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RESUMO 

Quelônios se comunicam principalmente através do olfato e da visão, mas estudos 

recentes têm evidenciado o uso da comunicação acústica para este grupo, em especial 

no que tange o cuidado parental. A pesquisa aqui apresentada visou identificar 

emissões acústicas produzidas por embriões e filhotes de tartaruga de pente, na 

Barreira do Inferno, Parnamirim–RN. Para a coleta de dados foi usado o gravador 

TASCAM DR-40 e uma taxa de amostragem de 96kHz. Foram analisadas 122 

gravações de ninhos de Eretmochelys imbricata, com presença de ovos ou ovos e 

filhotes. A análise espectral das vocalizações foi executada no software RAVEN Pro 1.5 

(Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY). Os achados variam entre sons pulsados e 

tonais, sendo determinados 4 tipos de padrões acústicos para os ninhos e filhotes de 

Eretmochelys imbricata em um total de 575 sinais. O sinal tipo 1 (N=86) é composto por 

pulsos de duração entre 0,001s e 0,004s, podendo chegar a até 64 pulsos seguidos 

com pico de frequência entre 375 e 2625 Hz. Tipo 2 (N=330) é composto por um pulso 

único, que pode aparecer em séries de até 25, com uma duração de 0,001s cada pulso. 

A frequência de pico está entre 1125 e 1350 Hz. O som tipo 3 (N=110) é tonal, formado 

por uma única banda, com pouca modulação de frequência e uma duração entre 0,004 

e 0,096 s, sendo os sinais mais longos encontrados. Os de tipo 4 (N=49), possuem de 2 

a 5 harmônicos e podem ter até 6 pontos de inflexão, com uma duração entre 0,003 e 

0,032 s. Os sons pulsados foram os mais encontrados nas gravações dos ninhos de 

Eretmochelys imbricata, sendo o tipo 1 e 2 os sinais mais comuns, presentes tanto nos 

ninhos que tinham apenas ovos como nos ninhos que já continham filhotes. Sons tonais 

como os tipos 3 e 4 foram encontrados principalmente quando já havia presença de 

filhotes fora dos ovos. Foi usada a janela do tipo Hamming, com tamanho FFT 256 para 

os tipos I e II e 512 para os tipos 3 e 4. As emissões encontradas remetem a sons de 

quelônios como Chelodina oblonga, Podocnemis expansa e Dermochelys coriacea. O 

trabalho ocorre em parceria com o projeto TAMAR e apresenta resultados promissores 

sobre a sonora de filhotes de E. imbricata.  

Palavras chave: Quelônios. Tartaruga-de-pente. Ninhos. Comunicação acústica. 

Projeto TAMAR. 



 
 

 

ABSTRACT 

Chelonians communicate mainly through smell and sight, but recent projects have 

shown a promising potential in the use of acoustic communication for this group, 

especially in regard to parental care. The research is an investigative analysis on the 

embryonic and hatchlings sound production in turtles (Eretmochelys imbricata), at 

Barreira do Inferno, Parnamirim - RN. For data collection, a TASCAM DR-40 recorder 

set to a sampling rate of 96kHz was used. We have analyzed 122 recordings with 

presence of eggs or eggs and hatchlings. In addition to the nests, hatchlings were 

recorded after nest emergence. Spectrographic analyses were performed on RAVEN 

Pro 1.5 software (Cornell Laboratory of Ornithology, Ithaca, NY). A specific window was 

used to compose each sound type spectrograms, namely Hamming, with FFT 256 for 

types 1 and 2 and 512 for types 3 and 4. Four acoustic patterns were performed for 

Eretmochelysimbricata nests and hatchlings in a total of 575 signs. The type 1 signal (N 

= 86) has an average duration of 0.0015 s, present up to 64 pulses and an average 

peak frequency of 759 Hz. Type 2 (N = 330) is a single pulse, which can appear in 

series of up to 25, with an average of 0.001s of duration of each pulse. The average 

peak frequency of Sound type 2 is 3055 Hz. The type 3 sound (N = 110) is tonal, formed 

by a single band, with frequency modulation and average duration of 0.01 s, the longest 

signals found. Type 4 (N = 49), have 2 to 5 harmonics and can have up to 6 inflection 

points, with a duration average of 0.07 s. Type 2 appeared on all contexts analyzed. 

Tonal sounds like types 3 and 4 were used with more frequency by hatchlings. Acoustic 

signals were detected from day 51 postnesting until nest emergence. The results 

showed that most emissions are produced overnight. It should be taken into account 

that the amount of recordings made in different contexts was not the same. The work is 

carried out in partnership with the TAMAR project and presents promising results on the 

acoustic communication of hatchlings and embryos of Eretmochelys imbricata. 

Keywords: Chelonian. Communication. Testudine. Hawksbill turtle. TAMAR. 
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1 INTRODUÇÃO 

A linhagem das tartarugas marinhas remonta a muito antes das extinções do 

Cretáceo. As cinco espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil, Chelonia 

mydas, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea e Dermochelys 

coriacea (MARCOVALDI e MARCOVALDI, 1985) divididas nas famílias Dermochelydae 

e a Cheloniidae (LUTZ e MUSICK, 1997 Apud GOMES, 2007) continuam ameaçadas 

de extinção, segundo critérios das listas brasileira e mundial de espécies ameaçadas. 

Esforços pela conservação das espécies estão sendo tomados em vários lugares do 

mundo.  

No Brasil, o Programa Nacional de Conservação de Tartarugas Marinhas 

(Projeto TAMAR) atua há 38 anos em prol da conservação das cinco espécies de 

tartarugas marinhas. Atualmente, o Projeto conta com 26 bases distribuídas em 9 

estados localizados no litoral brasileiro, todas auxiliando em estudos nas mais diversas 

áreas relacionadas aos quelônios. No Rio Grande do Norte, o projeto atua desde 2000 

e conta com duas bases, uma localizada em Pipa e uma no Centro de Lançamento da 

Barreira do Inferno. A costa do RN é um importante local para a desova da tartaruga de 

pente, Eretmochelys imbricata (MARCOVALDI, et al., 2007), sendo considerada a área 

de maior densidade de desovas da espécie no Atlântico Sul (SANTOS, et al., 2013). 

 Apesar dos esforços para se compreender a história evolutiva desses animais, 

muitas áreas ainda estão em aberto para serem estudadas, especialmente em termos 

de comportamento reprodutivo e alimentar, como também descoberta de áreas de 

ocorrência destes animais. Um campo que vem sendo abordado recentemente é a 

comunicação acústica entre as tartarugas marinhas, que ainda é um tema pouco 

tratado, mas que vem se mostrando como um campo de estudo importante para se 

entender o comportamento e principalmente preencher lacunas de como se dá a 

comunicação entres estes animais nas mais diversas situações.  

A ocorrência de cuidado parental entre filhotes e fêmeas adultas de tartarugas da 

Amazônia foi observada (IVERSON, 1990; FERRARA et al., 2012b). Essa prática é 

intimamente ligada a emissões sonoras produzidas pelos filhotes, que atraem as 
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fêmeas para próximo do ninho que está eclodindo, mediando o comportamento da 

fêmea ao guiar os filhotes ao longo do curso do rio (FERRARA et al., 2012b).  

Sendo assim, a poluição sonora antrópica pode estar afetando o 

desenvolvimento e comportamento de grupos de quelônios. Infelizmente, a carência de 

estudos e informações sobre a emissão sonora em tartarugas, as políticas ambientais 

não levam em consideração a emissão sonora de natureza antrópica, por exemplo 

aquela produzida por navios e barcos, bem como praias urbanas e rodovias. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

As tartarugas marinhas são répteis longevos, ciclo de vida complexo e realizam 

migrações durante suas fases de vida (REIS e GOLDBERG, 2017). Hoje, uma 

estatística relata que de a cada mil filhotes que nascem somente um ou dois chegam a 

fase adulta (dados do Projeto TAMAR).  

Predadores naturais são relatados na literatura como causa da mortalidade das 

espécies de tartarugas marinhas (MARCO, 2015). No entanto, ações antrópicas estão 

entre as principais ameaças ás populações de tartarugas marinhas, incluindo a pesca 

incidental (GUIMARÃES et al., 2018); Outros fatores que causam prejuízos ás 

tartarugas marinhas são a fotopoluição (SIMÕES et al., 2017); a destruição dos habitats 

para desova (WYNEKEN et al.,1988); ocupação desordenada do litoral (MARCOVALDI, 

2011); a poluição física dos oceanos que resulta na ingestão de resíduos 

antropogênicos (BUGONI et al., 2001) e as mudanças climáticas (HAYS, 2003; DEI 

MARCOVALDI et al., 2014).  

O grupo tem sido ainda retratado como “espécies-bandeira” da fauna brasileira, 

aumentando a visibilidade de problemas com as aquelas em risco de extinção e 

trabalhando na sensibilização da sociedade (REIS e GOLDBERG, 2017).Todas as 

áreas de estudo que possam contribuir para a conservação das espécies de tartarugas 

marinhas merecem atenção pois por se tratarem de animais marinhos e de hábitos 

migratórios, os estudos são complicados e se tornam ferramentas cruciais para se 

compreender o ciclo de vida e o comportamento destes animais.  

Nos estudos comportamentais em quelônios, os principais mecanismos utilizados 

são a visão e o olfato (KIESTER, 1977; ALHO e PÁDUA, 1982; GALEOTTI et al., 2005 

a, b) relacionados principalmente aos comportamentos de corte, cópula e agonístico. 
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Uma área ainda pouco estudada do comportamento em tartarugas é a sua 

comunicação acústica, que têm se mostrado promissora. A demora no início destes 

estudos se dá ao fato de que estudos passados não conseguiram identificar emissão 

sonora nos grupos de quelônios, acreditando-se que não haveria comunicação entre 

eles (POPE, 1955).  

Trabalhos mais recentes mostraram que há emissão sonora entre embriões e 

filhotes de tartarugas marinhas dentro do ninho (FERRARA et al., 2014b) e por filhotes 

(FERRARA et. al., 2014 a, b). Atualmente, o sistema acústico tem sido reportado como 

um importante meio de comunicação para quelônios, tendo alta complexidade 

(FERRARA et al., 2017), sendo relacionado com comportamento de cuidado parental 

em tartarugas de água doce (FERRARA 2012 b; IVERSON, 1990), em contexto de 

ataque (CARR,1986), e no interior de ninhos com ovos (FERRARA et, al., 2014). 

Devido às ações antrópicas e ambientais, a tartaruga de pente está classificada 

como criticamente em perigo (CR), na Lista nacional de espécies ameaçadas 

(MARCOVALDI et al., 2018) e internacionalmente na Red List da IUCN (IUCN, 2008). 

Apesar dessa realidade, o litoral do Rio Grande do Norte é a maior área em densidade 

de desovas de Eretmochelys imbricata do Atlântico Sul(SANTOS et al., 2013); sendo, 

pois, ideal para a realização de pesquisas relacionadas à espécie. Além disso, as 

comunidades que aqui desovam são formadas por indivíduos puros, ou seja, indivíduos 

que não apresentam geneticamente mistura com outras espécies de quelônios (VILAÇA 

et al., 2013). Por possuírem ciclo de vida longo e complexo, com maturação sexual 

tardia, migrações transoceânicas, alternância de habitats e de recursos alimentares 

(REIS e GOLDBERG, 2017), estudos comportamentais com tartarugas marinhas não 

são muito realizados. Sabe-se que a emissão sonora pode ser um importante fator para 

a comunicação dos quelônios (FERRARA et al., 2017). Estudos vêm sendo realizados 

para se detectar emissões sonoras em tartarugas nas mais diversas situações 

(CAMPBELL e EVANS, 1967; CAMPBELL, 1972; AUFFENBERG, 1977; SACCHI et al., 

2003; COOK e FORREST, 2005; GALEOTTI et al., 2005a, 2005b; GILES et al., 2009; 

FERRARA et al., 2012 a, b, 2013, b, 2014 a, b, c, 2017,2018). Em vista dos dados 

obtidos na literatura, infere-se que exista um possível padrão sonoro emitido por filhotes 
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de Eretmochelys imbricata, embora não haja nada relacionando o tema à espécie em 

questão.  

Algumas teorias no meio científico estão sendo modificadas com relação a 

história evolutiva das tartarugas. O cuidado parental foi relatado para a tartaruga-da-

amazônia (Podocnemis expansa), sendo a produção e recepção de som o principal 

método de comunicação usada entre os filhotes e a fêmeas adultas (FERRARA et al., 

2012b). 

Identificar o repertório vocal de Eretmochelys imbricata, poderá auxiliar em novas 

metodologias de estudo relacionadas ao comportamento de filhotes e relação social da 

espécie, mudando as perspectivas em relação ao comportamento do grupo. 

Adicionalmente, conhecer o padrão de emissão sonora durante o processo de 

incubação poderá contribuir para o manejo, possibilitando a detecção da iminência de 

saída dos filhotes do ninho sem realizar intervenções, como por exemplo cavar a areia 

para ver se os ovos eclodiram.  

Muitas informações ainda são desconhecidas com relação a comunicação 

acústica em quelônios, principalmente quando relacionados às espécies de vida 

marinha. Até o momento, nenhum dado publicado na literatura relaciona atividades 

bioacústicas com a espécie Eretmochelys imbricata. A partir dos resultados inéditos do 

presente trabalho o leque de informações sobre o comportamento de quelônios 

marinhos se abrira, dando oportunidade para que novas visões sejam levadas em conta 

com relação a estudo etológicos futuros. Modificando-se estas perspectivas, outras 

informações podem ser descobertas acerca da história evolutiva do comportamento 

acústico das tartarugas, e também sobre ações para a conservação destes animais, 

como por exemplo, acessar o grau de impacto que os ninhos de tartarugas sofrem pela 

emissão de sons antrópicos durante o período de incubação. 

1.2 HIPÓTESE 

Filhotes de Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente) realizam emissão de 

padrões sonoros durante o período de incubação, após eclosão do ovo e emergência 

do ninho. 
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Os padrões sonoros produzidos pelas tartarugas variam ao longo do período 

entre postura e emergência dos ninhos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar os sons produzidos em ninhos de Eretmochelys imbricata e 

compreender melhor como é a comunicação entre os filhotes no contexto de eclosão 

dos ovos até a emergência do ninho. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Caracterizar os sons produzidos pelos filhotes dentro dos ovos até a saída do 

ninho; 

Determinar se os padrões sonoros obtidos são semelhantes aos de outras 

espécies de quelônios já publicados; 

Analisar os resultados obtidos em diferentes locais (ninho e caixa) de gravações 

dos filhotes e comparar suas características. 
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2 TARTARUGAS MARINHAS 

2.1 CICLO DE VIDA 

De maneira geral, ciclo de vida das tartarugas marinhas é considerado longo e 

complexo, podendo chegar ou superar a marca de cem anos de idade (ZUG et al., 

1986; PARHAM e ZUG, 1997). Possuem maturação sexual tardia, em cerca de 20 a 30 

anos (KLINGER e MUSICK, 1995) e migrações transoceânicas dos indivíduos após 

atingirem a maturidade sexual, migrando de áreas de alimentação para áreas de 

reprodução, geralmente em regiões próximas a seus sítios de desovas (LIMPUS et al., 

1992; FRAZIER, 2001). Têm ainda alternância de habitats e de recursos alimentares 

dependendo da fase de vida (PLOTKIN, 2003). O dimorfismo sexual fica aparente 

durante a fase adulta, , em que a cauda do macho é maior do que a da fêmea 

(PRITCHARD e MORTIMER, 1999). 

Fêmeas de tartarugas marinhas, possuem ciclos reprodutivos que podem ser 

anuais, bianuais, trianuais ou irregulares (TROËNG e CHALOUPKA, 2007), com inicio 

em média, dois meses antes do início das desovas, durante um chamado período 

receptivo que precede a primeira emergência das fêmeas para a postura (REIS, 2017). 

A cópula ocorre geralmente em áreas próximas à praia de nidificação, ocorrendo 

na superfície, no fundo ou na coluna d’água (DAVENPORT, 1997). Apesar de menos 

frequentes, há relatos ainda de registros de cópulana área de alimentação ou ao longo 

de sua rota migratória (BOWEN et al., 2005). 

As tartarugas marinhas são classificadas como promíscuas pois, machos e 

fêmeas acasalam-se com vários indivíduos diferentes (MILLER, 1997; BOWEN e KARL, 

2007) em que a fêmea poder ser fecundada por vários machos (MEYLAN e MEYLAN, 

1999). Essa característica pode ser considerada uma estratégia reprodutiva devido 

promover o aumento da variabilidade genéticae o potencial adaptativo de sobrevivência 

da prole (MADSEN et al., 1992; BYRNE e ROBERTS, 2000). 

Devido a sobreposição de épocas reprodutivas de algumas espécies, pode 

ocorrer o fenômeno da hibridização (BOWEN e KARL, 2007). O hibridismo entre as 
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espécies pode diminuir as taxas de fertilidade dos animais, podendo em um futuro 

extremo, levar a espécie ao processo de extinção (RHYMER e SIMBERLOFF, 1996).  

Após a cópula, os machos voltam às áreas de alimentação, enquanto as fêmeas 

permanecem nos sítios de desova por cerca de mais dois meses. As fêmeas realizam 

em média entre três e seis posturas, com intervalos de aproximadamente quinze dias, 

dependendo da espécie (CHAN e LIEW, 1999). Após realizar a postura, a fêmea 

retorna ao mar e depois retorna para realizar uma nova postura, período chamado de 

“intervalo internidal” (HAYS et al., 1995). As fêmeas de tartarugas marinhas, retornam 

ao mesmo sítio onde nasceram para realizarem suas posturas, apresentando o 

chamado comportamento filopátrico (BOWEN et al., 2004). Há pesquisas que indicam 

que os machos também apresentam comportamento de fidelidade ao sítio reprodutivo 

(LIMPUS, 1992; FITZSIMMONS et al., 1997; JAMES et al., 2005).  

Para a realização das desovas, as fêmeas emergem durante a noite, 

possivelmente uma estratégia para evitar a exposição às altas temperaturas durante o 

processo de postura dos ovos (HAMANN et al., 2003). De acordo com Hirth (1980), o 

processo de desovas de maneira geral pode ser dividido nas seguintes etapas:  (1) a 

emergência da fêmea do mar, (2) deslocamento pela areia até um local seguro da ação 

da maré, (3) escolha do local adequado para a desova, (4) preparação da “cama”, que 

consiste na limpeza e nivelamento da areia no local escolhido, (5) escavação da areia 

(cuja profundidade varia de acordo com a espécie), (6) oviposição, (7) cobertura do 

ninho, (8) camuflagem do local, (9) retorno ao mar.  

