

para evitar a competição acústica (ou mascaramento por co-específicos). Vale lembrar 

que existe uma grande pressão seletiva para que haja uma conformidade no espectro das 

canções entre todos os indivíduos de uma determinada população (Cerchio et al., 2001; 

Darling & Sousa-Lima, 2005; Garland et al., 2011; Garland et al., 2013a, 2013b), 

portanto haveria a priori uma forte sobreposição espectral entre as canções dos machos. 

Portanto, caso não haja rítmo na atividade vocal, os sinais acústicos dos machos seriam 

emitidos em um arranjo espaço-temporal complexo para que todos os indivíduos 
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tenham a oportunidade de executarem suas vocalizações e serem ouvidos por parceiras 

em potencial (Krause, 1993; Pijanowski et al., 2011; Krause & Farina, 2016).  

 

2 OBJETIVO 

 

- Verificar a existência de ritmo na atividade vocal de machos de baleia jubarte no 

entorno do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, BA - Brasil, durante a temporada 

reprodutiva (Julho a Outubro). 

3 HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Hipótese 1: A atividade vocal de baleias jubarte não apresenta variações rítmicas no 

período de 24 horas. 

Predição: 

Vocalizações estarão presentes continuamente ao longo do dia. Espera-se que a 

presença de atividade vocal seja detectada continuamente independente das horas do 

dia, não variando durante as fases de claro e escuro. Como descrito na literatura, em 

outras localidades para Megaptera novaeangliae. 

 

Hipótese 2: A atividade vocal de baleias jubarte apresenta variações ao longo da 

temporada. 

Predição: 

Espera-se que a atividade vocal de baleias jubarte varie com a densidade de 

indivíduos ao longo da temporada de reprodução. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Área de estudo 

O Banco dos Abrolhos está localizado ao sul do estado da Bahia (16º40'-19º 30'S), 

caracterizado comoum alargamento da plataforma continental com umaárea de 

aproximadamente 30.000Km2 (Fainstein & Summerhayes 1982). O Banco dos Abrolhos 

é considerado a principal área de reprodução de baleias jubarte no oeste do Atlântico 

Sul (Engel, 1996; Siciliano, 1997; Martins et al., 2001; Andriolo et al., 2010). Em 1983 

foi criado o Parque Nacional Marinho do Banco dos Abrolhos, que engloba o 

arquipélago, o parcel dos Abrolhos e ainda o recife de Timbebas (ICMBio, 2015) 

devido sua grande diversidade biológica (Leão, 1994), englobando espécies endêmicas e 

formações singulares. 

 

4.2 Coleta de Dados 

Os dados utilizados para a realização desde estudo foram adquiridos por Sousa-

Lima (2007) durante os anos 2003, 2004 e 2005. Para a obtenção dos sons, sistemas 

semi-autônomos de gravação passiva - desenvolvidos por Cornell Bioacoustics 

Research Program - chamados “MARUs” foram instalados na região oeste do 

arquipélago. Em cada ano, quantidades diferentes de gravadores foram instaladas: 

quatro em 2003, quatro em 2004 e dez em 2005, quando cinco foram posicionados em 

uma área com menos tráfego de embarcações (área controle) e os outros cinco em uma 

área em que o tráfego era frequente (área tratamento) (Sousa-Lima 2007).  

Em todos os anos, MARUs foram instalados de maneira a formar arranjos 

sincronizados. Cada conjunto de gravadores foi estrategicamente posicionado, de modo a 

evitar possíveis obstáculos à propagação sonora (corais, por exemplo) e não prejudicar o 
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trânsito de embarcações. Os aparelhos foram programados para gravar continuamente 

durante o período estipulado, após o término da coleta os equipamentos foram 

resgatados para análises posteriores. No ano de 2003 os sons foram obtidos no período 

de 26 dias, 93 dias em 2004, e em 2005 80 dias na área controle e 88 dias na área 

tratamento.  

 

4.3 Análise dos Dados 

Dados acústicos digitalizados foram detectados manualmente com utilização do 

XBAT, uma ferramenta bioacústica extensível do software MATLAB desenvolvida 

pelo Cornell Bioacoustics Research Program. As gravações foram visual e auralmente 

inspecionadas, a cada 2 minutos e categorizadas como: presença ou ausência de 

vocalizações de baleias jubarte (janelas com duração de 120 segundos, sem 

sobreposição, 1024 FFT e ajuste automático da relação sinal-ruído para cada um dos 

dias dos anos amostrados). Da mesma maneira, os dados de presença de ruído de 

embarcações foram analisados.  

Apenas dois canais foram utilizados, afim de otimizar o tempo de análise e para 

evitar redundância na contagem da atividade vocal dos mesmos indivíduos que estariam 

se deslocando na área. Sendo assim, os canais escolhidos a cada ano na área considerada 

tratamento foram aqueles cujas posições geográficas foram mais semelhantes entre si. Já 

na área controle os canais escolhidos foram aqueles mais próximos da área tratamento 

para que a densidade de indivíduos não variasse muito entre as áreas tratamento e 

controle.  
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4.3.1 Análise Estatística 

A análise espectral da série temporal foi obtida através de uma rotina (Anexo1) 

elaborada em MATLAB por John F. Araújo, a qual gerou gráficos que mostram o 

somatório da presença de sinais vocais e ruído de embarcações mês a mês e da amostra 

total relativa a cada ano (temporada reprodutiva) por hora do dia. 

Para a verificar a presença de ritmo biológico e determinar os principais parâmetros 

rítmicos, como amplitude, mesor e acrofase para cada mês e temporada amostrados foi 

empregado o método Cosinor (Nelson et al., 1979), que consiste no ajuste de curvas 

cosseno às séries temporais de dados. De modo a possibilitar a determinação de mesor 

(valor médio do número de detecções da curva ajustada), acrofase (momento em que a 

probabilidade de ocorrência dos valores máximos da variável observada é maior) e 

amplitude (diferença entre os valores máximo, ou mínimo, e o mesor da curva ajustada) 

do ritmo de atividade vocal e ruído de embarcações. Posteriormente, foi aplicado um 

teste de correlação de Pearson para averiguar a existência e a força da correlação entre o 

ritmo de vocalizações de jubarte e o ritmo do ruído de embarcações. Ambos os métodos 

foram empregados por meio de rotinas elaboradas em MATLAB (Anexo1), a rotina 

para cosinor se encontra disponível em 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/20329-cosinor-

analysis/content/html/cosinor.html. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/20329-cosinor-analysis/content/html/cosinor.html
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/20329-cosinor-analysis/content/html/cosinor.html
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5 RESULTADOS 

 

Foram analisadas um total de 6.888 horas de gravação que estão distribuídas entre 

os anos 2003, 2004, 2005T e 2005C.  Cada amostra tem início e tamanho diferentes, os 

gráficos mensais foram gerados com base em 30 dias consecutivos a partir do primeiro 

dia de amostra, não representando exatamente o mesmo período de cada ano. Fato o 

qual não influencia os resultados, pois segundo Martins et al., 2001 a chegada de baleias 

jubarte a Abrolhos pode variar entre meados do mês de Maio e Julho. 

5.1 Análise espectral 

A análise espectral revela através de gráficos o número de detecções de sinais 

vocais de jubarte e ruído de embarcações em um somatório por horas diárias para a 

temporada (Figura 1) e mês (Figura 2) amostrados de cada ano e área. Onde se observa 

na Figura 1, para os anos de 2003, 2004 e área tratamento de 2005, um menor número 

de detecções de sinais vocais de jubarte e um maior número de detecções de ruído de 

embarcações entre as 10:00 e 15:00 horas. Já no gráfico relativo à área controle de 2005 

não se observa o mesmo padrão, apresentando um número de detecções de sinais vocais 

elevado e um baixo número de ruído de embarcações. 

Na Figura 2, o mesmo padrão pode ser observado para os primeiros meses das 

amostras de 2003, 2004 e 2005T, nos meses seguintes a variação da atividade vocal já 

não apresenta o mesmo padrão. Ainda, no ano de 2004 o número de detecções de 

atividade vocal aumenta até o último mês amostrado. Já para 2005C o número de 

detecções de vocalizações de jubarte não apresentou alterações de acordo com as horas 

do dia e o número de detecção de ruídos de embarcações se apresentou baixo mesmo 

apresentando certo padrão nos horários de atividade, entre as 10:00 e 19:00 horas em 

todos os meses.
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Figura 1. Número de detecções de sinais vocais de Megaptera novaeangliae e ruído de embarcações em um somatório por horas diárias de cada 

temporada amostrada, em escala de dias julianos. Cada gráfico está disponivel em tamanho ampliado  no Anexo 2. Note a diferença de escala no 

eixo Y que representa a quantidade de atividade vocal dos machos de baleia jubarte (esquerda) e de ruído de barco (direita).
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Figura 2. Número de detecções de sinais vocais de Megaptera novaeangliae e ruído de embarcações em um somatório por horas diárias de cada 

mês amostrado, em escala de dias julianos. Cada gráfico está disponivel em tamanho ampliado  no Anexo 2. Note a diferença de escala no eixo Y 

que representa a quantidade de atividade vocal dos machos de baleia jubarte (esquerda) e de ruído de barco (direita).
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5.2 Ajuste de Curva (Cosinor) 

O segundo passo foi a análise de dados baseada no método Cosinor, 

especificamente o ajuste de uma curva cosseno, para determinação dos parâmetros rítmicos 

da atividade vocal de jubarte e dos ruídos de embarcações por temporada (Figura 3 e 4) e 

por mês (Figura 5 e 6). Quase todas as séries temporais de atividade vocal de jubarte 

relativas às amostras das temporadas apresentaram ajuste significativo ao período de 24 

horas, com excessão da temporada de 2005C. Em relação às séries temporais mensais de 

atividade vocal o terceiro mês de 2004, segundo e terceiro meses de 2005T, e os três 

primeiros meses de 2005C, e o primeiro mês referente ao ruído de embarcações da amostra 

da área controle (2005C), não apresentaram ritmicidade significativa. Note que apesar de o 

ritmo ser significativo para o período de 24 horas o número de detecções de ruído de 

embarcações é bem menor em relação as outras amostras. 
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Figura 3. Número de detecções de sinais vocais de Megaptera novaeangliae em um somatório por horas diárias de cada temporada amostrada, em 

escala de dias julianos. Cada gráfico está disponivel em tamanho ampliado  no Anexo 3.
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Figura 4. Número de detecções de ruídos de embarcações em um somatório por horas diárias de cada temporada amostrada, em escala de dias 

julianos. Cada gráfico está disponivel em tamanho ampliado  no Anexo 4.
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Figura 5. Número de detecções de sinais vocais de Megaptera novaeanglie em um somatório por horas diárias de cada mês amostrado, em escala 

de dias julianos. Cada gráfico está disponivel em tamanho ampliado  no Anexo 3.
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Figura 6. Número de detecções de ruídos de embarcações em um somatório por horas diárias de cada mês amostrado, em escala de dias julianos. 

Cada gráfico está disponivel em tamanho ampliado  no Anexo 4.
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Os valores para o ritmo de atividade vocal de jubarte (Tabela 1) mostram um 

padrão na alocação de acrofase durante a noite e início da manhã para 2003 (00h e 

29min), 2004 (1ºmês = 22h e 48min; 2ºmês = 23h e 07min; 3ºmês = 20h e 16min; 

temporada = 22h e 50min) e 2005T (1º mês = 00h e 45min; 2ºmês = 01h e 42min; 

3ºmês = 07h e 33min; temporada =   01h e 00min). Já para 2005C as acrofases se 

alocaram durante a manhã, tarde e noite em diferentes meses (1º mês = 13h e 56min; 

2º mês = 02h e 45min; 3ºmês = 06h e 34min; temporada = 06h e 25min. E os valores 

de acrofase para o ritmo dos ruídos de embarcações (Tabela 2) permaneceram entre 

12h e 16h para todos os meses amostrados, bem como para as temporadas. 

 

Tabela 1. Análise estatística dos parâmetros rítmicos da atividade vocal de 

jubarte provenientes da análise pelo Método Cosinor. 
MÊS E ANO ATIVIDADE VOCAL DE JUBARTE 

 Mesor 

(nº de detecções) 

Acrofase 

(h) 

Amplitude 

(nº de detecções) 

p-Valor 

2003 763,625  00h 29min  21,0555 <0,0001  

 
1º Mês de 

2004 
813,417  22h 48min 49,2748 0,000600484 

2º Mês de 

2004 
893,542            23h 07min 8,81035 0,0003784 

3º Mês de 

2004 
899,417        20h 16min 0,520075 0,265912 

Temporada 

2004 
868,792            22h 50min 19,4904 0,000155379 

1º Mês de 

2005T 
617,417  00h 45min 41,5774 <0,0001  

 
2º Mês de 

2005T 
899,083   01h 42min 1,68184 0,0617519 

3º Mês de 

2005T 
839,542  07h 33min 0,90889 0,106217 

Temporada 

2005T 
785,347         01h 00min 14,3614 <0,0001  

 
1º Mês de 

2005C 
886,292  13h 56min 3,171 0,429056 

2º Mês de 

2005C 
894,958  02h 45min 3,76583 0,189839 

3º Mês de 

2005C 
589,958   06h 34min 4,34914 0,385434 

Temporada 

2005C 
790,403  06h 25min 1,75392 0,601517 
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Tabela 2. Análise estatística dos parâmetros rítmicos da atividade dos 

ruídos de embarcações provenientes da análise pelo Método Cosinor. 
MÊS E ANO RUÍDO DE EMBARCAÇÕES 

 Mesor 

(nº de detecções) 

Acrofase 

(h) 