Cada ninho possui em média 120 ovos que são incubados por aproximadamente 

50 a 60 dias, possuindo variações significativas de acordo com a espécie (MILLER, 

1997). O período de incubação é inversamente proporcional a temperatura do local da 

desova (LIMPUS et al., 1992), que pode variar entre 24 e 34 °C e implica ainda na 

determinação do sexo dos filhotes (MROSOVSKY, 1994). A chamada “temperatura 

pivotal”, na qual é gerada uma proporção sexual equivalente entre machos e fêmeas 

dos filhotes, varia de acordo com a espécie e com as características ambientais do sitio 

de desova (MROSOVSKY, 1994). 
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Os filhotes emergem do ninho de forma coesa, uns facilitando a subida dos 

outros, uma prática conhecida como “facilitação social” (CARR e HIRTH, 1961). Esta 

estratégia pode ser utilizada para minimizar os impactos da predação dos filhotes 

durante o deslocamento para o mar (MILLER, 1997). Após a eclosão ou saída do ninho, 

os filhotes são atraídos pela luminosidade do horizonte e dirigem-se ao mar aberto 

(LOHMANN et al., 1997).  

2.2 CARACTERÍSTICAS DE Eretmochelys imbricata 

A tartaruga marinha Eretmochelys imbricata (LINNAEUS, 1766), pertence ao 

gênero Eretmochelys Fitzinger, 1843 e é conhecida popularmente como tartaruga-de-

pente. Apresenta dois pares de escamas pré-frontais e três pares pós- orbitais na 

região da cabeça, quatro pares de escudos laterais sobrepostos na carapaça e quatro 

pares inframarginais no plastrão (WYNEKEN, 2001). A cabeça é relativamente estreita, 

com a região da mandíbula apresentando um bico córneo com formato que lembra o 

bico de um falcão, utilizado para buscar alimento em fendas entre rochas e corais 

(WYNEKEN, 2001).  

Assim como as demais espécies de tartarugas marinhas, a tartaruga-de-pente é 

considerada como uma espécie de crescimento lento, ciclo de vida longo e maturação 

tardia, sendo considerada adulta após os 20 anos (CHACÓN, 2004). A idade da 

maturidade sexual, está relacionada com a população que se encontram os indivíduos, 

sendo observada entre 14 e 25 anos (SNOVER et al., 2013) e os indivíduos adultos 

possuem um tamanho médio de 1,0 m e pesam em média 79,6 kg (ICMBIO, 2011).  

Esta espécie possui ampla distribuição geográfica, sobretudo em águas tropicais 

(PRITCHARD e MORTIMER, 1999). No Brasil, as principais áreas de reprodução da 

espécie são o litoral norte da Bahia e o litoral Sul do Rio Grande do Norte, com 48.5 

ninhos por km, com relatos em menores proporções na Paraíba, Ceará, Pernambuco e 

Espírito Santo (SANTOS et al., 2013). 

No norte da Bahia em Sergipe o período de desovas tem início em novembro se 

estendendo até março, com pico de desovas nos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro (MARCOVALDI et al., 2007). No Rio Grande do Norte, a temporada 
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reprodutiva das tartarugas-de-pente vai de novembro a maio (SANTOS et al. 2013), 

tendo o período de maior índice de desovas nos meses de janeiro, fevereiro e março 

(MARCOVALDI, 2007). 

Marcovaldi (2014), relatou que a duração de incubação dos ovos para a espécie 

na Bahia foi de 45 a 70 dias e no Rio Grande do Norte foi de 49 a 70 dias. Os ovos de 

E. imbricata, podem ser considerados pequenos, e são postos em grandes quantidades 

(MILLER et al, 2003).  

Os filhotes e E. imbricata possuem uma coloração marrom tanto na carapaça 

quanto no plastrão. À medida que que vão crescendo, se desenvolve um padrão no 

casco nas cores amarelo, preto, castanho-avermelhado e marrom irradiando através 

dos escudos. Essa cor persiste até a idade adulta (WYNEKEN, 2001). 

Na Bahia, os meses da temporada reprodutiva da tartaruga-de-pente e da 

tartaruga cabeçuda (Caretta caretta) se sobrepõem, ocasionando um alto índice de 

híbridos na região (LARA-RUIZ, et al, 2006). Na subpopulação do RN não foram 

detectados indivíduos híbridos, sendo considerada uma região de prioritariamente 

desovas de indivíduos puros (VILAÇA et al., 2013). 

A tartaruga-de-pente é a espécie de tartaruga marinha que mais sofreu com a 

exploração. O abate das fêmeas para consumo e venda de carne e ovos era frequente. 

Os scudos que foramam o casco destas tartarugas eram retirados e possuíam grande 

valia no comércio(MEYLAN e MEYLAN, 1999).  
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3 BIOACÚSTICA 

3.1 COMUNICAÇÃO ANIMAL 

Comunicação é a troca de informações entre dois ou mais indivíduos, em que 

fica explícito quem é o emissor e quem é o receptor do sinal (KREBS e DAVIS, 1993). 

Estes sinais são usados com o objetivo de quantificar e qualificar as informações a 

serem trocadas entre os indivíduos, como identidade, informações comportamentais e 

posição no grupo (BRADBURY e VEHRENCAMP, 1998). 

Dependendo da capacidade sensorial de cada espécie e do meio onde vivem, 

podem haver respostas diferente aos sinais produzidos. Estes, podem ser estímulos 

visuais, olfativos ou sonoros (POUGH et al., 2004), que se mostram amplamente 

importantes na emissão de sinais por répteis (KIESTER, 1977; ALHO e PÁDUA, 1982; 

GALEOTTI et al., 2005a,b).  

3.2 COMUNICAÇÃO ACÚSTICA 

Padrões sonoros podem ser utilizados para comunicação intraespecífica, 

interespecífica e como auto comunicação (ecolocação) e as características destes sons 

podem indicar suas naturezas e funções.  

Morton (1977) mostra uma ligação entre a estrutura física dos sons de contato e 

os motivos para que estes sons sejam produzidos em aves e mamíferos. Os resultados 

mostram que sinais sonoros agudos podem indicar proximidade e que sons mais graves 

estam relacionados com agressividade e promovem afastamento.  

A estrutura do sinal sonoro, pode oferecer indicações do tipo de informação que 

está sendo transmitida (MARLER e PETERS, 1977). Sons claros e tonais e os que 

possuem altas frequências têm características que podem auxiliar outros animais a se 

moverem em direção ao emissor. Já sons ruidosos e de baixa frequência sinalizam 

situações de agressão (MORTON, 1977). Sinais curtos e repetitivos, que começam e 

param rapidamente, facilitam outros indivíduos a terem noção da localização do emissor 

(GELFAND e MCCRACKEN, 1986). 

3.3 BIOACÚSTICA EM QUELÔNIOS 
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Por décadas, a noção errônea de que os quelônios eram mudos e surdos 

propagou-se no meio científico (POPE, 1955), fato que pode ter inibido as pesquisas 

relacionadas a algum tipo de comunicação acústica das tartarugas. Atualmente, sabe-

se que a comunicação entre quelônios é feita através da produção de sinais visuais, 

sinais olfativos (ALHO e PÁDUA, 1982; GALEOTTI et al. 2005a), estímulos táteis 

(AUFFENBERG, 1977) e acústicos (CAMPBELL e EVANS, 1967; CAMPBELL, 1972; 

AUFFENBERG, 1977; SACCHI et al., 2003; COOK e FORREST, 2005; GALEOTTI et 

al., 2005a, 2005b; GILES et al., 2009; FERRARA et al., 2012 a, b, 2013, 2014 a, b, c, 

2017, 2018). 

Na literatura, estudos relacionam a comunicação de répteis com 

comportamentos agonísticos e de corte e cópula, onde os machos são atraídos pelos 

movimentos e feromônios produzidos pelas fêmeas (GALEOTTI et al., 2005b; 

FERRARA et al., 2009). 

Para algumas espécies de pássaros e crocodilos, vocalizações são usadas por 

filhotes para sincronizar o momento da eclosão (VERGNE e MATHEVON, 2008), sendo 

inclusive utilizadas para chamar a atenção da fêmea, que pode responder a esses sons 

realizando certo cuidado parental, possivelmente diminuindo a predação (STATON, 

1978). 

Atualmente, mais de 47 espécies de tartarugas foram documentadas emitindo 

sons em diferentes situações (CAMPBELL e EVANS, 1967; CAMPBELL, 1972; 

AUFFENBERG, 1977; SACCHI et al., 2003; COOK e FORREST, 2005; GALEOTTI et 

al., 2005a, 2005b; GILES et al. 2009; FERRARA et al. 2012a, 2012b, 2014a, 2014b, 

2014c, 2017, 2018). Entender como é o repertório vocal das espécies de diferentes 

grupos taxonômicos é importante para a compreensão da evolução da comunicação 

animal (FERRARA et al., 2009). 

De acordo com FERRARA 2012 b; IVERSON, 1990, a comunicação acústica nas 

tartarugas possui função relacionada ao cuidado parental nas espécies de água doce, o 

que sugere que as vocalizações podem ser bem mais difundidas do que se imaginava 

anteriormente (COLAFRANCESCO e GRIDI-PAPP, 2016). Contudo, a abrangência 

taxonômica desse modo de comunicação ainda é desconhecida (FERRARA et al., 
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2017). O fato é que há registros de filhotes de tartarugas emitindo sons em diferentes 

contextos: no ovo; no ninho. As suspeitas são de que essas vocalizações sejam 

utilizadas para estimular a eclosão em grupo, auxiliar na sincronização dos filhotes 

escavando para fora do ninho, na dispersão dos filhotes para o rio e na coordenação da 

migração do grupo no rio (FERRARA, 2012). 

Em termos de tartarugas marinhas, há gravações [i] de filhotes de Chelonia 

mydas foram analisadas por Ferrara et al. (2014 a), [ii] de sons da Dermochelys 

coriacea em contexto de ataque (CARR,1986); [iv] durante desovas (MROSOVSKY, 

1972; COOK e FORREST, 2005) e [v] no interior de ninhos com ovos (FERRARA et, al., 

2014 b). Por fim, padrões sonoros emitidos por filhotes de Caretta caretta foram 

verificados por Muñoz (2010). 

Acredita-se que quelônios apresentam um nível de complexidade em seus sinais 

vocais comparável aos dos cetáceos, animais que possuem interações sociais 

complexas (TYACK e CLARK, 2000). Cuidado parental foi observado para a espécie de 

água doce Podocnemis expansa. No caso, fêmeas adultas foram flagradas 

respondendo a estímulos sonoros emitidos por filhotes, aproximando-se da fonte 

emissora do som para acompanhar posteriormente os filhotes em migração pelo rio 

(FERRARA et al, 2012b).  

O comportamento social de quelônios durante o período de nidificação pode ser 

atribuído às seguintes funções: redução de predação, aumento da sobrevivência dos 

filhotes e a troca de informações entre fêmeas em processo de desova (FERRARA et 

al, 2012). Outros contextos foram observados para o comportamento social de 

tartarugas, incluindo períodos de forrageamento para espécies terrestres como 

Chelonoidis denticulata (VOGT, 2008). 

As seguintes hipóteses não mutuamente exclusivas foram formuladas por 

Ferrara et al. (2012b) para explicar o papel da emissão sonora em diferentes espécies 

de tartarugas: 1) para sincronizar a eclosão e induzir escavações comunais para ajudar 

a mover os irmãos para a superfície e para fora do ninho; 2) para sincronizar a 

emergência dos filhotes do ninho para diluir o risco de predação durante a dispersão 
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dos filhotes para a água (efeito diluição); 3) solicitar aos adultos que se aproximem para 

que as crias possam ser conduzidas e acompanhadas pelas fêmeas na sua migração. 

O efeito diluição é um importante fator para a escolha do comportamento em 

grupo em determinados contextos, em vista que, é possível observar um potencial 

predador de maneira mais eficiente do que em contexto solitário e aumenta as chances 

de sucesso em afastar um predador (KREBS e DAVIS, 1993; SPENCER, 2002). 

Ferrara et al, (2012b) traz que ruído produzido por navios, barcos, jet skis e 

outras embarcações motorizadas pode estar interferindo diretamente na recepção de 

som pelas tartarugas e em sua comunicação, a tal ponto que tem um efeito negativo 

sobre a sobrevivência dos filhotes e a comunicação com adultos. A poluição sonora 

antrópica anteriormente não era levada em consideração para o grupo dos quelônios, já 

que eles não eram considerados animais que utilizavam comunicação acústica de 

maneira relevante. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

Pesquisa pode ser considerada como uma análise investigatória realizada a fim de 

descobrir as relações que podem existirenvolvendo os fatos, fenômenos, situações ou 

coisas. Para Ander-Egg (1978 apud LAKATOS, 2003, p. 155) a pesquisa pode ser 

considerada como um processo reflexivo sistemático, controlado e crítico, permitindo 

acrescentar informações inéditas em qualquer campo de conhecimento.Rudio (1999) 

afirma que “a pesquisa científica se distingue de qualquer outra modalidade de 

pesquisa pelo método, pelas técnicas, por estar voltada para a realidade empírica, e 

pela forma de comunicar o conhecimento obtido”. De acordo com Gil (2008), a presente 

pesquisa pode ser classificada quanto aos seus objetivos como uma pesquisa 

descritiva e quanto aos seus procedimentos técnicos, se enquadra como um estudo de 

campo. 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

O litoral Sul do Rio Grande do Norte, localizado no nordeste do Brasil, se 

caracteriza como uma área de grande importância para desovas de tartarugas 

marinhas, sendo o maior sítio em densidade de desovas do Atlântico Sul (SANTOS, et. 

al., 2013), chegando a 50 ninhos por quilômetro em algumas praias. No litoral Sul do 

RN, área monitorada pela equipe do projeto TAMAR, já foram registradas desovas das 

5 espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil (Chelonia mydas, Caretta 

caretta, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea e Dermochelys coriacea), sendo 

98% das desovas na área de Eretmochelys imbricata (SANTOS, et. al., 2013). 

A coleta de dados foi realizada nas praias do Centro de Lançamentos da Barreira 

do Inferno (CLBI), município de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Brasil. A área fica 

localizada entre as praias de Ponta Negra e Cotovelo, que são locais de intensa ação 

antrópica, ocupação imobiliária, presença intensa de turistas e atuação de restaurantes 

e lojas de artesanatos. A alta interação antrópica e fotopoluição faz com que as 

tartarugas que desovam na região se direcionem a uma região intermediária, a Barreira 

do Inferno, que por ser uma área militar de atuação da Força Aérea Brasileira, se 

configura como um local calmo e sem ações antrópicas de grandes magnitudes, 



27 
 

 

produzindo uma região de refúgio para as fêmeas que procuram um local para suas 

desovas, chamada de bolsão de desovas. 

O Projeto TAMAR atua na região desde 2000 e monitora na Barreira do Inferno 

(Figura 1) 5 km de Praia (5° 54′ 56″ S e 35° 15′ 46″ W) distribuídos entre as praias de 

Prainha, Morro Branco e Alagamar. 

Figura 1 - Área de estudo: Praias de monitoramento do projeto TAMAR, base Barreira do Inferno no Centro 
de Lançamentos - Parnamirim, RN. 

 

FONTE: GOOGLE MAPS, 2018 

A área possui uma presença intensa de tatus (Euphractus sexcinctus) e raposas 

(Cerdocyon thous), que predam os ninhos de tartarugas depositados no local. Com o 

intuito de proteger os ninhos da predação desses animais, o TAMAR realiza a 

transferência do máximo de desovas possível, aumentando, portanto, o número de 

filhotes que conseguem chegar ao mar. A região de transferência fica localizada na 

Praia de Morro Branco, região mediana do monitoramento, chamado de cercado de 

incubação (Figura 2). O cercado possui 1,5m de tela acima do substrato e 1m de tela 

abaixo do substrato, circundando todo o perímetro em que os ninhos são depositados.  
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Figura 2 - Cercado de incubação onde as gravações foram realizadas nos ninhos de Eretmochelys imbricata 
na Barreira do Inferno - RN 

 

FONTE: Cibele Monteiro, 2018 

Para a transferência dos ninhos, é usada uma metodologia minuciosa, a fim de 

evitar o máximo de impactos nos ovos. Preferencialmente, logo após a postura pela 

fêmea, os ovos são cuidadosamente colocados em caixa de poliestireno própria, 

cercados por areia do ninho. No cercado de incubação, é feita uma representação 

similar do ninho original feito pela tartaruga, levando em consideração profundidade e 

largura. Os ovos são contabilizados e cuidadosamente colocados nos novos ninhos, 

que são identificados e monitorados todos os dias, e de maneira mais minuciosa, a 

partir do 50º dia, o qual se aproxima a saída dos filhotes do ovo (eclosão).  

 

4.3 MONITORAMENTOS 
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A temporada reprodutiva das tartarugas de pente no litoral do Rio Grande do 

Norte ocorre de novembro a abril, com o pico de desovas nos meses de janeiro, 

fevereiro e março (MARCOVALDI et al., 2007). Desta forma, em novembro iniciam-se 

os esforços das equipes do Projeto TAMAR para os monitoramentos de desovas no 

litoral Sul do Rio Grande do Norte, abrangendo a área da Base Barreira do Inferno. 

Durante os primeiros 15 dias da temporada, são feitos monitoramentos diurnos nas 

praias de desova, a fim de registrar as ocorrências, identificando os rastros (Figura 3) 

e/ou ninhos deixados por fêmeas que sobem as praias durante a noite. 

Figura 3 - Rastros de tartarugas marinhas identificados durante os monitoramentos diurnos na Barreira do 

Inferno, RN. 

 

FONTE: Cibele Monteiro, 2018 

Passados 15 dias do início da temporada, é iniciada a fase de monitoramentos 

noturnos, em que uma dupla da equipe fica responsável por cada noite de 

monitoramento. Os trabalhos se iniciam as 19:00hrs e seguem no mínimo até as 
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03:00hrs da manhã seguinte, sendo a última ronda iniciada neste horário. Cada ronda é 

caracterizada por uma volta nas praias de monitoramento, desde a sua extremidade 

inicial até a sua extremidade final, sendo este um ponto de parada durante 40 minutos 

para que a dupla retorne ao ponto inicial do monitoramento. Essa parada é necessária 

para que haja uma maior probabilidade de flagrante da fêmea no momento da subida e 

descida da praia ou no momento de desova, em vista que cada fêmea leva em torno de 

40 minutos para a realização completa da desova e retorno ao mar.  