Amplitude 

(nº de detecções) 

p-Valor 

2003 70,7917    13h 22min 89,1884 <0,0001  

 
1º Mês de 2004 86,125  15h 25min 81,0997 <0,0001  

 
2º Mês de 2004 82,7917  13h 16min 106,405 <0,0001  

 
3º Mês de 2004 96,625   12h 50min 128,65 <0,0001  

 
Temporada 

2004 
88,5139   13h 39min 101,494 <0,0001  

 
1º Mês de 

2005T 
 83,5  13h 28min 122,18 <0,0001  

 
2º Mês de 

2005T 
54,8333  13h 21min 71,9131 <0,0001  

 
3º Mês de 

2005T 
72,0417  13h 43min 101,058 <0,0001  

 
Temporada 

2005T 
70,125  13h 34min 98,3115 <0,0001  

 
1º Mês de 

2005C 
2,45833  12h 17min 2,97843 0,0808762 

2º Mês de 

2005C 
2,66667  12h 41min 4,27357 0,0229534 

3º Mês de 

2005C 
2,29167  13h 43min 3,1792 0,0105314 

Temporada 

2005C 
2,47222  12h 49min 3,43752 0,000242991 

Através do teste de coeficiente de correlação se pôde comprovar que há 

correlação negativa entre os sinais vocais de Megaptera novaeangliae e os ruídos de 

embarcações (Tabela 3), sendo que o efeito é forte (>±0,8) para 2003, 2º mês de 

2004, 1ºmês e a temporada de 2005T; moderada (>±0,4) a para temporada de 2004, 

2º mês de 2005T; fraca (<±0,4) para o 1º e 3º meses de 2004, 3ºmês de 2005T, 1º, 2º 

e 3º meses de 2005C, bem como para a temporada desta mesma amostra. 
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Tabela 3. Valores referentes a análise de coeficiente de 

correlação (r) entre sinal vocal de jubarte e ruído de 

embarcações. 
 

MÊS E ANO 

SINAL VOCAL DE JUBARTE X 

RUÍDO DE EMBARCAÇÕES 

 Coeficiente de Correlação (r) 

2003 -0.8740 
1º Mês de 2004 -0.1947 
2º Mês de 2004 -0.7027 

3º Mês de 2004 -0.0726 
Temporada 2004 -0.6267 
1º Mês de 2005T -0.7711 

2º Mês de 2005T -0.4312 

3º Mês de 2005T 0.1423 

Temporada 2005T -0.8360 
1º Mês de 2005C 0.1956 
2º Mês de 2005C -0.1591 
3º Mês de 2005C -0.0279 

Temporada 2005C 0.0598 

 

Através da representação circular do cosinor foi possível evidenciar um 

padrão na ocorrência das acrofases da atividade das embarcações que se 

concentraram entre 12:00 e 16:00 horas (Figura 7). Enquanto para a atividade vocal 

das jubarte um padrão na ocorrência das acrofases pôde ser observado para as 

amostras de 2003, 2004 e 2005T, onde se concentraram entre o início da noite (19-

20h) e a primeira parte da manhã (6-7h). Sendo que para a mostra da área controle de 

2005 a ocorrência das acrofases não apresentou padrão significativo (1º mês p = 

0,429; 2º mês p = 0,19; 3º mês p = 0,385, temporada p = 0,602) 
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Figura 7: Exemplo do padrão de alocação da 

acrofase para a) atividade vocal de jubarte e 

b) ruído de embarcações dos 26 dias 

amostrados de 2003. O vetor representa a 

amplitude e a área circulada em azul 

representa a elipse de significância. Os 

valores das acrofases nesta imagem estão 

representados em π radianos. Os gráficos 

referentes às demais amostras estão 

disponíveis no Anexo 5. 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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6 DISCUSSÃO 

 

É conhecido que os mamíferos em sua maioria possuem sistema temporizador 

circadiano, responsável pela regulação e manutenção da periodicidade de diversos 

processos fisiológicos e comportamentais (Aschoff, 1954; Mekaner, 1965, 1969; 

Halberg, 1969; Tauber et al., 1986; Pittendrigh, 1993). Mamíferos marinhos, no 

entanto, apresentam particularidades que os diferem dos demais representantes de 

sua classe (Mammalia) devido as condições em que estão inseridos (Kellogg, 1928). 

Um claro exemplo dessas particularidades é o ciclo de sono e vigília dos cetáceos 

(Mukhametov et al., 1977; Tobler, 1995; Lyamin et al., 2008). Ciclo este que é 

conhecido por seu sono com uma atividade hemisférica unilateral de ondas lentas, 

movimento rápido dos olhos muito reduzido ou ausente e por possuirem capacidade 

de se movimentar mesmo durante o sono (Mukhametov et al., 1977; Tobler, 1995; 

Lyamin et al., 2008). Características que fazem de um dos principais ritmos 

circadianos pelo qual os mamíferos são regidos tão peculiar neste grupo de animais. 

Tendo em vista tantas diferenças em sua expressão, é possível que outros ritmos 

sejam expressos de forma diferente quando comparados aos ritmos de espécies 

terrestres.  

Os resultados obtidos neste trabalho mostram a ocorrência de um padrão na 

variação da atividade vocal de baleias jubarte para as temporadas amostradas dos 

anos 2003, 2004 e área tratamento de 2005 - nas quais há um maior número de 

detecção de sinais vocais no início da noite até o início da manhã, com uma queda na 

emissão desses sinais no intervalo entre as 10 horas da manhã e 15 horas da tarde. E 

se nota que em tais horários se encontram o maior número de detecções de ruídos de 

embarcações, dado que é neste momento que o maior tráfego de embarcações 

(atividades de turismo, pesca e embarcações particulares) usualmente ocorrem. Estes 
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padrões não se repetem na área controle do ano de 2005, na qual a atividade vocal de 

jubarte é observada em grande número em todas as horas do dia e noite 

continuamente.  

Porém, o padrão de menor atividade vocal durante o dia, perde em intensidade 

com o passar dos meses, sendo mais evidente nos primeiros meses e bem menos 

durante o terceiro mês. Outra constatação, é que embora o número de indivíduos 

aumente atingindo sua maior densidade entre os meses de agosto e setembro e 

diminua até novembro (Martins et al., 2001; Morete et al., 2008) os resultados deste 

trabalho mostram que a quantificação da atividade vocal de Megaptera novaeangliae 

detectada apresentou um aumento contínuo ao longo dos meses para o ano de 2004. 

Nossos resultados são corroborados por Queiróz (2010) analisando os dados de 2004 

apenas e por Cerchio et al. (2014) no norte da Angola. Cechio et al. (2014) 

encontraram uma tendência para o aumento de indivíduos cantando conforme o 

decorrer do mês de julho e mantendo números altos até outubro (Queiróz, 2010) e 

novembro (Cerchio et al., 2014). A possível razão para esse aumento contínuo na 

atividade vocal dos machos ter sido evidente apenas para o ano de 2004 é que, 

segundo Rossi-Santos et al. 2008, o número de indivíduos da espécie avistados em 

2004 em Abrolhos foi maior em relação aos outros anos aqui amostrados. 

Wedekin et al., 2010 encontraram que a permanência de um indivíduo de baleia 

jubarte em Abrolhos pode chegar até 71 dias. Portanto, durante o período que estão 

em Abrolhos e ao longo da temporada, machos gastam suas reservas energéticas para 

a produção das canções e em embates físicos contra outros machos, além do gasto 

energético durante jornada até a área de reprodução (Dawbin, 1966; Craig & 

Herman, 1997). Com a progressão da temporada, o número de indivíduos diminui, 

diminuindo também as chances de se encontrar uma parceira e, juntamente com suas 
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reservas de gordura se esgotando, os machos seriam forçados a adotar a estratégia 

menos custosa para atração de fêmeas, já que a motivação por reprodução aumenta. 

Motivação essa, que os fariam continuar a cantar mesmo com a possibilidade de 

terem suas canções mascaradas pelos ruídos provenientes das embarcações, pois 

perder uma oportunidade de acasalamento não seria uma opção. Em tal altura da 

temporada, gastar energia em combates corpo-a-corpo apresenta um risco a 

sobrevivência maior que a emissão de canções em condições não tão favoráveis. 

Contudo, a organização das emissões de vocalizações em um arranjo espaço-

temporal bem distribuído permitiria que todos os indivíduos tivessem a oportunidade 

de serem ouvidos por parceiras em potencial (Krause, 1993; Pijanowski et al., 2011). 

Então a competição entre machos pelo espaço acústico aumentaria com o aumento da 

densidade de indivíduos e também com o passar da temporada mesmo quando a 

densidade de indivíduos é menor.  

A atividade vocal de baleias jubarte possui um ritmo que se repete a cada 24h 

(circadiano), machos cantam mais durante a noite e por vezes no início da manhã, 

mas não durante a tarde quando se observa apenas as amostras referentes ao ano de 

2003, 2004 e 2005T. Porém, olhando as amostras referentes à área controle (2005C), 

não se confirma um ritmo e os sinais vocais são encontrados continuamente 

independente das horas do dia, sem variação significativa na sua distribuição. O que 

pode ser um indício de que machos de baleia jubarte se organizam temporalmente de 

modo a evitar o mascaramento acústico por co-específicos diminuindo a competição.   

Tendo que o alto tráfego de embarcações é praticamente a única variável distinta 

entre as amostras tratamento e controle, a presença destas embarcações a motor está 

então correlacionada negativamente a quantidade de atividade vocal de jubarte 

machos. A significância deste efeito do ruído de barcos sobre a atividade vocal dos 
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machos foi confirmada para amostras relativas a 2003, 2004 e 2005T, tornando 

evidente a relação negativa. Deste modo, temos que os sons provenientes de barcos 

possivelmente agem como zeitgeber, possuindo efeito sincrozador capaz de modular 

a expressão de vocalizações por parte das jubarte. Nossos resultados corroboram 

Sousa-Lima & Clark (2008) que não encontraram efeito da luz como um fator 

ambiental forte para explicar os altos níveis de atividade vocal de jubarte durante os 

momentos de ausência de luminosidade. A diminuição da atividade vocal por parte 

das jubarte durante o dia pode se dever a uma resposta comportamental ao estímulo 

externo (os ruídos advindos das embarcações, no caso), fazendo com que haja uma 

reorganização temporal para a execução da mesma sem que suas vocalizações sejam 

mascaradas energeticamente por tais ruídos. Em contrapartida pode gerar um 

aumento da competição entre os machos, visto a possibilidade de serem mascarados 

uns pelos outros diante da redução das horas de menos intensidade sonora. 

Alterações no comportamento acústico da espécie frente às perturbações geradas 

pelo ruído de barcos podem ter consequências a curto prazo como: modificações no 

padrão de emissão do canto, diminuição e interrupção do comportamento vocal e até 

o abandono do local (Sousa-Lima, 2007; Sousa-Lima & Clark 2009; Cerchio et al., 

2014).  Tais efeitos de curto prazo são conhecidos, mas danos a longo prazo podem 

ser ainda maiores, pois a não execução ou a alteração do ritmo de atividade vocal 

pode afetar o sucesso reprodutivo, já que o canto está fortemente relacionado com o 

sistema de reprodução da espécie. 

O crescente turismo de observação embarcado traz consigo um aumento no 

número de embarcações e do ruído por eles gerados. Tais ruídos afetam 

negativamente as baleias (Richardson et al., 1995; Au & Green, 2000; Sousa-Lima & 

Clark, 2008, 2009) e vários exemplos que como alteram respostas comportamentais 
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estão disponíveis na literatura para diversas espécies como baleias fin, minke e 

jubarte, por exemplo. Segundo Bejder & Samuels (2003), o turismo de observação de 

baleias não deve ser considerado como uma atividade de “ecoturismo”, pois as 

consequências dos distúrbios originados dessa prática ainda não estão totalmente 

esclarecidas. Baseado nos resultados encontrados neste trabalho um plano de 

remanejamento das atividades embarcadas deve ser elaborado para que o impacto 

sobre o ambiente e comportamento da espécie sejam mitigados. 

Apesar de haver evidências de que todos os mamíferos possuem sistema 

temporizador circadiano para diversos processos, não há como afirmar qual seria o 

verdadeiro ritmo endógeno para atividade vocal de baleias jubarte, visto que o 

mesmo estava mascarado pelos ruídos provenientes das embarcações, que estiveram 

presentes em todas as horas do dia nas áreas amostradas. Existe ainda a possibilidade 

de que, mesmo o ritmo circadiano da atividade vocal de baleias jubarte não poder ser 

observado, ele seja expresso sazonalmente como para a época de migração. Já que 

com a aproximação da época de migração há um aumento da atividade vocal por 

parte dos machos, dando início a emissão de suas canções ainda nos sítios de 

alimentação, durante a rota de migração e principalmente quando chegam ao sítio de 

reprodução (McSweeney et al., 1989; Charif et al., 2001; Vu et al., 2012). Muito 

ainda se discute sobre quais seriam os fatores que atuariam sobre um sistema de 

temporarização circadiano interno para dar início a migração, sendo citados alguns 

como a temperatura da água, duração do comprimento do dia e atividade hormonal 

(Dawbin, 1966; Craig et al., 2003, Rasmussen et al., 2003; Vu et al., 2012) e como 

esses estímulos gerariam a resposta comportamental para a partida de uma área para 

a outra. Quando elucidadas as causas próximas do comportamento de migração mais 
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informações serão somadas para a caracterização e maior conhecimento do ritmo de 

atividade vocal de machos de baleias jubarte. 