Os monitoramentos noturnos seguem até o fluxo de desova das fêmeas diminuir 

consideravelmente, normalmente por volta do início do mês de maio, quando volta a 

rotina dos monitoramentos diurnos. Nesta ocasião, as visitas diurnas têm, além do foco 

de reconhecer as camas e possíveis ninhos deixados pelas fêmeas na noite anterior, o 

monitoramento dos ninhos que foram identificados durante a temporada reprodutiva.  

Através das datas das desovas registradas, é possível prever o período possível 

prever o período de eclosão do ninho. Os ninhos são então observados e monitorados 

diariamente, a fim de seguir o fluxo natural do nascimento dos filhotes. Os ninhos os 

quais não foi flagrado o momento da desova, passam por análise dos filhotes 

natimortos e dos embriões dos ovos não eclodidos para a identificação da espécie. 

Além disso, é feita a contagem das cascas (ovos eclodidos), ovos não eclodidos e 

filhotes natimortos, para a estimativa da quantidade de ovos postos naquela desova 

(MILLER, 1997). A identificação da espécie foi feita com base na contagem dos 

escudos laterais (Figura 4) presentes no casco dos filhotes, assim como ocorre na 

identificação de juvenis e adultos. Os filhotes possuem coloração de marrom escura a 

acinzentada, tanto na carapaça quanto no plastrão. (WYNEKEN, 2001).  
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Figura 4 - Metodologia de identificação utilizada durante os monitoramentos dos ninhos para a identificação 
da espécie pela equipe do Projeto TAMAR 

 

FONTE: Adaptado de WYNEKEN, 2001 

4.4 COLETA DE DADOS 

4.4.1 Experimento piloto 

Durante o mês de abril de 2017 (temporada 2016/2017), foram iniciadas as 

coletas de dados mediante a montagem de um experimento piloto. De forma 

experimental, algumas metodologias foram testadas para que fosse definida uma 

metodologia mais eficiente para as gravações. 

Inicialmente, foi feita uma abertura no ninho até a altura de encontro dos ovos 

e/ou filhotes e o gravador foi posicionado próximo aos filhotes para que diminuísse a 

distância o máximo entre a fonte de emissão e o gravador. No entanto, o ninho ficava 

aberto durante a gravação (Figura 5).  
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Figura 5 - Coleta de dados do experimento piloto em ninhos de Eretmochelys imbricata no cercado de 
incubação da Barreira do Inferno, RN. 

 

FONTE: Cibele Monteiro, 2017 

A coleta de dados desta forma fazia com que a gravação ficasse sob muita 

interferência de ruídos de vento e de mar, tornando os arquivos de áudio com um ruído 

de fundo bem pronunciado (Figura 6), atingindo boa parte da frequência em que se 

esperava detectar os sinais. 
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Figura 6 - Ruído de fundo identificado nas gravações no experimento piloto no cercado de incubação da 
Barreira do Inferno, RN gerada no software Raven pro 1.5. 

 

Além das gravações nos ninhos, gravações dos filhotes também foram feitas em 

outro contexto, colocando alguns filhotes em uma caixa de poliestireno com um tecido 

forrando o fundo da caixa (Figura 7) em campo. Porém, esse método não foi efetivo 

devido à alta intensidade de ruído externo que comprometeu a qualidade das 

gravações. Os filhotes tendiam a arranhar as paredes da caixa, fazendo com que os 

sinais ficassem mascarados provavelmente pela emissão de som produzido por 

movimentos dentro da caixa. Além disso, por estar em campo, a quantidade de ruídos 

se sobressaia nas gravações, sendo amplificados dentro da caixa de poliestireno. 
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Figura 7 - Metodologia piloto de gravação na caixa de poliestireno com filhotes retirdos pós nascimento dos 
ninhos para a realização de soltura programada na Barreira do Inferno, RN. 

 

FONTE: Cibele Monteiro, 2017 

As análises iniciais dos dados mostraram um resultado insatisfatório para as 

gravações com as metodologias iniciais, sendo necessários novos esforços para se 

determinar outras metodologias mais eficientes para a coleta dos dados. 

4.4.2 Coleta sistemática de dados 

A coleta de dados foi realizada em conjunto com a equipe de monitoramentos de 

praia do Projeto TAMAR – Base Barreira do Inferno, área protegida pela Agência 

Espacial Brasileira desde 1965. A equipe foi previamente treinada para a realização das 

coletas durante a temporada reprodutiva 2017/2018. A pesquisa foi submetida ao 

Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO), por se tratar de um 
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estudo científico com uma espécie ameaçada de extinção da fauna brasileira, em que 

foi obtida a licença de número 61977-1. 

As gravações tiveram início no dia 06 de abril de 2018 e foram encerradas no dia 

07 de junho de 2018, com uma média de dez minutos por dia em cada ninho. A coleta 

tinha início no 50º dia pós desova e seguia até a data da eclosão do ninho. 

Os ninhos gravados estavam localizados dentro do cercado de incubação por 

estarem próximos uns dos outros, não destoando muito as características físicas do 

ambiente. Outro motivo para esta escolha foi a intensa predação dos ninhos que é 

observada na região, deste modo, estando os ninhos utilizados na pesquisa, protegidos 

de predação. 

Foi usado o gravador Tascam DR-40 PCM com armazenamento interno, para 

registrar todas as gravações coletadas. As gravações foram feitas mediante uma 

abertura na região superficial do ninho até o encontro dos ovos e/ou filhotes e 

aproximação do gravador (Figura 8). O contexto do ninho, se havia ovos, filhotes ou 

ambos, dependia do desenvolvimento específico de cada ninho. Acima do ninho com o 

gravador, foi colocado um recipiente a fim de diminuir a interferência do vento e ruídos 

externos nas gravações. A areia que cobre o ninho foi então devolvida e a gravação foi 

realizada no ambiente normal do ninho, diminuindo interferências de umidade e 

temperatura que poderiam vir a atrapalhar o desenvolvimento do ninho através da 

abertura e exposição do mesmo e havendo uma redução significativa de ruídos 

externos.  
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Figura 8 - Metodologia de gravação dos ninhos de Eretmochelys imbricata no cercado de incubação da 
Barreira do Inferno, RN. Esta metodologia foi utilizada para gravar os ninhos nos contextos "Ovos", "Eclosão", 
"Filhotes" e "Emergência" 

 

FONTE: Cibele Monteiro, 2018 

As gravações dos ninhos ocorreram entre 19:00hrs e 5:00hrs da manhã durante 

os monitoramentos noturnos e entre 05:00hrs e 8:00hrs durante os monitoramentos 

diurnos, sendo o período noturno o mais propício ao nascimento dos filhotes.  

Com relação às gravações nos ninhos, dividimos as gravações em quatro 

contextos: O contexto “ovos”, se refere ás gravações realizadas em momento que os 

ninhos apresentavam somente ovos antes da eclosão dos filhotes. O contexto “eclosão” 

se refere à quando os filhotes estavam realizando o rompimento das cascas para a 

saída dos ovos. Após a eclosão dos ovos, inicia-se o contexto “filhotes” que ocorre 

quando os filhotes já saíram dos ninhos e estão em processo de ‘escalar’ o ninho em 

direção à superfície.  

Alguns ninhos puderam ser gravados no momento exato da “emergência”. Neste 

caso, o recipiente foi colocado superficialmente em torno da região em que os filhotes 

estavam emergindo e circundado por areia. Passados os dez minutos da gravação, o 

equipamento e recipiente eram retirados e os filhotes seguiam normalmente em direção 

ao mar. 
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Foi feita ainda outro tipo de gravação, em que filhotes retidos na base do TAMAR 

para as solturas programadas foram gravados no momento anterior à liberação deles 

ao mar. Neste contexto, que chamamos de “soltura”, de 6 a 10 filhotes foram colocados 

em uma caixa de poliestireno (Figura 9) com isolamento acústico, e o gravador, 

colocado ao lado dos filhotes. Este tipo de gravação foi feito em uma média de 40 

minutos para cada ninho gravado. O intuito desta modalidade de coleta é verificar se ao 

emergir do ninho os filhotes continuam ou não emitindo sons. 

Figura 9 - Metodologia de gravação dos filhotes de Eretmochelys imbricataretidos na caixa de poliestireno 
apos o ninho ter nascido para soltura programada na Barreira do Inferno, RN. Esta metodologia foi utilizada para 
gravas os filhotes no contexto "Soltura". 

 

FONTE: Cibele Monteiro, 2018 

Após as coletas uma tabela para as gravações (Apêndice A) era alimentada com 

os dados coletados em campo. Suas colunas eram compostas pelas seguintes 

categorias: Dias (que se refere a quantos dias aquele ninho que estava sendo gravado 

tinha na data da gravação), gravação (número da gravação em questão), data (data da 

gravação), hora (horário da gravação), número do ninho (sequência do ninho de acordo 

com a metodologia de monitoramento do TAMAR), condição (referente a como se 

encontra o ninho, podendo estar apenas com ovos, com ovos e filhotes e apenas com 
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filhotes), nome (participantes da equipe que realizaram a gravação) e monitoramento 

(podendo ser no período diurno ou noturno). 

4.5 ANÁLISE DE DADOS 

4.5.1 Análise espectral das gravações 

As gravações obtidas foram analisadas no software Raven Pro 1.5 (Cornell Lab 

of Ornithology, Ithaca, NY) para observação de espectrogramas e estudos dos dados. 

Os parâmetros espectrográficos adotados foram: Windows type: hamming; o tamanho 

da janela FFT variou entre 256 e 512. Esta variação ocorreu para uma melhor 

visualização de cada tipo sonoro encontrado. As variáveis usadas para medir cada som 

foram: frequência mínima, frequência máxima, frequência de pico e duração (Tabela 1). 

Tabela 1 - Variáveis usadas para medir cada sinal sonoro encontrado nos ninhos de Eretmochelys imbricata 
imbricata, utilizando-se o software Raven 1.5 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

Frequência mínima (Low 
frequency) 

O menor limite de frequência da seleção no 
espectrograma (Hz) 

Frequência alta (High 
frequency) 

O maior limite de frequência da 
seleção no espectrograma (Hz) 

Frequência de maior energia 
(Peak frequency) 

Banda de frequência com maior energia (Hz) 

Energia (Max power) Potência máxima dentro da seleção do sinal 
(dB) 

Duração (Delta time) Duração do sinal (s) 

FONTE: Adaptado de Charif et al., (2010) 

 

Para se determinar se os sinais encontrados estavam acima dos níveis de ruído, 

foi calculada a relação sinal/ruído (SNR- Signal to noise ratio). Para realizarmos esta 

estimativa, usamos os resultados do espectrograma obtidos no Raven.  

O SNR é estimado computando a energia total de duas caixas que englobam o 

sinal, de mesmo tamanho no espaço de tempo de frequência do espectrograma. Uma 

caixa sinal é extraída na região onde está clara a existência do sinal, enquanto a caixa 

ruído de mesmo tamanho é obtida em um lugar onde não há sinal aparente, com 

intervalo de 0,02 s entre a caixa do sinal e a do ruído. A energia das duas caixas é 
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obtida automaticamente somando-se todos os valores dos coeficientes de Fourier 

dentro da caixa. A energia total dos valores do sinal será sinal (S) enquanto a energia 

do ruído será ruído (R). O resultado desta equação nos dá um valor de SNR em 

unidades.  

Assim teremos: 

SNR = (S – R)/R 

Para passarmos este resultado para decibéis (dB) usamos a relação: 

10*Log10(SNR) 

Os valores dos sinais deveriam ser no mínimo 10dB acima dos níveis de ruído 

para que eles fossem considerados algo fora do ruído de fundo. 

Cada sinal encontrado nas gravações foi analisado minuciosamente, sendo 

aplicados os parâmetros acima descritos e obtendo-se as representações em forma de 

espectrograma e de oscilograma de cada emissão.  

As tabelas geradas no software Raven foram analisadas sendo considerados os 

valores de frequência mínima, frequência máxima, pico de frequência e duração do 

sinal.  

4.5.2 Análises estatísticas dos sinais sonoros 

Foi utilizada a plataforma de análise de dados RStudio para a estatística 

descritiva e obtenção das imagens espectrográficas finais (APÊNDICE B). As imagens 

dos espectrogramas foram geradas com o através dos pacotes SeeWave e TuneR. 

Para a estatística e inferência foi utilizada Análise de variância (ANOVA) e teste de 

Tukey como pós teste estatístico (APÊNDICE C).  
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5 RESULTADOS 

5.1 ESTATÍSTICA DOS REGISTROS DE GRAVAÇÕES 

Ao todo, foram feitas gravações em 28 ninhos de E. imbricata. Destes, 26 ninhos 

foram gravados in loco, no cercado de incubação da Barreira do Inferno e 2 foram 

gravados no contexto da caixa de poliestireno, antes de solturas programadas na base 

do TAMAR-CLBI. Ao todo, foram analisadas 107 gravações, com duração de dez 

minutos cada, totalizando 1.070 minutos.   

Foram gravados 5 contextos diferentes (Tabela 2). Os contextos de “Ovos”, 

”Eclosão”, ”Filhotes” e “Emergência” referem-se a gravações realizadas dentro dos 

ninhos e as gravações “Soltura” foram feitas na caixa de poliestireno. 

Tabela 2 - Descrição dos contextos em que as gravações dos ninhos e filhotes de Eretmochelys imbricata 
foram realizadas na Barreira do Inferno, RN. 

        CONTEXTO DESCRIÇÃO DO CONTEXTO 

 
Ovos 

 
Ninhos que possuíam apenas ovos, antes da saída dos 

filhotes 
 
           Eclosão 

 
Presença de filhotes eclodindo dos ovos (rasgando a casca) 

 
           Filhotes 

 
Presença de mais de um filhote completamente fora do ovo 

no ninho 
 

         Emergência 
 

Momento da emergência dos filhotes dos ninhos (saída do 
ninho para a superfície da areia) 

 
Soltura 

 
Filhotes dentro da caixa de poliestireno, pós emergência do 

ninho 

 

Os diferentes contextos em que as gravações foram realizadas e a quantidade 

de gravações de cada contexto, estão representados na figura 10.  
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Figura 10 - Número de gravações feitas em ninhos e na presença de filhotes de Eretmochelys imbricata 
.relacionado com os contextos em que os indivíduos foram gravados “ovos’, “eclosão”, “filhotes”, “emergência” e 
“soltura”. (Número total de gravações =107) 

 

As gravações foram feitas durante os monitoramentos diurnos ou noturnos, 

dependendo do momento em que o monitoramento dos ninhos era realizado. Na figura 

11, é mostrada a quantidade de gravações realizadas em cada turno. 
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Figura 11 - Número de gravações feitas em ninhos e na presença de filhotes de Eretmochelys imbricata 
.relacionado com os turnos em que os indivíduos foram gravados “diurno” e “noturno”. (Número total de gravações 
=107) 

 

 

Devido à logística de monitoramento, nem todos os ninhos puderam ser 

gravados em sequência (a partir do dia 50 pós desova), ocasionando certa disparidade 

nos dados, sendo a quantidade de gravações concentrada entre os dias 55 e 57 de 

desenvolvimento do ninho. A quantidade total das gravações realizadas relacionadas 

com o dia de desenvolvimento do ninho está apresentada na figura 12. 
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Figura 12 - Número de gravações feitas em ninhos e na presença de filhotes de Eretmochelys imbricata 
relacionado com os dias de incubação em que os ninhos foram gravados. (Número total de gravações =107) 

 

 

5.2 PADRÕES BIOACÚSTICOS ENCONTRADOS EM NINHOS DE E. 

IMBRICATA 

As gravações foram analisadas através dos parâmetros espectrográficos e 

marcação dos sinais no Raven. Os sinais encontrados foram submetidos ao cálculo de 

SNR, e todos os sinais que possuíam SNR acima de 10 dB foram considerados para 

análise. 

Para nos certificarmos de que não estávamos incluindo ruídos de fundo nos sinais, 

foram feitas gravações em um falso ninho (apenas o buraco na mesma profundidade 

média de todos os ninhos, mas sem ovos nem filhotes dentro) e foi gravado 

normalmente como as outras gravações. Com isso, obtivemos o espectrograma do 

ruído de fundo (Figura 13). 
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Figura 13 - Análise espectral de gravação realizada em um falso ninho, próximo ao mesmo local e na 
mesma profundidade dos ninhos verdadeiros. Com intuito de verificar qual a frequência do ruído de fundo em um 
ambiente sem ovos nem filhotes. (FFT=256) 

 

FONTE: Cibele Monteiro, 2018 

Depois de uma análise detalhada dos sinais encontrados nas gravações, foram 

determinados 4 tipos (Figura 14) diferentes de sinais (N=575), que foram caracterizados 

de acordo com suas características espectrais.  

Os parâmetros espectrográficos inicialmente analisados foram: Frequência 

mínima (Hz), Frequência máxima (Hz), Frequência de pico (Hz), Energia (dB), Duração 

(s) e Pontos de inflexão. A janela utilizada nas análises espectrográficas foi do tipo 

Hamming, com tamanho FFT 256 para os tipos 1 e 2 e 512 para os tipos 3 e 4. 
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Figura 14 - Oscilogramas e espectrogramas dossinais sonoros encontrados nas gravações dos ninhos e na 
presença de filhotes de Eretmochelys imbricata. As figuras foram geradas no software estatístico R, através do 
programa SeeWave. (FFT 256 para os tipos 1 e 2 e 512 para os tipos 3 e 4) 
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Tabela 3 - Estatísticas descritivas dos valores médios de cada tipo de sinal sonoro encontrado nos ninhos e 
na presença de filhotes de Eretmochelys imbricata seguidos do desvio padrão. (FFT 256 para os tipos 1 e2 e 512 
para os tipos 3 e 4) 

Tipo 
Altas 

frequências 
(Hz) 

Baixas 
frequências 

(Hz) 

Frequência de 
pico 
(Hz) 

Duração 
 (s) 

Harmônicos 

 
Pontos de 
inflexão 

 

1 870 ± 340 2200 ± 2560 760 ± 660 0.0015 ± 0.0005 - - 

2 935 ± 460 15420 ± 4360 3050 ± 3170 0.0011 ± 0.0004 - - 

3 2230 ± 1600 2910 ± 1990 2400 ± 1830 0.0138 ± 0.0149 - 0 - 13 

4 3200 ± 2100 5940 ± 2600 4000 ± 2330 0.0072 ± 0.0051 2 - 5 0 - 5 

 

Os sinais observados nos ninhos de E. imbricata são sons pulsados de 

diferentes frequências e sinais tonais, com bandas de frequência harmônicas e não 

harmônicas.  