 

7 CONCLUSÃO  

 

Na ausência dos ruídos provenientes de embarcações, as baleias jubarte 

vocalizam continuamente independente da hora do dia, pois os sinais vocais foram 

detectados sem variação em sua distribuição. Tal fenômeno pode indicar que talvez 

os machos da espécie se organizem temporalmente para que o mascaramento 

acústico por outros indivíduos seja reduzido e todos tenham a oportinidade de ser 

ouvidos por parceiras em potencial. Porém, em áreas onde o tráfego de embarcações 

é maior a atividade vocal de baleias jubarte assume caráter circadiano. Apresentando 

uma diminuição na detecção de sinais vocais durante o dia, quando há maior 

atividade de embarcações, e aumento das detecções durante a noite, quando os ruídos 

provenientes dos barcos estão praticamente ausentes. Existe então, a possibilidade de 

o som advindo das embarcações estarem agindo como sincronizador, modulando a 

expressão das vocalizações das baleias. Que para evitar o mascaramento energético 

pelos ruídos acabam por aumentar a competição por espaço acústico com seus co-

específicos. 

Variações ao longo da temporada foram encontradas para a amostra de 2004 na 

qual houve um aumento de atividade vocal conforme o avançar da temporada de 

reprodução, mesmo com a diminuição do número de indivíduos na área, que 

começam a retornar ao final da estação à área de alimentação. Isso pode se dever ao 

fato de que com o passar da temporada o número de diminui e suas reservas 

energéticas vão se esgotando, visto que em áreas de reprodução se alimentam 
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eventualmente apenas. Então, a motivação por reprodução seria maior fazendo com 

que mesmo em meio aos ruídos externos os machos executem suas vocalizações, de 

modo que as oportunidades de cópula possam ser aumentadas antes do retorno à área 

de alimentação. 

Os ruídos gerados por embarcações podem acarretar efeitos negativos sobre o 

ambiente, saúde e comportamento das baleias (Richardson et al., 1995; Au & Green, 

2000; Sousa-Lima & Clark, 2008, 2009). E a popularização do turismo de 

observação embarcado traz consigo um aumento desses ruídos nas áreas de 

reprodução das baleias jubarte. Esse trabalho traz resultados substanciosos para a 

elaboração de ferramentas de regulação para a redução do impacto das atividades de 

turismo sobre o comportamento da espécie. 

Outros estudos ainda precisam ser realizados para que mais questionamentos 

sejam respondidos sobre como os fatores endógenos e exógenos atuam sobre o 

sistema temporazidor circadiano de mamíferos marinhos e como as ações 

antropogênicas podem interferir sobre tais processos. Para que assim mais 

informações sobre a evolução e história de vida possam ser adquiridas, bem como 

para que medidas mais eficientes sejam executadas para a conservação desses 

animais.  
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9 ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Rotina para MATLAB elaborada por John Araújo-Fontenele, adaptada por 

Tales Câmara. 

 
%% Natal 05/09/2015 

  
clc           % limpa o Command Window 

  
close all;    % fecha todas as janelas 

  
clear all     % apaga todas as variaveis do workspace 

  
%% Carregando os dados_b 
dados_b =xlsread('dadosvocalizações.xlsx'); % Le o arquivo dos 

dados_b que devem estar no mesmo diretorio desta rotina 

  
%% Avaliando os dados_b em todos os meses 

  
nn_b = length(dados_b); % comprimento(quantidade de elementos) do 

vetor de dados_b ORIGINAL 

  
tt_b = 30; % captura de dados_b a cada hora 

  
qt_h_b = nn_b/tt_b; % Equivale a quantidade total de horas dos 

dados_b 

  
dados_b_ = sum(reshape(dados_b,tt_b,qt_h_b)); % Somatorio dos 

dados_b em cada hora 

  
%% condicoes iniciais para cada mes 

  
qt_d_b = qt_h_b/24; % quantidades total de dias 

  
qd_m1_b = 30;% quantidades de dias do mes 1 
qd_m2_b = 30;% quantidades de dias do mes 2 
qd_m3_b = 30;% quantidades de dias do mes 3 

  
c_p1_b = 0;   % criterio de parada da simulacao apos mes 1 
c_p2_b = 0;   % criterio de parada da simulacao apos mes 2 

  
if qt_d_b/30 <= 1      % caso o 1o mes tenha menos de 30 dias 
    qd_m1_b = qt_d_b; 
    c_p1_b = 1; 
end 

  
if (qt_d_b-30)/30 <= 1 % caso o 2o mes tenha menos de 30 dias 
    qd_m2_b = (qt_d_b-30); 
    c_p2_b = 1; 
end 

  
if (qt_d_b-60)/30 < 1  % caso o 3o mes tenha menos de 30 dias 
    qd_m3_b = (qt_d_b-60); 
end 

  
sd2_b = zeros(24,1); 
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sd3_b = zeros(24,1); 

  
%% Avaliando o 1o mes 

  
qh_m1_b = qd_m1_b*24;         % quantidade de horas do mes 1 

  
m1_b = dados_b_(1:qh_m1_b);   % dados_b referentes apenas ao mes 1 

  
sd1_b = sum(reshape(m1_b,24,qd_m1_b),2); % acumulo diario de dados_b 

a cada horas do mes 1 

  
md1_b=sd1_b/qd_m1_b; % media de vocalizacoes por dia do mes 1 

  
nnn_b = 1; 

  
if c_p1_b==0 % criterio de parada caso os dados possuam apenas um 

mes 
%% Avaliando o 2o mes     
    qh_m2_b = qd_m2_b*24;         % quantidade de horas do mes 1 

     
    m2_b = dados_b_(qh_m1_b+1:qh_m1_b+qh_m2_b);   % dados_b 

referentes apenas ao mes 1 

     
    sd2_b = sum(reshape(m2_b,24,qd_m2_b),2); % acumulo diario de 

dados_b a cada horas do mes 1 

     
    md2_b=sd2_b/qd_m2_b; % media de vocalizacoes por dia do mes 1 

     
    nnn_b = 2; 

     
    if c_p2_b==0 
%% Avaliando o 3o mes         
        qh_m2_b = qh_m1_b+qh_m2_b; % ajustando a posicao de busca 

considerando os meses passados 

         
        qh_m3_b = qd_m3_b*24; % quantidade de horas do mes 3 

         
        m3_b=dados_b_(qh_m2_b+1:qh_m2_b+qh_m3_b); % dados referentes 

apenas ao mes 3 

         
        sd3_b = sum(reshape(m3_b,24,qd_m3_b),2); % acumulo diario de 

dados a cada horas do mes 3 

         
        md3_b=sd3_b/qd_m3_b; 

         
        nnn_b = 3; 
    end 
end 

  