Tipo 1 (N=86) – Esse som é composto por pulsos de duração média do sinal de 

cada pulso de 0,0015 s ± 0,0005. Podem aparecer como pulso único ou em séries de 

pulsos, que chegam até a 64 pulsos seguidos. A frequência de pico variou entre 1500 e 

1875 Hz. A energia máxima registrada na seleção do sinal foi de 83,3 dB. 

Tipo 2 (N=330) – Esse sinal é composto por, geralmente dois ou três pulsos de 

frequência máxima variáveis ou organizados em série, chegando até a 25 pulsos, com 

duração média de 0,0011 s ± 0,0004 cada pulso. A energia máxima do sinal foi de 80,4 

dB e a frequência de pico chegou a até 15000 Hz. 

Tipo 3 (N=110) – Sinais formados por uma única banda, com pouca modulação 

de frequência, apresentando até 13 pontos de inflexão. Possui a energia máxima 

registrada de 78,4 dB e uma duração de sinal variável, entre 0,0028 e 0,096 s, sendo os 

sinais mais longos encontrados e a frequência de pico variou de 1125 a 11625 Hz. 

Tipo 4 (N=49) – São sinais tonais, com a presença de 2 a 5 harmônicos e 

podendo ter até 5 pontos de inflexão, com uma duração entre 0,0025 e 0,031 s.  A 

modulação de frequência pode ser ascendente (up sweep) ou descendente (down 

sweep), sendo o segundo caso verificado na maioria dos sinais encontrados. Alguns 

sinais desse tipo possuem o 2º ou 3º harmônicos com uma maior quantidade de 
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energia do que o 1º, este possuindo uma média de frequência de pico de 1.350 ± 430 

Hz. 

Uma análise mais detalhada das diferentes frequências analisadas dos tipos 

sonoros foi feita. Na figura 15, temos o boxplot das frequências mais baixas (Low 

frequency – LF) em relação aos tipos sonoros registrados. As LF apresentaram 

frequências entre 98.8 Hz e 11.133 Hz. Deste modo, os sons do tipo 1 (T_1) e 2 (T_2) 

são os que possuem as frequências mais baixas. Os sons do tipo 4 (T_3) são os que 

possuem uma maior concentração de baixas frequências, são tonais com a presença 

de harmônicos. 

Figura 15 - Boxplot das frequências mais baixas de cada tipo sonoro gravados nos ninhos e na presença de 
filhotes de Eretmochelys imbricata. (Número total de eventos acústicos encontrados =575) 

 

A análise de variância mostrou que as baixas frequências possuem diferenças 

estatísticas significativas entre si (F3,571=110,4, p<10-5). O pós teste de Tukey revelou 

que T_1 e T_2 não são estatisticamente diferentes com relação às frequências mais 

baixas (p=0,96). Já as frequências mais altas (High frequency – HF), caracterizam os 

sons mais agudos e variaram entre 1.215 Hz e 31.211 Hz, estão representadas na 
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figura 16, em que se observa o Tipo 2 apresentando a maior frequência. Esse tipo 

caracteriza sons pulsados de altas frequências, seguido pelo Tipo 4 (T_4), que possui 

alguns harmônicos nas faixas de 6 a 8 Khz. 

Figura 16 - Boxplot das frequências mais altas de cada tipo sonoro gravados nos ninhos e na presença de 
filhotes de Eretmochelys imbricata. (Número total de eventos acústicos encontrados =575) 

 

A ANOVA mostrou que os resultados das frequências altas são estatisticamente 

diferentes (F3,571=534.9, p<10-5). As frequências mais altas de T_3 e T_1 não 

apresentaram resultados significativamente diferentes de acordo com o pós teste de 

Tukey (p=0,48). 

Os sinais que possuem as mais altas frequências de pico (Peak frequency – PF) 

(Figura 17), foram o T_2 e o T_4. O T_3, apresenta uma frequência de pico mais baixa, 

caracterizando sons mais graves. Os valores das PF variaram entre 1.125 Hz e 15.000 

Hz. 
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Figura 17 - Boxplot das frequências de pico de cada tipo sonoro gravados nos ninhos e na presença de 
filhotes de Eretmochelys imbricata. (Número total de eventos acústicos encontrados =575) 

 

A estatística da ANOVA mostrou resultados significativamente diferentes para as 

frequências de pico (F3,571=22.05, p<10-5). O pós teste mostrou que as frequências de 

pico não significativas são T_2 em relação a T_3 (p=0,12) e T_4 (p=0,08). 

A energia dos sinais registrados está apresentada na Figura 18. Os sinais 

sonoros do tipo 4 são os que possuem uma maior concentração de energia. Apesar de 

próximas, as médias tiveram diferença significativa entre cada tipo de som. 
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Figura 18 - Boxplot energia de cada tipo sonoro gravados nos ninhos e na presença de filhotes de 
Eretmochelys imbricata. (Número total de eventos acústicos encontrados =575) 

 

A análise de variância (ANOVA) demonstrou que os dados de energia são 

estatisticamente diferentes para os tipos sonoros (F3,571=16,5, p<10-5). A energia dos 

tipos sonoros analisada não foi estatisticamente diferente entre os tipos 3 e 4 (p=0,82). 

Os sinais do tipo 1 e 2 são pulsos, logo, possuem uma duração de sinal muito 

breve (Figura 19). Já os sinais de tipo 3 e 4 possuem uma duração maior, sendo os T_3 

os sinais mais longos encontrados no repertório dos ninhos de E. imbricata. O tempo de 

duração dos sinais variou entre 0,0004 s e 0,09 s.  
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Figura 19 - Boxplot do log da duração dos sinais de cada tipo sonoro gravados nos ninhos e na presença de 
filhotes de Eretmochelys imbricata. Para os pulsos, o número se refere à duração de cada pulso, e não da série de 
pulsos. (Número total de eventos acústicos encontrados = 575) 

 

A duração do sinal é o segundo em que se inicia o sinal menos o segundo em 

que o sinal termina. A duração dos pulsos não foi feita para a série completa, mas sim 

para cada pulso individual que forma a série. 

A análise de variância apresenta os resultados como sendo significativamente 

diferentes entre a duração do sinal e os tipos de padrão (F3,571=106.6, p<10-5). Os sons 

do tipo 1 e 2 não são diferentes estatisticamente com relação a duração, de acordo com 

o teste de Tukey (p=0,96). 

5.3 COMPARAÇÃO DE DIFERENTES CONTEXTOS DE GRAVAÇÕES 

Os ninhos de Eretmochelys imbricata foram gravados a partir do 50º dia pós 

desova da fêmea, mas para alguns ninhos não foi possível a gravação ininterrupta até o 

dia do nascimento dos filhotes e assim alguns foram gravados por mais dias do que 

outros. Algumas gravações não foram utilizadas nas análises por possuírem um nível 

de ruído muito alto, ou algum tipo de interferência. Os quatro tipos identificados nos 575 
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sinais encontrados nas gravações foram analisados de acordo com diferentes 

contextos. 

Verificamos na figura 20 os quatro tipos sonoros encontrados nas gravações com 

relação aos dias de incubação dos ninhos gravados. O som do tipo 2 está presente em 

gravações desde os primeiros dias até os últimos dias de incubação dos ninhos. Já o 

tipo 3 está presente a partir de 54 dias, indicando a produção por ninhos que possuem 

uma maior quantidade de filhotes fora dos ovos. 

Figura 20 - Boxplot dos tipos sonoros gravados em ninhos e na presença de filhotes de Eretmochelys 
imbricata em relação a quantidade de dias de incubação que os ninhos se encontravam no momento da gravação. 
(Número total de eventos acústicos encontrados =575) 

 

A análise de variância indica que os resultados dos tipos sonoros em relação aos 

dias pós desova são estatisticamente diferentes. O pós teste de Tukey revelou que 

apenas o tipo 1 ocorre de maneira diferente dos outros em relação ao dia de 

desenvolvimento do ninho. Devido ao resultado da ANOVA (F3,548=7.463, p<10-5), 

podemos considerar que o tipo de vocalização realizada pelos filhotes/embriões tem 

relação com a idade do ninho. 
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A profundidade em que o ninho estava sendo gravado está relacionada à altura 

em que os filhotes estavam com relação à superfície do sedimento e podem ser 

visualizadas na figura 21. As emissões foram mais detectadas quando as gravações 

estavam sendo feitas em localização mais rasa dos ninhos (entre 1 e 0 palmos). Esta 

profundidade indica que as emissões ocorriam mais frequentemente quando os filhotes 

estavam mais próximos a superfície dos ninhos. 

Figura 21 - Boxplot dos tipos sonoros gravados em ninhos e na presença de filhotes de Eretmochelys 
imbricata em relação a profundidade em que os ovos/filhotes se encontravam no momento da gravação. (Número 
total de eventos acústicos encontrados =575) 

 

O teste estatístico ANOVA (F3,571=21,74, p<10-5) mostrou diferença significativa 

relacionando a profundidade com cada um dos tipos sonoros. O teste de Tukey mostrou 

que apenas o tipo 1 tem relação com a frequência de ocorrência e a profundidade do 

ninho, sendo a altura dos filhotes no ninho um fator não determinante para a ocorrência 

das vocalizações. 

Na figura 22, temos representada a relação entre a ocorrência dos tipos sonoros 

encontrados e os dias de desenvolvimento dos ninhos. Podemos observar que a 
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ocorrência dos sinais acústicos é maior entre o 53º e 54º dias de desenvolvimento do 

ninho, diminuindo à medida que o ninho se aproxima da data de eclosão.  As gravações 

com 50 dias não foram plotadas, por motivos de não serem encontradas emissões 

sonoras.  

Figura 22 - Quantidade de ocorrências dos sinais sonoros gravados nos ninhos e na presença de filhotes de 
Eretmochelys imbricata em relação a quantidade de dias de incubação que os ninhos se encontravam no momento 
da gravação. Consideramos como evento acústico cada sinal registrado nas gravações. (Número total de eventos 
acústicos encontrados =575) 

 

 

O som do tipo 2 é o mais comumente encontrado, estando presente em 

gravação do dia 51 até o dia 63. Já o tipo 4 aparece entre 53 e 57 dias, diminuindo 

muito ou desaparecendo, nos outros estágios de desenvolvimento do ninho, de acordo 

com as gravações.  

Na figura 23, pode-se observar que no período noturno a ocorrência de emissão 

dos sons é maior, apesar de a maioria dos dados ter sido coletada durante o dia.  
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Figura 23 - Quantidade de ocorrências dos sinais sonoros gravados nos ninhos e na presença de filhotes de 
Eretmochelys imbricata em relação ao turno em que as gravações foram realizadas. (N noturno = 363; N diurno = 
212) 

 

 

 

Os valores utilizados na figura acima fora os totais de ocorrência dos quatro tipos 

sonoros em cada turno (noturno = 363; diurno = 212). 

Na figura 24, temos o boxplot da taxa de ocorrência de vocalizações por minuto 

em relação ao turno em que a gravação foi realizada, mostra que nas gravações 

durante a noite houve uma maior quantidade de vocalizações por minuto.  
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Figura 24 - Boxplot da relação entre a taxa de emissões sonoras por minuto gravadas em ninhos e na 
presença de filhotes de Eretmochelys imbricata e o turno em que as gravações foram realizadas. (Número total de 
eventos acústicos encontrados =575) 

 

A análise de variância mostrou resultados estatisticamente diferentes entre si 

(F1,101=5.47, p<10-5) e o teste de Tukey mostrou um p<10-5, revelando que os turnos 

possuem valores significativamente diferentes. 

Ainda sobre análises de taxa de emissão sonora por minuto de gravação, na 

figura 25 temos que as gravações realizadas nos contextos “eclosão” e “emergência” 

possuem as maiores taxas de emissão dos sinais sonoros por minuto gravado. 
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Figura 25- Boxplot da relação entre a taxa de emissões sonoras gravadas por minuto em ninhos e na 
presença de filhotes de Eretmochelys imbricata e os contextos em que as gravações foram realizadas. (Número total 
de eventos acústicos encontrados =575) 

 

O teste estatístico indica uma diferença significativa entre o total de contextos 

gravados e as taxas de emissão dos sinais por minuto de gravação (F4,102=4.96, p<10-

5). O pós teste de Tukey mostrou que apenas os contextos “ovos” e “eclosão” possuem 

diferenças significativas entre suas emissões por minuto. 

Na figura 26, observa-se a quantidade eventos acústicos para cada contexto de 

gravação. Consideramos evento acústico cada um dos sinais encontrados, 

independentemente do tipo do sinal. O gráfico mostra ainda o número de gravações 

que realizadas em cada um dos contextos analisados. Dividindo o número de eventos 

registrados em cada contexto pelo número de gravações em cada contexto, temos a 

taxa de eventos acústicos para cada um dos contextos analisados. 
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Figura 26 - Número de eventos acústico registrados nas gravações por úmero de gravações e taxa de 
eventos por gravação nos ninhos e na presença de filhotes de Eretmochelys imbricata Todas as quantidades se 
referem a medidas realizadas por contexto experimentais. (Números amostrais: Gravações = 107; Eventos = 575) 

 

Os resultados mostram uma taxa de emissão significativamente baixa para o 

contexto “ovos”. As vocalizações não parecem ser primordiais para auxiliar os filhotes 

no momento da saída dos ovos. As maiores taxas de vocalização foram emitidas nas 

gravações nos contextos de “eclosão” (Evento/Gravações=12,1) e “filhotes” 

(Evento/Gravações=11,36). No contexto “eclosão” os filhotes estão no processo de 

despertar para rasgar a casca do ovo e então sair e iniciar a subida do ninho. Neste 

ponto, inicia-se o contexto “filhotes” em que os animais estão fora dos ovos, no 

processo de escalar o ninho em direção à superfície. 

Nas nossas análises, após a saída do ninho, houve uma queda na taxa de 

emissão, o que pode ser observado nos contextos “emergência” (Evento/Gravações=9) 

e “soltura” (Evento/Gravações=5,75). A emergência se refere ao momento exato em 

que os filhotes saiam dos ninhos, coincidentemente eles foram flagrados e gravados. 
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Na tabela 4, descrevemos todas as ocorrências dos quatro tipos de eventos 

sonoros em relação aos 5 contextos experimentais. Observe que o número total de 

eventos é o mesmo considerado na figura 26. 

Tabela 4 - Valores absolutos da quantidade de sinais sonoros encontrados nos ninhos e na presença de 
filhotes de Eretmochelys imbricata. Os quatro tipos de eventos sonoros foram divididos nos cinco contextos de 
gravações analisados. (Número total de eventos sonoros analisados = 575) 

 
OVOS ECLOSÃO FILHOTES EMERGÊNCIA SOLTURA 

Tipo 1 27 35 14 7 3 

Tipo 2 25 88 186 21 10 

Tipo 3 0 30 64 7 9 

Tipo 4 1 17 20 10 1 

Total de 
Eventos  

53 170 284 45 23 

 

Utilizando os dados contidos na tabela 4, temos as porcentagens de ocorrência 

de cada tipo sonoro em cada contexto de gravação, apresentados na Figura 27. A 

figura apresenta os valores de porcentagem dos tipos sonoros em relação a cada 

contexto gravado. 
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Figura 27 - Porcentagem de cada tipo sonoro encontrado nos ninhos e na presença de filhotes de 
Eretmochelys imbricata com relação ao contexto dos ninhos em que as gravações foram realizadas. (Número total de 
eventos sonoros analisados. N=575) 

 

As porcentagens foram construídas em relação aos totais de eventos dos 

contextos. Foi registrada uma maior porcentagem do som dos tipos 1 e 2 para o 

contexto “ovos”, 51 e 47% respectivamente. De maneira geral, os contextos de 

“eclosão” e “filhotes” tiveram resultados semelhante com relação às porcentagens de 

tipos sonoros, sendo o tipo 2 mais frequente em ambos os contextos (52% em “eclosão” 

e 65% em “filhotes”). O som tipo 3 não foi registrado para o contexto “ovos” e sua maior 

ocorrência foi no contexto “soltura” (39%). O som tipo 4 teve uma porcentagem de 

ocorrências maior para o contexto “emergência” (22%) quase não sendo observado no 

contexto “ovos”. 
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6 DISCUSSÃO 

Os resultados comprovam que filhotes e embriões de Eretmochelys imbricata 

produzem sinais sonoros dentro dos ninhos e após a saída deles. Estudos na literatura 

relatam que embriões que estão próximos da data de nascimento dos ninhos podem se 

comunicar através da emissão de sinais sonoros, como relatado para outros quelônios 

como Podocnemis expansa (FERRARA et al., 2012b) e em crocodilianos (BRITTON 

2001 e VERGNE et al., 2009).  

Nossos resultados mostraram 4 padrões de vocalização diferentes gravados em 

ninhos de Eretmochelys imbricata, os quais foram divididos em contextos de “ovos”, 

“eclosão”, “filhotes” e “emergência”.  Além dos ninhos, foram gravados filhotes após o 

nascimento, no contexto “soltura”.  O repertório vocal de embriões de outra espécie de 

tartaruga marinha, a tartaruga de couro (Dermochelys coriacea), também é composto 

por quatro diferentes padrões de sinais, incluindo pulsos de duração e repetições 

variáveis; sons curtos com frequência de banda não harmônicas; séries harmônicas que 

podem ou não incluir pontos de inflexão e um tipo mais complexo de sinal, com parte do 

sinal formada por pulsos e parte formada por harmônicos (FERRARA, 2014b). Para a 

tartaruga verde (Chelonia mydas), o repertório determinado para os filhotes também 

inclui 4 tipos diferente de sinais, entre séries de pulsos, sinais harmônicos com e sem 

modulação de frequência e em menor ocorrência, sinais híbridos (FERRARA, 2014a). 

A maioria dos sons foram pulsos (N=416), que podem ser encontrados de 

maneirfa única, aos pares, trios, ou em série, de diferentes bandas de frequência nas 

gravações dos ninhos e filhotes de Eretmochelys imbricata. Os tipos 1 e 2 são os mais 

comuns, presentes em todos os contextos gravados. 

Giles et al. (2009) classificaram as vocalizações de Chelodina oblonga de acordo 

com as características auditivas, frequência e duração dos sinais. Considerando os 

termos utilizados por estes autores e as características espectrais, podemos classificar 

os sons tipo 1 como drum rolls e o som tipo 2 como double-clicks, com alterações nas 

frequências dos sinais para cada espécie. 
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Em 2014, Ferrara et al. relataram a presença de pulsos encontrados em ninhos 

de Dermochelys coriacea, principalmente em ninhos que continham ovos. Sons 

pulsados podem ser produzidos dentro de ovos através da fricção das partes do corpo 

do animal (estridulação), vibração de uma parte do corpo em contato com alguma parte 

ressonante dentro do ovo (percussão) ou ser produzidos por bolhas de gás (WILSON et 

al., 2004).  

Ferrara et al. (2014b) classificaram os tipos de emissão nos ninhos de 

Dermochelys coriacea como tipos I, II, III e IV. Em seus resultados, obtiveram que o 

som tipo I caracteriza uma série de pulsos, em que a média da frequência de pico 

desse tipo foi de 960 Hz. Nossos resultados mostraram que a média da frequência de 

pico dos pulsos foi de 1.907 Hz para os ninhos e filhotes de E. imbricata, indicando 

valores mais altos do que para a tartaruga de couro. A série de pulsos identificada em 

gravações de filhotes de Chelonia mydas (FERRARA, 2014a) teve como resultado uma 

frequência de pico média de 1.687 Hz, valor mais baixo do que o encontrado em 

nossos resultados, de 2.670 Hz. 

Galeotti et al. (2005a), realizaram um estudo acerca da função das vocalizações 

durante o comportamento de cópula de espécies de quelônios e relacionaram com o 

tamanho corporal dos indivíduos. Dentre seus achados, eles afirmaram que as 

frequências de emissão sonora possuíam valores inversamente proporcionais ao 

tamanho dos animais. Dessa forma, filhotes de E. imbricata menores que os das outras 

espécies de quelônios, vocalizariam em frequências mais altas. 

Sons de curta duração, compostos de altas frequências e que tem início e 

terminam abruptamente podem ser utilizados para facilitar a localização ou identificação 

do remetente por outro indivíduo (GELFAND; MCCRACKEN, 1986). Tais características 

podem ser observadas nos sons do tipo 1 e tipo 2, que, apesar de serem encontrados 

em todos os contextos analisados, possuíram uma maior frequência de ocorrência nos 

contextos “eclosão” e “filhotes”. Tal tipo de emissão pode ter sua função relacionada a 

sincronização dos filhotes durante a saída dos ovos e do ninho, sendo considerada uma 

estratégia antipredação. 
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A emissão de sons mais agudos, como os encontrados nos nossos resultados, 

pode funcionar como uma estratégia para evitar a detecção por predadores em 

potencial (FERRARA et al., 2014b). A área de estudo possui uma alta taxa de predação 

por raposas (Cerdocyon thous) e tatus (Euphractus sexcinctus). Um trabalho feito por 

Neto em 2010, em que foram utilizadas armadilhas fotográficas nos ninhos monitorados 

na região da Barreira do Inferno, constatou que os ninhos estão frequentemente sendo 

visitados e/ou predados, sendo a raposa a principal espécie predatória.  

Os sons tonais (N=159) dos tipos III e IV foram encontrados principalmente 

quando já havia presença de filhotes fora dos ovos ou saindo dos ovos. Estes, 

poderiam ter a presença de harmônicos (até 5) ou apresentados em uma banda única, 

na maioria das vezes, com modulação de frequência. Registros gravados de adultos de 

C. insculpta demonstram que esta espécie possui um repertório vocal de sons com 

diferentes características estruturais, incluindo estruturas harmônicas e não harmônicas 

(FERRARA, 2017). 

O som de tipo III relatado por Ferrara et al. (2012b) se assemelha com o som tipo 

3 gravado nos ninhos e na presença de filhotes de E. imbricata. No entanto, esta 

classificação inclui sons com a presença de harmônicos. Nos nossos resultados o tipo 3 

não apresenta harmônicos, sendo caracterizado como banda única. 

As características espectrais dos sons descritos por Giles (2009) para adultos e 

juvenis de C. oblonga, indicam que os sons do tipo 4 podem se encaixar na categoria 

de short chirps ou high short chirp, dependendo do número de harmônicos. Podem se 

assemelhar ainda aos sons do tipo II relatados por Ferrara et al. (2014b) gravados em 

filhotes de C. mydas. 

Nas vocalizações dos filhotes e embriões de E. imbricata, observamos um 

repertório que envolve tanto sons mais simples como pulsos quanto sons mais 

complexos, possuindo harmônicos e modulação de frequência. Essas características 

não são compatíveis com mecanismos de produção de som relacionados ao fluxo de ar 

através das vias aéreas. Deste modo, os quelônios possuem um mecanismo complexo 

de produção de som, e que, por se tratar de sons que dependem do tamanho corporal 

do animal, podem haver estruturas específicas relacionadas a produção dos sons. 
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(GALEOTTI et al., 2005a). Outras espécies de tartarugas possuem em seus repertórios 

acústicos com modulação de amplitude e uma rica estrutura de harmônicos, que são 

mecanismos usados em vocalizações de pássaros e mamíferos (CATCHPOLE & 

SLATER, 1995; MANSER, 2001). 

Pesquisas indicam que a maioria das espécies de quelônios possui sensibilidade 

auditiva abaixo de 1000 Hz, sendo a audição um importante sentido para a 

comunicação (CAMPBELL e EVANS, 1967; WEVER, 1978). Deve-se levar em 

consideração o ambiente em que os animais estão sendo gravados. Por se tratar de 

organismos que mudam de ambiente conforme alteram seus estágios de vida, o 

ambiente acústico das tartarugas muda de acordo com o habitat da fase de 

desenvolvimento (BARTOL, 2008). 

Um estudo do potencial auditivo feito por (RIDGWAY et al., 1969), com estímulos 

aéreos vibracionais de juvenis de C. mydas, mostrou frequências que variou de 50 a 

2000 Hz. Bartol et al. (1999), mostraram como resultados uma sensibilidade auditiva de 

juvenis de Caretta caretta relacionada a baixas frequências, ente 250 e 1000 Hz. Picos 

de frequência mostram valores menores para adultos do que para filhotes de P. 

expansa(FERRARA et al., 2012b). Dessa forma, podemos inferir que as altas 

frequências registradas nos filhotes e embriões de E. imbricata podem não ser 

confirmadas para os animais adultos e/ou juvenis, no entanto, não há dados na 

literatura acerca destas vocalizações. 

As gravações foram realizadas a partir do 50° dia de incubação de alguns 

ninhos. No entanto, as vocalizações só começaram a ser identificadas a partir do 51º 

dia de incubação, sendo este período de desenvolvimento do ninho, o início da saída 

dos filhotes dos ovos, em alguns casos.  Para os embriões de D. coriacea, os registros 

de gravações se iniciaram com 51 dias pós desova (FERRARA et al., 2014a). As taxas 

de vocalização mostraram que quando nos ninhos que se enquadravam no contexto de 

“ovos”, os embriões praticamente não vocalizam, aumentando consideravelmente o 

número de ocorrências de sinais a partir do contexto “eclosão”, em que os filhotes 

começavam a rasgar as cascas dos ovos. 
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De maneira geral, a quantidade de emissões tendeu a aumentar entre os dias 53 

e 56 pós desova e a diminuir conforme foi se aproximando o dia emergência ninho. Os 

resultados indicam que nos contextos “emergência” e “soltura”, o número de registros 

de sinais acústicos diminuem. Estes são os momentos em que os filhotes estão saindo 

dos ninhos (emergência) e momentos antes de serem soltos no mar, depois de já terem 

emergido completamente dos ninhos (soltura). É possível que a diminuição da taxa 

durante a saída dos ninhos, esteja relacionada com a pressão de predação do 

ambiente das gravações. 

Sabe-se que uma estratégia antipredação de filhotes de tartarugas marinhas é o 

fato de eles emergirem preferencialmente durante a noite (LIMPUS, 1985).Os quatro 

tipos sonoros foram registrados em maiores quantidades nas gravações que foram 

realizadas durante a noite, embora o número de gravações tenha sido maior durante o 

dia. Tanto as taxas por minuto quanto as taxas por números de eventos sonoros 

encontrados em cada turno, indicam que as vocalizações ocorrem de maneira mais 

intensa no turno da noite. 

Os filhotes de tartarugas marinhas normalmente saem do ninho mais de dois 

dias após a eclosão de seus ovos. O tempo entre a eclosão dos ovos e a emergência 

do ninho depende da profundidade em que o ninho se encontra e da compactação da 

areia, determinados pela fêmea na hora da postura dos ovos (MILLER et al., 2014).Os 

resultados mostraram que a emissão da maioria dos tipos sonoros (1, 2, e 3) se 

concentravam numa profundidade entre dois e zero palmos, indicando uma maior taxa 

de vocalização quando osfilhotes estavam no processo de “escalada” do ninho, mais 

próximos da superfície. 

Em um estudo com ovos de Carettochelys insculpta, Doddy et al., (2012), 

relatam que os embriões do mesmo ninho, possuem influência positiva para a saída 

dos outros irmãos dos ovos. Os autores inferem que a vibração é um importante fator 

para o auxílioa saída dos filhotes dos ovos, em que a comunicação entre eles pode 

facilitar a sincronização durante a eclosão, aumentando a taxa de sobrevivência. No 

entanto, eles não descartam vocalizações ou frequência cardíaca como fatores que 

também auxiliam e facilitam a sincronização.  
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A maioria dos sinais acústicos produzidos por quelônios, foi identificada em 

interações agonísticas, em comportamento de corte e cópula ou quando os machos são 

atraídos pelas fêmeas por seus movimentos e feromônios (AUFFENBERG, 1978; 

GALEOTTI et al., 2005b; FERRARA et al., 2009; IBÁÑEZ et al., 2012). No entanto, 

embriões de tartarugas vocalizam dentro de ovos, quando os filhotes estão emergindo 

dos ninhos ou quando se direcionam até o rio (FERRARA, 2014c). 

As taxas de emissão das gravações dos filhotes e embriões de E. imbricata, 

mostram que a quantidade de sinais sonoros emitidos foi maior nos contextos “eclosão” 

e “filhotes”. Estes contextos retratam uma situação em que os filhotes estão no 

processo de saída dos ovos e subida do ninho em direção à superfície, concordando 

com os resultados de FERRARA et al., (2014c) para Podocnemis expansa. Este é o 

momento em que os filhotes tendem a sincronizar sua saída do ninho. Nossos 

resultados corroboram com uma das hipóteses discutida por Ferrara et al., (2012b) 

acerca do objetivo das vocalizações nos ninhos de quelônios, na qual os filhotes 

tendem a sair do ninho em massa, diluindo a pressão de predação que é considerável 

na região, como citado anteriormente, o que pode ser interessante também devido ao 

fato de que alguns sinais químicos podem ser liberados durante a incubação, atraindo 

predadores para os ovos restantes (LACK 1968; VITT 1991). 

Diante de tantas evidências sobre a importância da comunicação acústica para 

as tartarugas, a poluição sonora deve ser um fator de risco a ser levado em 

consideração. Samuel et al. (2005) mostram que a exposição ininterrupta de tartarugas 

a níveis elevados de ruídos antropogênicos pode afetar a ecologia e o comportamento 

das espécies. Os resultados mostram que os filhotes podem emitir tanto som de baixa 

frequência quanto de altas frequências. Nas regiões litorâneas, o ruído ambiente possui 

grande quantidades de baixas frequências (HAWKINS e MYRBERG, 1983). 

Embarcações motorizadas podem produzir ruídos que atrapalham a recepção do som 

nos quelônios, atrapalhando uma possível comunicação entre os indivíduos (FERRARA 

et al., 2012b).  
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7 CONCLUSÕES 

Os resultados são um avanço significativo aos estudos de comportamento de 

quelônios. Devido o caráter terrestre e aquático do grupo, diferentes ambientes devem 

ser analisados sob a perspectiva das espécies e as vocalizações podem ocorrer de 

maneiras diferentes dependendo do contexto ambiental das gravações. 

A hipótese de que os filhotes e embriões de tartarugas de pente emitem sons 

durante o desenvolvimento do ninho foi aceita. Encontramos os primeiros registros de 

emissão bioacústicas em embriões e filhotes de Eretmochelys imbricata, em que foram 

determinados quatro diferentes padrões sonoros emitidos pela espécie durante a 

incubação dos ninhos e pós eclosão.  

As gravações foram realizadas em diferentes contextos (“ovos”, “eclosão”, 

“filhotes”, “emergência” e “soltura”). Apesar de todos os tipos sonoros encontrados 

serem registrados nos cinco contextos de gravação, no contexto “ovos” os sons 

pulsados apareceram mais frequentemente. Os sons tonais ficaram mais evidentes a 

medida que a quantidade de filhotes dentro do ninho aumentava (partindo do 

pressuposto que quanto mais dias o ninho tinha, mais filhotes ele apresentava).  

As emissões de sinais acústicos ocorreram em maior quantidade nos contextos 

“eclosão” e “soltura”, mostrando que a comunicação acústica pode ser um fator 

importante para a sincronização dos filhotes e saída em massa dos ninhos. 

Os resultados indicaram que as emissõessonoras têm início a partir do 51º dia de 

incubação dos ovos de E. imbricata eo turno da noite se mostrou como o preferencial 

para as emissões sonoras. 

Embora após o nascimento dos filhotes (saída do ninho) ainda haja registros de 

emissão acústica dos padrões, a diminuição no número de ocorrências de emissão dos 

sinais sonoros indica que a comunicação acústica pode não ser um fator limitante para 

o direcionamento dos filhotes até o mar. Deve-se levar em consideração ainda a 

pressão de predação do local aonde as gravações foram realizadas, pois pode ter 

relação com as diminuições das taxas de ocorrência dos sinais acústicos. 
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APÊNDICE A 

TABELA GERAL DE GRAVAÇÕES 

ECL  GRAV DATA NINHO SIT PROF TURNO 

50 E154 06_04_2018 N37 OVOS 4 MONIT_NOT 

52 E155 08_04_2018 N37 ECLOSAO 4 MONIT_NOT 

51 E156 08_04_2018 N38 OVOS 4 MONIT_NOT 

51 E157 08_04_2018 N39 OVOS 4 MONIT_NOT 

51 E158 08_04_2018 N40 OVOS 4 MONIT_NOT 

51 E159 08_04_2018 N41 OVOS 4 MONIT_NOT 

50 E160 08_04_2018 N42 OVOS 4 MONIT_NOT 

55 E161 11_04_2018 N37 ECLOSAO 3 MONIT_NOT 

54 E162 11_04_2018 N38 ECLOSAO 3 MONIT_NOT 

53 E165 11_04_2018 N41 FILHOTES 4 MONIT_NOT 

53 E166 11_04_2018 N42 ECLOSAO 4 MONIT_NOT 

52 E167 11_04_2018 N43 FILHOTES 4 MONIT_NOT 

51 E168 11_04_2018 N44 ECLOSAO 4 MONIT_NOT 

51 E169 11_04_2018 N45 OVOS 4 MONIT_NOT 

50 E171 11_04_2018 N46 OVOS 4 MONIT_NOT 

56 E172 12_04_2018 N37 FILHOTES  4 MONIT_NOT 

55 E173 12_04_2018 N38 FILHOTES  4 MONIT_NOT 

55 E174 12_04_2018 N40 EMERGENCIA 0 MONIT_NOT 

55 E176 12_04_2018 N41 FILHOTES 1 MONIT_NOT 

57 E179 13_04_2018 N37 FILHOTES 0.5 MONIT_NOT 

55 E183 13_04_2018 N42 FILHOTES 1.5 MONIT_NOT 

53 E188 13_04_2018 N45 ECLOSAO 4 MONIT_NOT 

52 E189 13_04_2018 N46 OVOS 4 MONIT_NOT 

50 E190 13_04_2018 N47 OVOS 4 MONIT_NOT 

58 E191 14_04_2018 N37 EMERGENCIA 0 MONIT_NOT 

57 E192 14_04_2018 N41 EMERGENCIA 0 MONIT_NOT 

54 E198 14_04_2018 N45 FILHOTES 2 MONIT_NOT 

53 E199 14_04_2018 N46 ECLOSAO 4 MONIT_NOT 

51 E200 14_04_2018 N47 ECLOSAO 4 MONIT_NOT 

55 E201 15_04_2018 N44 EMERGENCIA 0 MONIT_NOT 

58 E202 15_04_2018 N39 EMERGENCIA 0 MONIT_NOT 

57 E204 16_04_2018 N42 FILHOTES 1.5 MONIT_DIU 

55 E206 16_04_2018 N46 ECLOSAO 4 MONIT_DIU 

53 E207 16_04_2018 N47 ECLOSAO 4 MONIT_DIU 

52 E208 16_04_2018 N49 OVOS 4 MONIT_DIU 

52 E211 16_04_2018 N51 OVOS 4 MONIT_DIU 

58 E215 17_04_2018 N42 FILHOTES 0.5 MONIT_DIU 

54 E219 17_04_2018 N47 FILHOTES 3 MONIT_DIU 
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53 E220 17_04_2018 N50 ECLOSAO 4 MONIT_DIU 