  
%% Carregando os dados 
dados =xlsread('dadosbarcos.xlsx'); % Le o arquivo dos dados que 

devem estar no mesmo diretorio desta rotina 

  
%% Avaliando os dados em todos os meses 

  
nn = length(dados); % comprimento(quantidade de elementos) do vetor 

de dados ORIGINAL 
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tt = 30; % captura de dados a cada hora 

  
qt_h = nn/tt; % Equivale a quantidade total de horas dos dados 

  
dados_ = sum(reshape(dados,tt,qt_h)); % Somatorio dos dados em cada 

hora 

  
%%%%%%%%%%%% criando graficos %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% % % % % figure 
% % % % % plot(dados_,'g') 
% % % % % hold on 
% % % % % plot(dados_b_,'r') 
% % % % % axis([0 qt_h 0 32])      % define a faixa de visualizacao 

do grafico no eixo X e no eixo Y respectivamente 
% % % % % xlabel('Tempo em horas') % nomeia o eixo X 
% % % % % legend('Sinais Vocais de Jubarte','Ruído de Embarcações') 
% % % % % ylabel('Número de Incidencias')     % nomeia o eixo Y 
% % % % % title('Incidencia de Vocalizacao e ruido de barco') % 

titula o grafico 
% % % % %  
% % % % % figure 
% % % % % stem(dados_,'.')    % outra forma de visualizar a mesma 

informacao 
% % % % % hold on 
% % % % % stem(dados_b_,'r') 
% % % % % axis([0 qt_h 0 32]) % define a faixa de visualizacao do 

grafico no eixo X e no eixo Y respectivamente 
% % % % % xlabel('Tempo em horas') % nomeia o eixo X 
% % % % % legend('Sinais Vocais de Jubarte','Ruído de Embarcações') 
% % % % % ylabel('Número de Incidencias')     % nomeia o eixo Y 
% % % % % title('Incidencia de Vocalizacao e ruido de barco') % 

titula o grafico % titula o grafico 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%% condicoes iniciais para cada mes 

  
qt_d = qt_h/24; % quantidades total de dias 

  
qd_m1 = 30;% quantidades de dias do mes 1 
qd_m2 = 30;% quantidades de dias do mes 2 
qd_m3 = 30;% quantidades de dias do mes 3 

  
c_p1 = 0;   % criterio de parada da simulacao apos mes 1 
c_p2 = 0;   % criterio de parada da simulacao apos mes 2 

  
if qt_d/30 <= 1      % caso o 1o mes tenha menos de 30 dias 
    qd_m1 = qt_d; 
    c_p1 = 1; 
end 

  
if (qt_d-30)/30 <= 1 % caso o 2o mes tenha menos de 30 dias 
    qd_m2 = (qt_d-30); 
    c_p2 = 1; 
end 

  
if (qt_d-60)/30 < 1  % caso o 3o mes tenha menos de 30 dias 
    qd_m3 = (qt_d-60); 
end 
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sd2 = zeros(24,1); 
sd3 = zeros(24,1); 

  
%% Avaliando o 1o mes 

  
qh_m1 = qd_m1*24;       % quantidade de horas do mes 1 

  
m1 = dados_(1:qh_m1);   % dados referentes apenas ao mes 1 

  
sd1 = sum(reshape(m1,24,qd_m1),2); % acumulo diario de dados a cada 

horas do mes 1 

  
md1=sd1/qd_m1; % media de vocalizacoes por dia do mes 1 

  
nnn = 1; 

  
%%%%%%%%%%%% criando graficos %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
st=(sd1+sd2+sd3)/nnn; 
st_b=(sd1_b+sd2_b+sd3_b)/nnn_b; 

  
figure;  
tempo=(1:length(st)); 
plotyy(tempo,st,tempo,st_b) 

 
xlabel('Tempo em horas') % nomeia o eixo X 
ylabel('Número de Presenças de vocalizações')     % nomeia o eixo Y 
title('Taxa Média') 
legend('Ruidos de Embarcações','Sinais Vocais de Jubarte') 
grid on 

  

  

  

  
figure;  
tempo=(1:length(sd1)); 
plotyy(tempo,sd1,tempo,sd1_b) 

  
xlabel('Tempo em horas') % nomeia o eixo X 
ylabel('Número de Presenças de vocalizações')     % nomeia o eixo Y 
title('Taxa mês 1') 
legend('Ruidos de Embarcações','Sinais Vocais de Jubarte') 

  
Result_par_m1 = corrcoef(sd1,sd1_b); % Resultado parcial da 

correlacao mes 1 
Result_corr_mes_1 = Result_par_m1(1,2) 

  

  

  
Analise do COSINOR para o mês 1 
tempo_=tempo'; 
cosinor(tempo_,sd1_b,2*pi/24,.05); 
cosinor(tempo_,sd1,2*pi/24,.05) % Para analisar o cosinor dos barcos 

  

  
if c_p1>0 % criterio de parada caso os dados possuam apenas um mes 
    break  
end 
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%  
%% Avaliando o 2o mes 
qh_m2 = qd_m2*24; % quantidade de horas do mes 2 

  
m2=dados_(qh_m1+1:qh_m1+qh_m2); % dados referentes apenas ao mes 2 

  
sd2 = sum(reshape(m2,24,qd_m2),2); % acumulo diario de dados a cada 

horas do mes 2 

  
md2=sd2/qd_m2; % media de vocalizacoes por dia do mes 2 

  
nnn = 2; 

  
%%%%%%%%%%%% criando graficos %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
figure 
tempo=(1:length(sd2)); 
plotyy(tempo,sd2,tempo,sd2_b) 
xlabel('Tempo em horas') % nomeia o eixo X 
ylabel('Número de Presenças de vocalizações')     % nomeia o eixo Y 
title('Taxa dos Dados do Mes 2') % titula o grafico 
legend('Ruído de Embarcações','Sinais Vocais de Jubarte') 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Analise do COSINOR para o mês 2 
tempo_=tempo'; 
cosinor(tempo_,sd2_b,2*pi/24,.05); 
cosinor(tempo_,sd2,2*pi/24,.05) % Para analisar o cosinor dos barcos 

  

  
Result_par_m2 = corrcoef(sd2,sd2_b); % Resultado parcial da 

correlacao mes 2 
Result_corr_mes_2 = Result_par_m2(1,2) 

  
st=(sd1+sd2+sd3)/nnn; 
st_b=(sd1_b+sd2_b+sd3_b)/nnn_b; 

  

  

  

  
if c_p2>0 % criterio de parada caso os dados possuam apenas dois 

meses 
    break  
end 

  
%% Avaliando o 3o mes 

  
qh_m2 = qh_m1+qh_m2; % ajustando a posicao de busca considerando os 

meses passados 

  
qh_m3 = qd_m3*24; % quantidade de horas do mes 3 

  
m3=dados_(qh_m2+1:qh_m2+qh_m3); % dados referentes apenas ao mes 3 

  
sd3 = sum(reshape(m3,24,qd_m3),2); % acumulo diario de dados a cada 

horas do mes 3 

  
md3=sd3/qd_m3; % media de vocalizacoes por dia do mes 3 
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nnn = 3; 