53 E221 17_04_2018 N51 ECLOSAO 4 MONIT_DIU 

53 E222 17_04_2018 N52 ECLOSAO 4 MONIT_DIU 

56 E236 20_04_2018 N49 FILHOTES 0.5 MONIT_DIU 

56 E243 21_04_2018 N51 FILHOTES 2 MONIT_DIU 

50 E247 21_04_2018 N56 OVOS 4 MONIT_DIU 

54 E251 22_04_2018 N55 OVOS 4 MONIT_DIU 

51 E252 22_04_2018 N56 OVOS 4 MONIT_DIU 

56 E255 23_04_2018 N55 OVOS 4 MONIT_DIU 

52 E256 23_04_2018 N56 OVOS 4 MONIT_DIU 

51 E257 23_04_2018 N57 OVOS 4 MONIT_DIU 

57 E258 24_04_2018 N55 OVOS 4 MONIT_DIU 

53 E259 24_04_2018 N56 OVOS 4 MONIT_DIU 

52 E260 24_04_2018 N57 OVOS 4 MONIT_DIU 

52 E261 24_04_2018 N58 OVOS 4 MONIT_DIU 

51 E262 24_04_2018 N59 OVOS 4 MONIT_DIU 

49 E263 24_04_2018 N60 OVOS 4 MONIT_DIU 

58 E264 25_04_2018 N55 OVOS 4 MONIT_DIU 

54 E265 25_04_2018 N56 OVOS 4 MONIT_DIU 

53 E266 25_04_2018 N57 OVOS 4 MONIT_DIU 

53 E267 25_04_2018 N58 OVOS 4 MONIT_DIU 

52 E268 25_04_2018 N59 OVOS 4 MONIT_DIU 

50 E269 25_04_2018 N60 OVOS 4 MONIT_DIU 

59 E270 26_04_2018 N55 OVOS 4 MONIT_DIU 

54 E272 26_04_2018 N57 OVOS 4 MONIT_DIU 

54 E273 26_04_2018 N58 OVOS 4 MONIT_DIU 

53 E274 26_04_2018 N59 OVOS 4 MONIT_DIU 

60 E276 27_04_2018 N55 OVOS 4 MONIT_DIU 

55 E278 27_04_2018 N57 OVOS 4 MONIT_DIU 

55 E279 27_04_2018 N58 OVOS 4 MONIT_DIU 

54 E280 27_04_2018 N59 OVOS 4 MONIT_DIU 

56 E284 28_04_2018 N57 OVOS 4 MONIT_DIU 

56 E285 28_04_2018 N58 OVOS 4 MONIT_DIU 

55 E286 28_04_2018 N59 OVOS 4 MONIT_DIU 

53 E287 28_04_2018 N60 FILHOTES  1.5 MONIT_DIU 

58 E289 29_04_2018 N56 OVOS 4 MONIT_DIU 

57 E290 29_04_2018 N57 OVOS 4 MONIT_DIU 

57 E291 29_04_2018 N58 OVOS 4 MONIT_DIU 

56 E292 29_04_2018 N59 OVOS 4 MONIT_DIU 

63 E294 30_04_2018 N55 ECLOSAO 4 MONIT_DIU 

59 E295 30_04_2018 N56 FILHOTES 3.5 MONIT_DIU 

58 E296 30_04_2018 N57 FILHOTES 3.5 MONIT_DIU 

58 E297 30_04_2018 N58 OVOS 4 MONIT_DIU 
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57 E298 30_04_2018 N59 OVOS 4 MONIT_DIU 

55 E299 30_04_2018 N60 FILHOTES 1 MONIT_DIU 

64 E301 01_05_2018 N55 FILHOTES 4 MONIT_DIU 

60 E307 01_05_2018 N56 FILHOTES 4 MONIT_DIU 

58 E309 01_05_2018 N58 OVOS 4 MONIT_DIU 

58 E310 01_05_2018 N59 OVOS 4 MONIT_DIU 

60 E313 02_05_2018 N57 FILHOTES 4 MONIT_DIU 

59 E314 02_05_2018 N58 OVOS 4 MONIT_DIU 

59 E315 02_05_2018 N59 OVOS 4 MONIT_DIU 

60 E318 03_05_2018 N58 OVOS 4 MONIT_DIU 

60 E319 03_05_2018 N59 OVOS 4 MONIT_DIU 

51 E330 18_05_2018 N89 OVOS 4 MONIT_DIU 

53 E332 20_05_2018 N89 OVOS 4 MONIT_DIU 

51 E335 20_05_2018 N90 OVOS 4 MONIT_DIU 

58 E336 22_05_2018 N80 FILHOTES 3.5 MONIT_DIU 

63 E337 25_05_2018 N84 FILHOTES 1.5 MONIT_DIU 

59 E341 26_05_2018 N89 FILHOTES 3 MONIT_DIU 

57 E342 26_05_2018 N90 FILHOTES 2 MONIT_DIU 

61 E343 28_05_2018 N89 FILHOTES 0.5 MONIT_DIU 

51 E344 31_05_2018 N95 OVOS 4 MONIT_DIU 

51 E345 31_05_2018 N96 OVOS 4 MONIT_DIU 

50 E348 01_06_2018 N99 OVOS 4 MONIT_DIU 

NA E350 07_06_2018 NA SOLTURA NA NA 

NA E148 NA NA SOLTURA NA NA 

NA E149 NA NA SOLTURA NA NA 

NA E150 NA NA SOLTURA NA NA 
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APÊNDICE B 

TABELA DOS SINAIS SONOROS ENCONTRADOS NAS GRAVAÇÕES 

LF HF PF ENERGY TIME EVENTO TIPO 

907.9 4469.6 1500 44.8 0.002899248 E155 T_1 

419 3491.9 750 70.1 0.001449624 E161 T_1 

698.4 6215.6 750 66.3 0.001449623 E161 T_1 

768.2 4958.5 1500 66.9 0.001713192 E161 T_1 

698.4 3003 1500 50.6 0.001304595 E166 T_1 

558.7 2933.2 1500 56.4 0.001490966 E166 T_1 

488.9 3352.2 1500 56.8 0.001118224 E166 T_1 

698.4 3072.9 1500 54 0.000931854 E166 T_1 

768.2 3072.9 1500 56.8 0.00139778 E166 T_1 

838.1 3352.2 1500 57.5 0.00121141 E166 T_1 

977.7 3352.2 1500 57.7 0.001490966 E166 T_1 

1047.6 3352.2 1500 56.7 0.00139778 E166 T_1 

907.9 3282.4 1500 57.1 0.001677336 E166 T_1 

838.1 3072.9 1500 54.4 0.00139778 E166 T_1 

628.5 3003 1500 53.6 0.001584152 E166 T_1 

488.9 3003 1500 54.7 0.00139778 E166 T_1 

419 3282.4 1500 58.1 0.001584151 E166 T_1 

558.7 3142.7 1500 58.7 0.001490966 E166 T_1 

558.7 3491.9 1500 57.7 0.00121141 E166 T_1 

488.9 3072.9 1500 55.5 0.001490966 E166 T_1 

558.7 3212.5 1500 52.6 0.001490966 E166 T_1 

907.9 3980.7 1500 49.7 0.001490966 E168 T_1 

907.9 4120.4 1500 59.8 0.001490966 E168 T_1 

1117.4 3980.7 1500 60.6 0.002236449 E168 T_1 

1047.6 4818.8 1500 61.3 0.002329634 E168 T_1 

768.2 3771.2 1500 55.4 0.002143263 E168 T_1 

907.9 3.911 1.500 60 0.002795561 E168 T_1 

907.9 3.911 1.500 55.5 0.001677336 E173 T_1 

1117.4 4.190 1.500 60 0.001304595 E173 T_1 

1396.8 6.006 1.500 76.8 0.001584151 E174 T_1 

1536.4 4.330 2.250 71.3 0.001770522 E174 T_1 

1536.4 5.028 2.250 66 0.001677336 E174 T_1 

1117.4 6.565 1.500 83.3 0.002143263 E174 T_1 

1815.8 6.076 2.250 74.1 0.001584152 E174 T_1 

488.9 3.911 750 51.2 0.001118224 E199 T_1 

838.1 4.051 1.500 49.1 0.001584151 E199 T_1 

698.4 5.587 750 59.3 0.001584151 E199 T_1 

558.7 4.120 750 46.3 0.001118224 E199 T_1 
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907.9 7.892 1.500 42.3 0.001211409 E199 T_1 

838.1 5.797 1.500 48.5 0.001490965 E199 T_1 

279.4 3.911 750 46.7 0.001025039 E199 T_1 

628.5 3.492 750 54.3 0.000652298 E200 T_1 

1047.6 4.819 2.250 45.8 0.00139778 E211 T_1 

698.4 4.260 750 50.6 0.001211409 E211 T_1 

768.2 4.889 1.500 44.5 0.00121141 E211 T_1 

628.5 4.889 2.250 43.8 0.001211409 E211 T_1 

628.5 6.565 750 48 0.001490965 E211 T_1 

977.7 6.495 2.250 45.3 0.001397781 E211 T_1 

698.4 6.425 2.250 43 0.001304595 E211 T_1 

977.7 4.889 2.250 46 0.001956893 E211 T_1 

1047.6 4.679 2.250 45.5 0.002143263 E211 T_1 

977.7 4.330 2.250 44.8 0.001304595 E211 T_1 

698.4 4.260 750 58 0.001304595 E211 T_1 

698.4 4.679 750 49.6 0.001490966 E211 T_1 

628.5 4.959 750 47.3 0.00121141 E211 T_1 

488.9 4.749 1.500 43.9 0.001677336 E211 T_1 

907.9 6.216 2.250 44.3 0.001490965 E211 T_1 

1047.6 4.959 2.250 45.2 0.001490966 E211 T_1 

698.4 4.330 1.500 43.4 0.00121141 E211 T_1 

977.7 4.400 2.250 45.2 0.001304595 E211 T_1 

838.1 4.120 2.250 44.4 0.00139778 E211 T_1 

907.9 4.260 1.500 44.6 0.001490966 E211 T_1 

1047.6 4.260 1.500 40.1 0.000838668 E211 T_1 

2304.6 6.146 5.250 51.2 0.004286526 E265 T_1 

1815.8 6.984 4.500 44.6 0.002236448 E265 T_1 

1047.6 6.425 5.250 51.6 0.002236449 E265 T_1 

1047.6 6.495 5.250 47.9 0.002422819 E265 T_1 

907.9 5.168 1.500 47.9 0.002422819 E265 T_1 

1187.2 8.241 1.500 44.4 0.001490966 E268 T_1 

1536.4 26678 9750 66.3 0.001449624 E161 T_2 

885.4 17044.3 1500 53 0.000790704 E161 T_2 

737.9 13650.2 750 80.4 0.001581408 E161 T_2 

1475.7 18298.7 1500 50.6 0.000838668 E166 T_2 

1549.5 16306.5 2250 50 0.000931854 E166 T_2 

1254.3 16380.3 9750 49.7 0.001025039 E166 T_2 

1475.7 17339.5 1500 50.4 0.001118224 E166 T_2 

1475.7 17560.8 5250 45.6 0.000838669 E166 T_2 

1033 18889 1500 48.6 0.000838668 E166 T_2 

1475.7 17118.1 1500 46.1 0.001025039 E166 T_2 

1401.9 14978.4 1500 48.5 0.000745482 E166 T_2 

1697.1 16896.8 6750 46.4 0.000838668 E166 T_2 
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1623.3 17929.8 7500 46.1 0.00121141 E166 T_2 

1106.8 17339.5 1500 51.1 0.001025039 E166 T_2 

811.6 17191.9 1500 48.6 0.000745483 E166 T_2 

959.2 16823 3000 56.6 0.000931854 E166 T_2 

664.1 16896.8 750 57.2 0.000838669 E166 T_2 

1033 17782.2 3000 58.8 0.001025039 E166 T_2 

368.9 14609.4 2250 58.3 0.001118224 E166 T_2 

1106.8 17634.6 2250 56 0.001025039 E166 T_2 

959.2 17487.1 1500 56.8 0.000745483 E166 T_2 

1106.8 15863.8 2250 61.9 0.001025039 E166 T_2 

664.1 9370.7 3000 61 0.001211409 E166 T_2 

1770.8 22873.4 3000 63.8 0.001304595 E166 T_2 

737.9 19922 750 69.8 0.00121141 E166 T_2 

959.2 12100.7 1500 71 0.001118225 E166 T_2 

664.1 12248.3 3000 66.1 0.001025038 E166 T_2 

811.6 16970.6 3000 58.7 0.00121141 E166 T_2 

590.3 13871.6 750 63.4 0.001304595 E166 T_2 

516.5 21545.2 750 52.1 0.001025039 E168 T_2 

664.1 20659.8 750 51.6 0.000745483 E168 T_2 

664.1 18667.6 750 52.5 0.00121141 E168 T_2 

885.4 18372.5 4500 46.7 0.000838668 E168 T_2 

516.5 15642.4 750 48.2 0.000931853 E168 T_2 

590.3 15199.7 750 53.9 0.000931853 E168 T_2 

1328.1 16232.7 5250 52.9 0.001118224 E168 T_2 

590.3 20807.4 4500 48.1 0.000931854 E168 T_2 

1180.6 20807.4 4500 48.4 0.000838668 E168 T_2 

737.9 19257.9 750 51 0.001118225 E168 T_2 

885.4 18815.2 4500 47.4 0.001025039 E168 T_2 

1033 11953.2 3750 50.8 0.001118224 E168 T_2 

516.5 15347.3 750 58.7 0.001584151 E168 T_2 

664.1 16011.4 750 57.2 0.00121141 E168 T_2 

1033 12322.1 2250 55 0.001304595 E168 T_2 

885.4 14757 6750 56.6 0.001118224 E168 T_2 

885.4 14092.9 7500 45 0.001118224 E168 T_2 

1475.7 14461.9 6750 48.8 0.00121141 E168 T_2 

664.1 15273.5 750 57.1 0.000724812 E168 T_2 

959.2 14904.6 1500 58.4 0.00098838 E168 T_2 

885.4 8042.6 1500 56.8 0.000790704 E168 T_2 

1033 12543.5 1500 57.9 0.00121141 E168 T_2 

664.1 11436.7 750 58.3 0.000931854 E168 T_2 

959.2 12248.3 1500 54 0.001118224 E168 T_2 

664.1 12322.1 750 55 0.001025039 E168 T_2 

1328.1 12027 1500 53.3 0.001304595 E168 T_2 
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1254.3 10698.8 1500 50 0.000838668 E168 T_2 

959.2 13724 1500 52.7 0.001304595 E168 T_2 

885.4 12543.5 1500 50.4 0.001490965 E168 T_2 

664.1 11510.5 750 54.7 0.00121141 E168 T_2 

811.6 16380.3 6000 54.1 0.000931853 E199 T_2 

664.1 15716.2 750 60.8 0.000931853 E199 T_2 

737.9 14978.4 750 57.8 0.001211409 E199 T_2 

737.9 11215.3 750 55.4 0.000931854 E199 T_2 

885.4 13650.2 8250 48 0.001025039 E199 T_2 

590.3 13428.9 750 41.9 0.001025039 E199 T_2 

1033 16232.7 1500 57.9 0.001677337 E199 T_2 

959.2 14240.5 1500 50.9 0.00121141 E199 T_2 

1106.8 15863.8 1500 56.1 0.001118224 E199 T_2 

1623.3 11436.7 6750 44.2 0.000931854 E199 T_2 

664.1 14830.8 750 59.9 0.00139778 E199 T_2 

885.4 14388.1 1500 47.5 0.001025039 E199 T_2 

1106.8 14830.8 1500 54 0.000931854 E199 T_2 

1549.5 10994 6750 44.8 0.000838668 E199 T_2 

885.4 14092.9 8250 50 0.001397781 E199 T_2 

1033 11658 8250 41 0.001304595 E199 T_2 

664.1 15863.8 750 61.8 0.00121141 E199 T_2 

811.6 9149.3 1500 47.6 0.001025039 E199 T_2 

811.6 13502.7 1500 54.3 0.001025039 E199 T_2 

1033 8854.2 1500 47.6 0.001025039 E199 T_2 

959.2 17191.9 1500 57.5 0.00121141 E199 T_2 

1180.6 12986.2 1500 48.2 0.000838669 E199 T_2 

516.5 15716.2 750 64.4 0.001025039 E199 T_2 

590.3 10182.3 750 49 0.000745482 E199 T_2 

811.6 14019.2 3750 40.1 0.000838668 E211 T_2 

1033 12174.5 1500 44.1 0.001118224 E211 T_2 

1180.6 14757 1500 39.2 0.000461244 E211 T_2 

1328.1 17265.7 1500 47.7 0.000461244 E211 T_2 

1033 15494.9 3750 52 0.000527136 E211 T_2 

1033 17708.4 13500 55.6 0.000527136 E211 T_2 

1254.3 16085.1 3000 55.7 0.000527136 E211 T_2 

885.4 17708.4 3750 53 0.000461244 E211 T_2 

664.1 15716.2 750 55.9 0.000593028 E211 T_2 

885.4 14019.2 3000 57.1 0.000461244 E211 T_2 

516.5 16158.9 3750 60.6 0.000790704 E211 T_2 

590.3 15568.6 750 51.3 0.000724812 E211 T_2 

295.1 16011.4 750 54.6 0.00065892 E211 T_2 

442.7 16380.3 750 47.5 0.00065892 E211 T_2 

368.9 16085.1 2250 52.4 0.000527136 E211 T_2 



86 
 

 

590.3 16896.8 750 61.3 0.000593028 E211 T_2 

959.2 16085.1 1500 55 0.000461244 E211 T_2 

295.1 18003.6 750 60.1 0.00065892 E211 T_2 

442.7 15199.7 2250 54.4 0.000724812 E211 T_2 

1844.6 14240.5 3750 43.3 0.000593028 E211 T_2 

664.1 17487.1 750 61.6 0.000856596 E211 T_2 

368.9 15273.5 750 54.4 0.000724812 E211 T_2 

516.5 9444.5 2250 46.9 0.00065892 E211 T_2 

885.4 16085.1 1500 45.3 0.000593028 E211 T_2 

1254.3 9665.8 3000 39.1 0.000593028 E211 T_2 

1614 2000 1687.5 49.6 0.01766357 E221 T_3 

1368.4 1824.6 1500 58.5 0.009998248 E221 T_3 

2526.3 2947.4 2812.5 51.7 0.013330997 E155 T_3 

2175.4 2771.9 2250 63.3 0.009664972 E161 T_3 

1964.9 2771.9 2437.5 60.3 0.010998072 E161 T_3 

1754.4 2350.9 2062.5 59.4 0.009664973 E161 T_3 

1824.6 2245.6 2062.5 57.3 0.010998072 E161 T_3 

2105.3 2807 2437.5 51.3 0.008165236 E161 T_3 

2140.4 3017.5 2437.5 61.2 0.013497635 E161 T_3 

1894.7 2456.1 2062.5 63.3 0.010164885 E161 T_3 

2350.9 3157.9 2625 67.9 0.014997372 E161 T_3 

1929.8 2807 2250 70.4 0.011997897 E161 T_3 

1614 2210.5 1875 54.2 0.010831435 E161 T_3 

4947.4 5894.7 5062.5 51.5 0.006165586 E161 T_3 

3122.8 3859.6 3562.5 53.8 0.00783196 E161 T_3 

1719.3 2315.8 1875 57.2 0.01183126 E161 T_3 

1298.2 1754.4 1500 52.7 0.027495181 E168 T_3 

1263.2 1.684 1.313 52.2 0.034660592 E168 T_3 

1228.1 1.719 1.500 53.4 0.028828281 E168 T_3 

1263.2 1.754 1.500 54 0.053990537 E168 T_3 

1368.4 1.895 1.688 52.6 0.051990888 E168 T_3 

1368.4 2.000 1.688 56.4 0.053323987 E168 T_3 

1649.1 2.140 1.875 58.1 0.049491326 E168 T_3 

1754.4 2.211 2.063 50.6 0.028994918 E168 T_3 

947.4 1.614 1.125 65.7 0.048324864 E168 T_3 

807 1.298 1.125 60.8 0.096856654 E168 T_3 

1087.7 1.298 1.125 50.5 0.038648397 E168 T_3 

947.4 1.439 1.125 78.2 0.067870356 E172 T_3 

469 768 563 58.8 0.038412736 E173 T_3 

874.1 1.258 1.125 49.8 0.026394027 E206 T_3 

895.4 1.556 1.125 52.1 0.012961353 E206 T_3 

874.1 1.215 938 61.2 0.012725692 E221 T_3 

6370.4 9481.5 6750 52 0.005591121 E221  T_4 
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6321 9382.7 6750 68 0.013418692 E221  T_4 

6370.4 9333.3 6750 54 0.006150234 E221  T_4 

6370.4 9284 6750 69.2 0.006895716 E221  T_4 

6469.1 9284 6750 59.6 0.008386682 E221  T_4 

6469.1 9333.3 6750 63.5 0.010250389 E221  T_4 

5517.2 9567.8 9000 50.3 0.003913785 E221  T_4 

6145.7 9358.3 6750 54.3 0.003168302 E221  T_4 

7263.1 9218.6 9000 44.9 0.006709346 E221  T_4 

2723.7 6215.6 4125 57.8 0.010995872 E221  T_4 

1187.2 4260.1 1687.5 59.3 0.005591121 E221  T_4 

1885.6 3631.6 3000 60.1 0.008573053 E161 T_4 

1536.4 3561.7 1875 63.8 0.008386682 E161 T_4 

907.9 5936.2 937.5 68 0.007082088 E161 T_4 

1326.9 5447.3 2250 70 0.007641199 E161 T_4 

1885.6 5866.4 2250 73.1 0.006336605 E161 T_4 

1326.9 5796.5 3750 57.1 0.010623131 E168 T_4 

1187.2 3282.4 2625 54.6 0.022364486 E173 T_4 

1257.1 3142.7 2625 52 0.017518848 E173 T_4 

838.1 9218.6 1125 62.1 0.03112391 E211 T_4 

1315.1 6969.9 1500 70.3 0.001581408 E192 T_1 

1249.3 6969.9 1500 70.7 0.001054272 E192 T_1 

1183.6 16701.4 1500 69.6 0.001054272 E192 T_2 

1446.6 20778.1 1500 76.7 0.000922488 E192 T_2 

1446.6 7364.4 1500 68.2 0.000922488 E192 T_2 

1315.1 17753.4 3000 69.2 0.00131784 E192 T_2 

1315.1 16701.4 3000 69.3 0.001054272 E192 T_2 

657.5 28405.5 750 75.8 0.000922488 E192 T_2 

789 28931.5 1500 72.3 0.000922488 E192 T_2 

1446.6 28800 1500 69.2 0.000922488 E192 T_2 

1709.6 15912.3 2250 60.8 0.001054272 E192 T_2 

1709.6 8811 2250 65.2 0.001186056 E192 T_2 

1446.6 15386.3 1500 74.4 0.001186056 E192 T_2 

2796.7 5463.4 4875 59.4 0.00540475 E192 T_3 

1495.9 2601.6 1875 70.6 0.009504906 E192 T_3 

4422.8 5723.6 5250 55.1 0.008945794 E192 T_4 

2016.3 6178.9 2250 78.4 0.004659268 E192 T_4 

1235.8 5853.7 1875 81.4 0.004286526 E192 T_4 

1170.7 5983.7 1875 69.4 0.003168302 E192 T_4 

2991.9 6374 3375 60.1 0.004100156 E192 T_4 

4032.5 10276.4 8625 74.9 0.005591121 E192 T_4 

4422.8 9105.7 5250 72.4 0.006150234 E192 T_4 

1626 5593.5 2250 76.5 0.010064019 E192 T_4 

782.6 3339.1 1125 60 0.001186056 E164 T_1 
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1408.7 13930.4 1500 59.3 0.001186056 E164 T_1 

1356.5 4852.2 1500 55.9 0.001186056 E164 T_1 

1200 7200 1500 51.3 0.001054272 E164 T_1 

730.4 4956.5 1125 57.6 0.001054272 E164 T_1 

678.3 4643.5 750 71.5 0.000922488 E164 T_1 

737.9 26931.5 750 76.7 0.000790704 E164 T_2 

885.4 27374.3 1125 61.7 0.001054272 E164 T_2 

1180.6 27079.1 2625 66.2 0.001054272 E164 T_2 

885.4 25824.8 1125 64.9 0.001186056 E164 T_2 

516.5 14609.4 9000 55.8 0.001054272 E164 T_2 

516.5 16454.1 750 66.3 0.00131784 E164 T_2 

885.4 15494.9 1125 61 0.001054272 E164 T_2 

1623.3 16896.8 4875 63.9 0.001186056 E164 T_2 

1033 23020.9 1875 57.8 0.001054272 E164 T_2 

1033 10403.7 1125 70.4 0.001449624 E164 T_2 

1033 15494.9 3375 65 0.002240328 E164 T_2 

1033 14461.9 9000 69.1 0.00131784 E164 T_2 

664.1 14019.2 1500 66.9 0.001054272 E164 T_2 

516.5 17118.1 1500 66.8 0.000922488 E164 T_2 

959.2 17413.3 1875 70.6 0.001186056 E164 T_2 

1033 16454.1 1500 49.5 0.001186056 E164 T_2 

811.6 16970.6 1500 64.8 0.001449624 E164 T_2 

811.6 11362.9 1125 55.9 0.001054272 E164 T_2 

959.2 13207.5 3750 50.8 0.00131784 E164 T_2 

1033 17044.3 14250 63.7 0.001054272 E164 T_2 

1254.3 31211.1 1875 68.2 0.001054272 E164 T_2 

1254.3 24939.3 1875 66.8 0.00131784 E164 T_2 

1180.6 18667.6 1500 67.9 0.00131784 E164 T_2 

6271.7 24127.7 10500 63.2 0.001713192 E164 T_2 

1254.3 13576.5 3000 56.7 0.00131784 E164 T_2 

1106.8 20069.5 2250 73.8 0.001054272 E164 T_2 

1254.3 18446.3 2250 63.6 0.001844976 E164 T_2 

1106.8 22652 10125 62.3 0.001186056 E164 T_2 

959.2 20807.4 1125 58.2 0.000922488 E164 T_2 

516.5 14388.1 750 67.3 0.00131784 E164 T_2 

664.1 18741.4 750 62.6 0.001054272 E164 T_2 

885.4 7157.2 1125 63.3 0.001054272 E164 T_2 

1106.8 9444.5 1125 70.3 0.001449624 E164 T_2 

1033 8116.4 1125 65.5 0.001449624 E164 T_2 

1180.6 6862 1500 59.1 0.001186056 E164 T_2 

811.6 14240.5 9375 66.4 0.000922488 E164 T_2 

811.6 17265.7 11250 62.4 0.001186056 E164 T_2 

885.4 18446.3 10125 67.6 0.000922488 E164 T_2 
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664.1 13502.7 750 67.2 0.000922488 E164 T_2 

590.3 15716.2 2250 54.4 0.001186056 E164 T_2 

1033 13060 4500 70.8 0.001054272 E164 T_2 

737.9 19331.7 4500 69.6 0.000922488 E164 T_2 

885.4 10698.8 4500 63.3 0.001054272 E164 T_2 

1623.3 10551.3 4500 65.2 0.001449624 E164 T_2 

1033 16306.5 4500 64.9 0.00131784 E164 T_2 

885.4 16601.6 4500 62.9 0.001054272 E164 T_2 

737.9 16749.2 750 67.2 0.001054272 E164 T_2 

590.3 16527.9 750 66.9 0.001054272 E164 T_2 

664.1 16380.3 1125 64.7 0.00131784 E164 T_2 

1106.8 15273.5 1125 56.1 0.001054272 E164 T_2 

1106.8 17413.3 10875 64 0.001449624 E164 T_2 

1033 25013.1 6375 59.9 0.001449624 E164 T_2 

959.2 16601.6 1125 65.2 0.00131784 E164 T_2 

1033 19184.1 2250 73.1 0.001186056 E164 T_2 

1180.6 21250.1 6375 63.4 0.001449624 E164 T_2 

1106.8 19257.9 6000 66.9 0.001054272 E164 T_2 

885.4 16675.4 3750 62.6 0.001186056 E164 T_2 

1106.8 16896.8 3750 60.7 0.000922488 E164 T_2 

811.6 19774.4 5625 70.3 0.001054272 E164 T_2 

664.1 19257.9 750 66.9 0.001186056 E164 T_2 

516.5 12617.2 750 55.3 0.001449624 E164 T_2 

590.3 8780.4 750 54.9 0.00131784 E164 T_2 

516.5 11141.5 1500 56.4 0.000922488 E164 T_2 

1549.5 11362.9 9750 52.5 0.00131784 E164 T_2 

1254.3 11215.3 3375 56.5 0.001186056 E164 T_2 

1918.4 18889 9750 53.1 0.00131784 E164 T_2 

1401.9 16896.8 9000 56.6 0.000922488 E164 T_2 

811.6 16011.4 2625 61 0.001186056 E164 T_2 

1180.6 11436.7 1875 54.4 0.00131784 E164 T_2 

1328.1 11289.1 9375 45.4 0.001054272 E164 T_2 

1033 11067.8 1875 53.4 0.001581408 E164 T_2 

811.6 11067.8 1875 49 0.00131784 E164 T_2 

959.2 11584.3 9750 51 0.001054272 E164 T_2 

1254.3 11141.5 9750 50.6 0.001054272 E164 T_2 

1475.7 11436.7 9750 45.2 0.001054272 E164 T_2 

1328.1 11658 9750 49.8 0.001449624 E164 T_2 

1180.6 12174.5 1500 48.9 0.001054272 E164 T_2 

1623.6 2706 2250 67.9 0.01515516 E164 T_3 

1700.9 2860.6 2250 60.9 0.005534928 E164 T_3 

1546.3 2628.7 1875 65.6 0.005534928 E164 T_3 

1778.2 2551.4 2250 56.7 0.008038824 E164 T_3 
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1778.2 2783.3 2250 55.9 0.007643472 E164 T_3 

1778.2 2706 2250 61.6 0.004744223 E164 T_3 

1623.6 2242.1 1875 57.2 0.005007792 E164 T_3 

2242.1 2783.3 2625 49.1 0.019635816 E164 T_3 

1932.9 5334.7 2250 60.3 0.006984551 E164 T_3 

1700.9 2860.6 2250 70.5 0.010147367 E164 T_3 

1855.6 2860.6 2250 67.1 0.007379903 E164 T_3 

1855.6 2783.3 2250 66.4 0.008302392 E164 T_3 

1932.9 2860.6 2250 67.7 0.007511688 E164 T_3 

6417.1 7963.4 7125 58.7 0.035581679 E164 T_3 

1469 2396.8 1875 63.8 0.00461244 E164 T_3 

1391.7 2396.8 1875 60.7 0.002899248 E164 T_3 

2010.2 2783.3 2250 66.8 0.006720983 E164 T_3 

1778.2 2628.7 2250 61 0.006193848 E164 T_3 

1932.9 3169.9 2250 65.1 0.006062064 E164 T_3 

1855.6 2706 2250 64.2 0.00724812 E164 T_3 

1469 2396.8 1875 61.4 0.005798496 E164 T_3 

2396.8 5025.5 2625 60.5 0.008697744 E164 T_3 

1469 5566.7 2250 78.4 0.009620232 E164 T_3 

1855.6 3169.9 2625 74 0.010147367 E164 T_3 

2087.5 2783.3 2625 66.6 0.009620232 E164 T_3 

1546.3 2706 2250 69.6 0.010279151 E164 T_3 

4948.1 5953.2 5250 64.1 0.00461244 E164 T_3 

5180.1 5953.2 5250 66.6 0.010674504 E164 T_3 

2087.5 2938 2250 69.1 0.003821736 E164 T_3 

2164.8 2860.6 2625 61.8 0.003558168 E164 T_3 

10978.7 11906.5 11625 58.5 0.008038824 E164 T_3 

11133.3 12138.4 11625 57.9 0.006720984 E164 T_3 

1469 2628.7 1875 60.2 0.00461244 E164 T_3 

1700.9 2474.1 1875 61.3 0.00461244 E164 T_3 

1476.1 3444.2 1875 65.7 0.00263568 E164 T_4 

1804.1 3662.9 2250 67.4 0.004744224 E164 T_4 

1694.8 3061.5 2250 62.5 0.002503896 E164 T_4 

1312.1 3608.2 1500 64.2 0.002899248 E164 T_4 

1530.8 3553.5 1875 67.5 0.00395352 E164 T_4 

3116.2 3662.9 3375 55 0.004348872 E164 T_4 

1694.8 4100.2 2250 73.4 0.012387696 E164 T_4 

3389.5 11972.7 7125 74.4 0.005798496 E164 T_4 

1530.8 2460.1 1875 67.9 0.00593028 E164 T_4 

4097.7 5644 4500 65.3 0.004085304 E164 T_4 

2783.3 5644 5250 68.3 0.00527136 E164 T_4 

1600 17920 4125 76.6 0.00131784 E202 T_2 

1120 11733.3 6750 68.7 0.001449624 E202 T_2 
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1173.3 16693.3 1875 69.1 0.001449624 E202 T_2 

1280 9440 1500 68.7 0.001054272 E202 T_2 

640 6346.7 750 73.7 0.000922488 E202 T_2 

853.3 7306.7 1125 70.4 0.001054272 E202 T_2 

746.7 13653.3 750 74.2 0.001449624 E202 T_2 

1066.7 13973.3 2625 64.7 0.000922488 E202 T_2 

906.7 13973.3 6375 65 0.001054272 E202 T_2 

1013.3 13600 1500 69.6 0.001054272 E202 T_2 

4383.6 4876.7 4875 59.7 0.006193848 E202 T_4 

2246.6 3178.1 3000 66.6 0.003689952 E202 T_4 

3780.8 4876.7 4125 66.2 0.004217088 E202 T_3 

4274 5095.9 4500 61.9 0.004876008 E202 T_3 

2246.6 3068.5 2625 67.2 0.007511687 E202 T_3 

4547.9 5589 5250 64.6 0.005798496 E202 T_3 

4164.4 5315.1 4500 61.5 0.004480656 E202 T_3 

4137.9 5438.4 4875 72.8 0.00527136 E219 T_4 

1536.9 2660.1 1875 75.2 0.013573752 E219 T_3 

2187.2 3014.8 2625 68.7 0.008829528 E219 T_3 

2246.3 3133 2625 70.3 0.010938072 E219 T_3 

4551.7 5674.9 4875 67.3 0.006720984 E219 T_3 

1418.7 2246.3 1875 58.1 0.01054272 E219 T_3 

3192.1 3960.6 3750 55.1 0.013310184 E219 T_3 

2896.6 3546.8 3000 65.5 0.005798496 E219 T_3 

2660.1 3783.3 3375 71 0.012519479 E219 T_3 

2601 3369.5 3000 68.6 0.009752016 E219 T_3 

2719.2 3428.6 3375 69.6 0.010806288 E219 T_3 

4374.4 5615.8 4875 72.6 0.011465208 E219 T_3 

1053.1 4489.6 1875 71.2 0.001581408 E219 T_1 

831.4 6928.4 1125 68 0.000922488 E219 T_1 

609.7 11473.4 1875 66.3 0.001449624 E219 T_2 

665.1 12637.4 750 60.2 0.00131784 E219 T_2 

498.8 13468.8 750 63.3 0.001054272 E219 T_2 

498.8 9311.8 750 66.8 0.001054272 E219 T_2 

1108.5 8979.2 1125 62.8 0.001054272 E219 T_2 

498.8 13579.7 750 69.5 0.001449624 E219 T_2 

720.6 14133.9 750 53.7 0.00131784 E219 T_2 

942.3 11639.7 1125 62.8 0.001186056 E219 T_2 

554.3 12249.4 1125 63.8 0.001186056 E219 T_2 

609.7 11418 1125 64.7 0.001054272 E219 T_2 

609.7 11916.9 750 61 0.001054272 E219 T_2 

1552 12526.6 9375 63.5 0.000922488 E219 T_2 

942.3 9921.5 1125 58.2 0.00131784 E219 T_2 

1164 14688.2 1500 66.8 0.00131784 E219 T_2 
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986.3 4547.9 1125 62.6 0.001449624 E236 T_1 