  
%%%%%%%%%%%% criando graficos %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
figure 
tempo=(1:length(sd3)); 
plotyy(tempo,sd3,tempo,sd3_b) 
xlabel('Tempo em horas') % nomeia o eixo X 
ylabel('Número de Presenças de vocalizações')     % nomeia o eixo Y 
title('Taxa dos Dados do Mes 3') % titula o grafico 
legend('Ruído de Embarcações','Sinais Vocais de Jubarte') 

  
Result_par_m3 = corrcoef(sd3,sd3_b); % Resultado parcial da 

correlacao mes 3 
Result_corr_mes_3 = Result_par_m3(1,2) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Analise do COSINOR para o mês 3 
tempo_=tempo'; 
cosinor(tempo_,sd3_b,2*pi/24,.05); % analisar o cosinor das 

vocalizaçoes 
cosinor(tempo_,sd3,2*pi/24,.05) % Para analisar o cosinor dos barcos 

  
st=(sd1+sd2+sd3)/nnn; 
st_b=(sd1_b+sd2_b+sd3_b)/nnn_b; 

  
figure;  
tempo=(1:length(st)); 
plotyy(tempo,st,tempo,st_b) 
xlabel('Tempo em horas') % nomeia o eixo X 
ylabel('Número de Presenças de vocalizações')     % nomeia o eixo Y 
title('Somatorio da taxa dos 3 Meses de Dados') 
legend('Ruído de Embarcações','Sinais Vocais de Jubarte') 

  
Result_par_t = corrcoef(st,st_b); % Resultado parcial da correlacao 

amostra total 
Result_corr_mes_t = Result_par_t(1,2) 
% grid on 

  
Analise do COSINOR para a serie media (do total) 
tempo_=tempo'; 
cosinor(tempo_,st_b,2*pi/24,.05); 
cosinor(tempo_,st,2*pi/24,.05) % Para analisar o cosinor dos barcos 
Media da temporada (vocalizacao) 
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Anexo 2: Gráficos com eixo y duplo, onde o eixo preto representa o número de 

detecções de presença de ruído de embarcações e o vermelho a presença de sinais vocais 

de Megaptera novaeangliae por horas diárias.  

 

 
Anexo 2.1: Número de detecções de sinais vocais de jubarte e ruídos de embarcações por horas 

diárias em um somatório por hora dos 26 dias amostrados de 2003. 

 

 
Anexo 2.2: Número de detecções de sinais vocais de jubarte e ruídos de embarcações por horas 

diárias em um somatório por hora do primeiro mês (30 dias) de 2004.  
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Anexo 2.3: Número de detecções de sinais vocais de jubarte e ruídos de embarcações por 

horas diárias em um somatório por hora do segundo mês (30 dias) de 2004.  

 

 
Anexo 2.4: Número de detecções de sinais vocais de jubarte e ruídos de embarcações por 

horas diárias em um somatório por hora do terceiro mês (30 dias) de 2004. 
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Anexo 2.5: Número de detecções de sinais vocais de jubarte e ruídos de embarcações em um 

somatório por horas diárias de aproximadamente 3 meses (93 dias) de 2004.  
 

 

Anexo 2.6: Número de detecções de sinais vocais de jubarte e ruídos de embarcações em um 

somatório por horas diárias do primeiro mês (30 dias) de 2005T. 
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Anexo 2.7: Número de detecções de sinais vocais de jubarte e ruídos de embarcações em 

um somatório por horas diárias do segundo mês (30 dias) de 2005T. 

 

 

Anexo 2.8: Número de detecções de sinais vocais de jubarte e ruídos de embarcações em 

um somatório por horas diárias do terceiro mês (28 dias) de 2005T. 
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Anexo 2.9: Número de detecções de sinais vocais de jubarte e ruídos de embarcações em um 

somatório por horas diárias de aproximadamente 3 meses (88 dias) para a área tratamento de 

2005. 

 

 

Anexo 2.10: Número de detecções de sinais vocais de jubarte e ruídos de embarcações por horas 

diárias em um somatório por hora do primeiro mês (30 dias) de 2005C.  
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Anexo 2.11: Número de detecções de sinais vocais de jubarte e ruídos de embarcações por 

horas diárias em um somatório por hora do segundo mês (30 dias) de 2005C.  
 

 

Anexo 2.12: Número de detecções de sinais vocais de jubarte e ruídos de embarcações por 

horas diárias em um somatório por hora do terceiro mês (30 dias) de 2005C.  
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Anexo 2.13: Número de detecções de sinais vocais de jubarte e ruídos de embarcações em um 

somatório por horas diárias de aproximadamente 3 meses (80 dias) para a área controle 2005. 
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Anexo 3: Gráficos de ajuste de curva cosseno (Cosinor) às séries temporais de sinais 

vocais de Megaptera novaeangliae por horas diárias, onde a linha vermelha 

representa a série temporal original e o tracejado preto a curva ajustada. 

 

 
Anexo 3.1: Número de detecções de sinais vocais de jubarte representado em 

vermelho e curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por 

hora dos 26 dias amostrados de 2003. 

 

 

Anexo 3.2: Número de detecções de sinais vocais de jubarte representado em vermelho 

e curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do 

primeiro mês (30 dias) de 2004. 
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Anexo 3.3: Número de detecções de sinais vocais de jubarte representado em vermelho 

e curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do 

segundo mês (30 dias) de 2004. 

 

Anexo 3.4: Número de detecções de sinais vocais de jubarte representado em vermelho 

e curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do 

terceiro mês (30 dias) de 2004. 

 

Anexo 3.5: Número de detecções de sinais vocais de jubarte representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora de 3 meses (90 

dias) de 2004. 
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Anexo 3.6: Número de detecções de sinais vocais de jubarte representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do primeiro 

mês (30 dias) de 2005T. 

 

Anexo 3.7: Número de detecções de sinais vocais de jubarte representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do segundo 

mês (30 dias) de 2005T. 

 

Anexo 3.8: Número de detecções de sinais vocais de jubarte representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do terceiro 

mês (28 dias) de 2005T. 
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Anexo 3.9: Número de detecções de sinais vocais de jubarte representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora de 

aproximadamente 3 meses (88 dias) de 2005T. 

 

Anexo 3.10: Número de detecções de sinais vocais de jubarte representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do primeiro 

mês (30 dias) de 2005C. 
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Anexo 3.11: Número de detecções de sinais vocais de jubarte representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do segundo 

mês (30 dias) de 2005C. 

 

Anexo 3.12: Número de detecções de sinais vocais de jubarte representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do terceiro 

mês (20 dias) de 2005C. 

 

Anexo 3.13: Número de detecções de sinais vocais de jubarte representado em vermelho 

e curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora de 3 

meses (80 dias) de 2005 área controle. 
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Anexo 4: Gráficos de ajuste de curva cosseno (Cosinor) às séries temporais 

dos ruídos de embarcações por horas diárias, onde a linha vermelha 

representa a série temporal original e o tracejado preto a curva ajustada. 

 

 

Anexo 4.1: Número de detecções de ruídos de embarcações representado em vermelho e curva 

ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora dos 26 dias amostrados 

de 2003. 
 

 

Anexo 4.2: Número de detecções de ruídos de embarcações representado em vermelho e curva 

ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do primeiro mês (30 

dias) de 2004. 
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Anexo 4.3: Número de detecções de ruídos de embarcações representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do segundo 

mês (30 dias) de 2004. 

 

Anexo 4.4: Número de detecções de ruídos de embarcações representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do terceiro 

mês (30 dias) de 2004. 

 

Anexo 4.5: Número de detecções de ruídos de embarcações representado em vermelho e curva 

ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora de 3 meses (90 dias) 

de 2004. 
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Anexo 4.6: Número de detecções de ruídos de embarcações representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do primeiro 

mês (30 dias) de 2005T. 

 

Anexo 4.7: Número de detecções de ruídos de embarcações representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do segundo 

mês (30 dias) de 2005T. 

 

Anexo 4.8: Número de detecções de ruídos de embarcações representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do terceiro 

mês (28 dias) de 2005T. 
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Anexo 4.9: Número de detecções de ruídos de embarcações representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora de 

aproximadamente 3 meses (88 dias) de 2005T. 

 

 

Anexo 4.10: Número de detecções de ruídos de embarcações representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do primeiro mês 

(30 dias) de 2005C. 
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Anexo 4.11: Número de detecções de ruídos de embarcações representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do segundo mês 

(30 dias) de 2005C. 

 

 

Anexo 4.12: Número de detecções de ruídos de embarcações representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora do terceiro mês 

(20 dias) de 2005C. 

 

 

Anexo 4.13: Número de detecções de ruídos de embarcações representado em vermelho e 

curva ajustada em tracejado preto por horas diárias em um somatório por hora de 

aproximadamente 3 meses (80 dias) de 2005C. 
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Anexo 5: Gráficos polares (cosinor) para visualização do padrão de alocação das 

acrofases (momento de maior probabilidade de ocorrência da variável observada) do 

ritmo de atividade vocal de Megaptera novaeangliae e do ritmo de atividade dos 

ruídos de embarcações. 

  

 

Anexo 5.1: Padrão de alocação da acrofase 

para a) atividade vocal de jubarte e b) ruído 

de embarcações dos 26 dias amostrados de 

2003. O vetor representa a amplitude e a área 

circulada em azul representa a elipse de 

significância. Os valores das acrofases nesta 

imagem estão representados em π radianos. 

a) 

b) 
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Anexo 5.2: Padrão de alocação da acrofase 

para a) atividade vocal de jubarte e b) Ruído 

de embarcações do primeiro mês (30 dias) de 

2004. O vetor representa a amplitude e a área 

circulada em azul representa a elipse de 

significância. Os valores das acrofases nesta 

imagem estão representados em π radianos. 

 

a) 

b) 
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Anexo 5.3: Padrão de alocação da acrofase 

para a) atividade vocal e b) ruído de 

embarcações de jubarte do segundo mês (30 

dias) de 2004. O vetor representa a amplitude 

e a área circulada em azul representa a elipse 

de significância. Os valores das acrofases 

nesta imagem estão representados em π 

radianos. 

a) 

b) 
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Anexo 5.4: Padrão de alocação da acrofase 

para a) atividade vocal de jubarte e b) ruído de 

embarcações do terceiro mês (30 dias) de 2004. 

O vetor representa a amplitude e a área 

circulada em azul representa a elipse de 

significância. Os valores das acrofases nesta 

imagem estão representados em π radianos. 

 

a) 

b) 
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Anexo 5.5: Padrão de alocação da acrofase 

para a) atividade vocal de jubarte e b) Ruído de 

embarcações dos 3 meses (90 dias) de 2004. O 

vetor representa a amplitude e a área circulada 

em azul representa a elipse de significância. Os 

valores das acrofases nesta imagem estão 

representados em π radianos. 

a) 

b) 
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Anexo 5.6: Padrão de alocação da acrofase 

para a) atividade vocal de jubarte e b) ruído de 

embarcações do primeiro mês (30 dias) de 

2005T. O vetor representa a amplitude e a área 

circulada em azul representa a elipse de 

significância. Os valores das acrofases nesta 

imagem estão representados em π radianos. 

 

a) 

b) 
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Anexo 5.7: Padrão de alocação da acrofase 

para a) atividade vocal de jubarte e b) ruído de 

embarcações do segundo mês (30 dias) de 

2005T. O vetor representa a amplitude e a área 

circulada em azul representa a elipse de 

significância. Os valores das acrofases nesta 

imagem estão representados em π radianos. 

a) 

b) 
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Anexo 5.8: Padrão de alocação da acrofase 

para a) atividade vocal de jubarte e b) ruído 

de embarcações do terceiro mês (28 dias) de 

2005T. O vetor representa a amplitude e a 

área circulada em azul representa a elipse de 

significância. Os valores das acrofases nesta 

imagem estão representados em π radianos. 

 

a) 

b) 
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Anexo 5.9: Padrão de alocação da acrofase 

para a) atividade vocal de jubarte e ruído de 

embarcações de aproximadamente 3 meses (88 

dias) de 2005T. O vetor representa a amplitude 

e a área circulada em azul representa a elipse 

de significância. Os valores das acrofases nesta 

imagem estão representados em π radianos. 

 

 

 

a) 

b) 
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Anexo 5.10: Padrão de alocação da 

acrofase para a) atividade vocal de jubarte e 

b) ruído de embarcações do primeiro mês 

(30 dias) de 2005C. O vetor representa a 

amplitude e a área circulada em azul 

representa a elipse de significância. Os 

valores das acrofases nesta imagem estão 

representados em π radianos. 

 

b) 

a) 
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Anexo 5.11: Padrão de alocação da acrofase 

para a) atividade vocal de jubarte e b) ruído 

de embarcações do segundo mês (30 dias) de 

2005C. O vetor representa a amplitude e a 

área circulada em azul representa a elipse de 

significância. Os valores das acrofases nesta 

imagem estão representados em π radianos. 

 

a) 

b) 



105 
 

 

 

Anexo 5.12: Padrão de alocação da acrofase 

para a) atividade vocal de jubarte e b) ruído 

de embarcações do terceiro mês (20 dias) de 

2005C. O vetor representa a amplitude e a 

área circulada em azul representa a elipse de 

significância. Os valores das acrofases nesta 

imagem estão representados em π radianos. 

 

a) 

b) 
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Anexo 5.13: Padrão de alocação da acrofase 

para a) atividade vocal de jubarte e b) ruído 

de embarcações de aproximadamente 3 meses 

(80 dias) de 2005C. O vetor representa a 

amplitude e a área circulada em azul 

representa a elipse de significância. Os 

valores das acrofases nesta imagem estão 

representados em π radianos. 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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