383.6 14082.2 3375 55 0.00065892 E236 T_2 

876.7 17260.3 12000 55.2 0.001054272 E236 T_2 

1260.3 18411 11250 52.5 0.000922488 E236 T_2 

1369.9 18739.7 13500 58.1 0.000790704 E236 T_2 

931.5 19452.1 2250 60.5 0.001186056 E236 T_2 

712.3 17315.1 2625 59.8 0.001054272 E236 T_2 

1150.7 20164.4 12375 65.4 0.000790704 E236 T_2 

1095.9 18904.1 2250 63 0.001054272 E236 T_2 

547.9 7890.4 750 54.1 0.000922488 E236 T_2 

493.2 15123.3 2250 60.8 0.001054272 E236 T_2 

821.9 9589 1125 44.8 0.001054272 E236 T_2 

712.3 9479.5 750 44.5 0.000922488 E236 T_2 

602.7 8876.7 2250 43.9 0.000790704 E236 T_2 

547.9 9643.8 750 44.3 0.00065892 E236 T_2 

328.8 8164.4 375 44 0.000790704 E236 T_2 

438.4 7452.1 750 44.9 0.000790704 E236 T_2 

657.5 8438.4 2250 43.8 0.000922488 E236 T_2 

986.3 13095.9 1125 50.8 0.001054272 E236 T_2 

712.3 13205.5 1875 62.8 0.001054272 E236 T_2 

98.8 19950.6 1500 56.8 0.001276098 E295 T_2 

0 18963 0 58.7 0.001020878 E295 T_2 

296.3 16592.6 750 50.2 0.001276099 E295 T_2 

592.6 22123.5 750 58.8 0.001020879 E295 T_2 

1086.4 20839.5 1500 58.9 0.001531318 E295 T_2 

296.3 21629.6 750 56.7 0.001020878 E295 T_2 

592.6 15308.6 1500 60.6 0.000893269 E295 T_2 

1185.2 21530.9 1500 52.1 0.000893269 E295 T_2 

987.7 21827.2 8250 56 0.000765659 E295 T_2 

1185.2 20543.2 3000 52.6 0.001276099 E295 T_2 

987.7 21432.1 7500 54.8 0.000893269 E295 T_2 

1876.5 20345.7 7500 54.8 0.001148489 E295 T_2 

296.3 21728.4 750 59.2 0.000765659 E295 T_2 

888.9 20543.2 6750 54.7 0.001276098 E295 T_2 

493.8 21234.6 750 60.8 0.001148489 E295 T_2 

493.8 15506.2 750 74.1 0.001148489 E222 T_2 

987.7 15111.1 1500 65.9 0.001148488 E222 T_2 

888.9 15012.3 1500 67 0.001148489 E222 T_2 

592.6 15901.2 750 77.9 0.001658928 E222 T_2 

197.5 15407.4 750 66.2 0.001403708 E222 T_2 

1356.5 10800 1500 55 0.001403708 E243 T_2 

834.8 12208.7 1500 55.6 0.001531318 E243 T_2 

887 17269.6 1500 44.7 0.000638049 E243 T_2 
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939.1 9287 1500 49.9 0.000510439 E243 T_2 

1043.5 10173.9 6750 51.5 0.000765659 E243 T_2 

1200 16173.9 1500 70.3 0.000765659 E243 T_2 

782.6 11217.4 1500 48.6 0.001148489 E243 T_2 

1043.5 11321.7 6750 57.9 0.001020878 E243 T_2 

1147.8 11373.9 1500 62.8 0.000765659 E243 T_2 

1304.3 11321.7 6750 53.8 0.001276098 E243 T_2 

1200 11165.2 1500 50.7 0.001020878 E243 T_2 

1200 11113 2250 51.1 0.001148489 E243 T_2 

573.9 10226.1 750 52.3 0.001020879 E243 T_2 

678.3 10226.1 750 53.1 0.000765659 E243 T_2 

521.7 10226.1 750 56.4 0.001148489 E243 T_2 

782.6 15547.8 1500 58.5 0.001020878 E243 T_2 

1304.3 11008.7 3000 51.8 0.001403708 E243 T_2 

1304.3 13252.2 1500 50.4 0.001403709 E243 T_2 

991.3 10904.3 1500 63.7 0.001403708 E243 T_2 

1565.2 2660.9 2250 46.8 0.041983638 E243 T_3 

782.6 3182.6 1500 47.8 0.001786538 E342 T_1 

626.1 14921.7 750 59.3 0.001020879 E342 T_2 

730.4 12834.8 750 59.3 0.002041757 E342 T_2 

782.6 11634.8 1500 56 0.001403709 E342 T_2 

782.6 14765.2 3750 57 0.001403709 E342 T_2 

417.4 11373.9 750 55.2 0.001020879 E342 T_2 

1147.8 12521.7 1500 53.2 0.001148489 E342 T_2 

887 14400 4500 54.8 0.002041758 E342 T_2 

1095.7 11060.9 1500 56.2 0.001786538 E342 T_2 

887 14869.6 4500 58.9 0.001403709 E342 T_2 

1095.7 21704.3 15000 47.2 0.001531318 E342 T_2 

887 21495.7 12750 46.1 0.000893269 E342 T_2 

1043.5 22330.4 14250 44.7 0.000893269 E342 T_2 

1565.2 12887 3750 49.7 0.001148488 E342 T_2 

887 11687 6000 49.1 0.001276099 E342 T_2 

939.1 12469.6 1500 53.7 0.001403708 E342 T_2 

1252.2 16695.7 13500 45.6 0.001276099 E342 T_2 

678.3 15965.2 2250 47 0.001403708 E342 T_2 

1679 2666.7 1875 65.8 0.009698349 E343 T_3 

1580.2 2567.9 2250 70.5 0.009953568 E343 T_3 

2765.4 3753.1 3375 70.9 0.016078841 E287 T_3 

790.1 15308.6 1500 46.6 0.000765659 E337 T_2 

592.6 15111.1 750 59.7 0.000893268 E337 T_2 

790.1 14814.8 9000 48 0.000893269 E337 T_2 

790.1 12938.3 1500 43.1 0.00076566 E337 T_2 

904.5 1628.1 1125 67.9 0.004976784 E350 T_4 
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422.1 2954.8 750 65.2 0.000893269 E350 T_1 

542.7 3919.6 750 67.7 0.001148488 E350 T_1 

783.9 4040.2 1125 64.5 0.001276098 E350 T_1 

542.7 13447.2 750 69.3 0.001148489 E350 T_2 

1145.7 17246.2 9000 62.9 0.001531318 E350 T_2 

1206 17366.8 2250 64 0.000893269 E350 T_2 

1145.7 14894.5 1875 63.3 0.001148488 E350 T_2 

1688.4 15557.8 2250 61.7 0.001658928 E350 T_2 

1326.6 17125.6 9000 59 0.001276099 E350 T_2 

1266.3 16341.7 2625 66.4 0.001276099 E350 T_2 

783.9 18512.6 1125 76.8 0.001276098 E350 T_2 

904.5 18572.9 8625 67.5 0.001148489 E350 T_2 

1567.8 18211.1 9000 69.8 0.001276098 E350 T_2 

1567.8 2412.1 1875 67.2 0.004849174 E350 T_3 

1688.4 2110.6 1875 62.4 0.004976784 E350 T_3 

2110.6 2773.9 2250 61.7 0.005359613 E350 T_3 

1809 2472.4 2250 67.2 0.008805079 E350 T_3 

2110.6 2653.3 2250 62.6 0.006252883 E350 T_3 

1989.9 2773.9 2250 70.6 0.006252883 E350 T_3 

1748.7 2412.1 1875 62.6 0.005742443 E350 T_3 

1628.1 2532.7 1875 71.5 0.008039421 E350 T_3 

1929.6 2834.2 2250 65.2 0.004849174 E350 T_3 

1669.6 2556.5 1875 58.6 0.005594494 E183 T_4 

3547.8 4643.5 4125 54.7 0.003609351 E183 T_4 

6834.8 7617.4 7125 49.1 0.005774962 E183 T_4 

2452.2 3130.4 3000 57.8 0.00595543 E183 T_4 

2191.3 3391.3 3000 65.5 0.006857767 E183 T_4 

6939.1 7930.4 7500 60.5 0.00595543 E183 T_4 

313 4852.2 750 61.9 0.001624208 E183 T_1 

313 15182.6 375 65.5 0.001804675 E183 T_2 

573.9 14347.8 1125 67 0.001443741 E183 T_2 

590.3 26931.5 750 65.8 0.001804676 E183 T_2 

664.1 26784 750 63.3 0.001263273 E183 T_2 

1106.8 26562.6 7500 64.2 0.001443741 E183 T_2 

368.9 13871.6 2625 65.2 0.00144374 E183 T_2 

221.4 15125.9 375 76.2 0.001263273 E183 T_2 

295.1 14683.2 375 70.2 0.001804676 E183 T_2 

885.4 14904.6 1875 75.9 0.002707013 E183 T_2 

590.3 13945.4 750 69.7 0.002526546 E183 T_2 

959.2 13281.3 1875 73.5 0.001804675 E183 T_2 

885.4 13724 1500 63.1 0.002165611 E183 T_2 

590.3 14683.2 750 72.2 0.001985143 E183 T_2 

664.1 15199.7 1875 67.9 0.001804676 E183 T_2 
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368.9 15421.1 375 69.1 0.001624208 E183 T_2 

1623.3 2434.9 2250 58.4 0.010106184 E183 T_3 

1918.4 2877.6 2250 60.6 0.008301508 E183 T_3 

2803.8 3541.7 3000 54.4 0.007760106 E183 T_3 

2213.6 3172.8 2625 67.3 0.009384314 E183 T_3 

1623.3 2434.9 1875 64.8 0.007760106 E183 T_3 

2139.8 3025.2 2625 54.4 0.004692156 E183 T_3 

1770.8 2730 1875 73.8 0.008301508 E183 T_3 

1773.9 2347.8 1875 64.2 0.007218703 E179 T_2 

521.7 21391.3 1125 68.6 0.001985143 E179 T_2 

626.1 21495.7 1125 65.4 0.001804676 E179 T_2 

626.1 21495.7 3000 63 0.001624208 E179 T_2 

4695.7 5478.3 4875 63.3 0.008301508 E179 T_3 

1408.7 2087 1500 59.8 0.007760105 E179 T_3 

495.4 4678.9 750 58.3 0.001186056 E313 T_1 

935.8 1651.4 1125 55.6 0.006852768 E313 T_3 

935.8 1651.4 1125 61.4 0.008038824 E313 T_3 

880.7 1871.6 1125 64.2 0.008434176 E313 T_3 

1045.9 1816.5 1125 65.8 0.006062064 E313 T_3 

385.3 11284.4 2250 54.6 0.00131784 E313 T_2 

385.3 16844 750 52.6 0.000922488 E313 T_2 
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APÊNDICE C 

SCRIPT DAS IMAGENS DOS SPECTROGRAMAS 

library(seewave) 

setwd("") 

SOUND1<-load.wave("TASCAM_0211.wav") 

SOUND2<-load.wave("som_6_VER.wav.wav") 

spectro(SOUND2, flim=c(1,14), tlim=c(0.1,0.18), wl=512, ovlp=87.5, dB="D", osc=T, grid=T, 
palette = reverse.gray.colors.2) 

#T_1 

setwd("") 

pulsinho<-load.wave("GRAV 173.wav") 

spectro(pulsinho, flim=c(0.01,12), tlim=c(0.030,0.055), wl=256, ovlp=87.5, dB="D", osc=T, grid=T, 
palette = spectro.colors) 

#T_2 

setwd("") 

pulsosduplos<-load.wave("GRAV 168.wav") 

spectro(pulsosduplos, flim=c(0.5,12), tlim=c(0.04,0.08), wl=256, ovlp=87.5, dB="D",osc=T, grid=T, 
palette = spectro.colors, heights = c(2,1), widths = c(6,1), oma = rep(0,4)) 

#T_3 

setwd("C:/Users/Cibele/Desktop/SONS DISSERTAÇÃO") 

tonalbandaunica13<-load.wave("GRAV 161.wav") 

spectro(tonalbandaunica13, flim=c(1,12), tlim=c(0.008,0.028), wl=512, ovlp=87.5, dB="D",osc=T, 
grid=T, palette = spectro.colors, heights = c(2,1), widths = c(6,1), oma = rep(0,4)) 

#T_4 

tonalharmonicos211<-load.wave("GRAV 211.wav") 

spectro(tonalharmonicos211, flim=c(0.7,12), tlim=c(0.16,0.22), wl=512, ovlp=87.5,osc=T, grid=T, 
palette = spectro.colors, heights = c(2,1), widths = c(6,1), oma = rep(0,4)) 
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APÊNDICE D 

SCRIPT DA ESTATISTICA DESCRITIVA E INFERENCIAL 

oi<-read.table("tab_dez.txt",header=TRUE) 

cai<-read.table("geral_nova.txt",header=TRUE) 

##Gráficos das análises dos tipos sonoros 

#Low frequency~Tipo 

tapply(LF,TIPO,sd) 

boxplot(LF~TIPO,ylab="Frequências 
baixas(Hz)",xlab="Tipossonoros",lwd=1,cex.lab=1.4,cex.axis=1.2,cex.names,=1.2,col=c("red","green","blu
e","yellow"),cex.main=1.5)                 

#High frequency~Tipo 

tapply(HF,TIPO,sd) 

boxplot(HF~TIPO,ylab="Frequências altas (Hz)",xlab="Tipos        
sonoros",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2, cex.names =1.2,col=c("red","green","blue","yellow"),cex.main=1.5) 

#Peack frequency~Tipo 

tapply(PF,TIPO,sd) 

boxplot(PF~TIPO,ylab="Frequência de pico (Hz)",xlab="Tipos sonoros",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2, 
cex.names =1.2,col=c("red","green","blue","yellow"),cex.main=1.5) 

#Energy~Tipo 

tapply(ENERGY,TIPO,sd) 

boxplot(ENERGY~TIPO,ylab="Energia dos sinais (dB)",xlab="Tipos 
sonoros",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2, cex.names =1.2,col=c("red","green","blue","yellow"),cex.main=1.5) 

#Time~Tipo 

tapply(TIME,TIPO,sd) 

boxplot(log10(TIME)~TIPO,ylab="Log da duração dos sinais",xlab="Tipos 
sonoros",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2, cex.names =1.2,col=c("red","green","blue","yellow"),cex.main=1.5) 

##Gráficos das análises de contextos 

#TIPO~~POS_DES 

len<-length(TIPO) 

pos<-numeric(len) 

for(i in 1:len){alfa<-as.character(EVENTO[i]); 

pos[i]<-POS_DES[GRAV==alfa]} 

new_oi<-cbind(oi,pos) 

boxplot(pos~TIPO,ylab="Dias de incubação",xlab="Tipos sonoros",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2, 
cex.names = 1.2,col=c("red","green","blue","yellow"),cex.main=1.4) 

#TIPO~~PROF 
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len<-length(TIPO) 

prof<-numeric(len) 

for(i in 1:len){alfa<-as.character(EVENTO[i]); 

prof[i]<-PROF[GRAV==alfa]} 

new_oi<-cbind(oi,prof) 

boxplot(prof~TIPO,ylab="Profundidade dos ovos/filhotes (Palmos)",xlab="Tipos 
sonoros",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2, cex.names =1.2,col=c("red","green","blue","yellow"),cex.main=1.5) 

##Ocorrência~TURNO 

#NOITE T_1 = 51 T_2 = 200 T_3 = 77 T_4 = 35 Total noite = 363 

#DIA T_1 = 35 T_2 = 130 T_3 = 33 T_4 = 14 Total dia = 212 

noite<-c(51,200,77,35)/363 

dia<-c(35,130,33,14)/212 

barplot(c(363,212),ylab="Sinais sonoros em cada turno",xlab="Turno das gravações", 
cex.lab=1.4,cex.axis=1.2, col=c("darkblue","yellow"),cex.main=1.5, border="black",ylim=c(0,400)) 

labi<-c("Noturno","Diurno") 

labs<-c("T_1","T_2","T_3","T_4") 

pla<-matrix(c(noite,dia),ncol=2) 

barplot(pla,beside=T,col=c("red","green","blue","yellow"),cex.axis=1.3,names.arg=labi,cex.names
=1.4) 

legend(9,0.57,labs,fill=c("red","green","blue","yellow"),angle = 45) 

#TIPO~~situ 

len<-length(TIPO) 

situ<-character(len) 

for(i in 1:len){alfa<-as.character(EVENTO[i]); 

situ[i]<-as.character(SIT[GRAV==alfa])} 

new_oi<-cbind(oi,pos,situ) 

t5<-tapply(LF,list(situ,TIPO),length) 

ma5<-matrix(c(27,25,0,1,35,88,30,17,14,186,64,20,7,21,7,10,3,10,9,1),nrow=4,ncol=5) 

le5<-c("Ovos","Eclosão","Filhotes","Emergência","Soltura") 

barplot(ma5,beside=T,names=le5,ylim=c(0,200),ylab="Número de ocorrências dos 
sinais",xlab="Contexto das gravações",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2, cex.names = 
1.2,col=c("red","green","blue","yellow"),cex.main=1.5) 

labs<-c("T1","T2","T3","T4") 

legend(20,200,labs,fill=c("red","green","blue","yellow"),angle = 45) 

#Gráfico Frequencia de ocorrencias~dias 
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tapply(LF,list(TIPO,pos),length) 

t6<-tapply(LF,list(TIPO,pos),length) 

barplot(t6,beside=T,ylim=c(0,100),ylab="Número de ocorrência dos sinais",xlab="Dias de 
incubação",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2, cex.names = 1.2,col=c("red","green","blue","yellow"),cex.main=1.4) 

labs<-c("T1","T2","T3","T4") 

legend(50,90,labs,fill=c("red","green","blue","yellow")) 

#Para a taxa de emissão de cada tipo  

t21<-tapply(EVENTO,list(TIPO,EVENTO),length) 

tle<-t(t21); lent21<-dim(t21)[2] 

lge<-length(GRAV) 

mape<-matrix(nrow=lge,ncol=4);taxa<-numeric(lge) 

for(k in 1:lent21){alfa<-rownames(tle)[k] 

indice<-which(GRAV==alfa) 

mape[indice,]<-tle[k,] 

taxa[indice]<-sum(mape[indice,],na.rm=T)/10 

#print(alfa)} 

new_ge<-cbind(ge,mape,taxa) 

plot(taxa,POS_DES,xlim=c(0.5,5),ylim=c(50,57),ylab="Dias de incubação",xlab="Taxa de emissão 
dos sinais por minuto",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2,cex.main=1.4) 

ei<-tapply(taxa,TURNO,sd) 

tapply(taxa,TURNO,sd) 

boxplot(taxa~TURNO,ylab="Taxa de emissão dos sinais por minuto",xlab="Turno das 
gravações",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2, cex.names = 1.2,cex.main=1.4,col=c("yellow","darkblue")) 

tapply(taxa,SIT,sd) 

boxplot(taxa~SIT,ylab="Taxa de emissão dos sinais por minuto",xlab="Contexto das 
gravações",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2, cex.names = 
1.2,cex.main=1.4,col=c("sienna1","tomato3","springgreen","turquoise4","purple2")) 

##Quantidades totais de gravações 

hist(POS_DES,nclass=22,ylab="Quantidade total de gravações",xlab="Idade do ninho 
(Dias)",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2,col=c("firebrick3"),main="Histograma da quantidade de 
gravações",cex.main=1.5,border="black",ylim=c(0,25)) 

plai<-summary(TURNO) 

barplot(c(131,44),ylab="Quantidade total de gravações",xlab="Turno das 
gravações",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2,col=c("yellow","darkblue"),cex.main=1.5,border="black",ylim=c(0,200
)) 

labs<-c("Diurno","Noturno") 

legend(2,180,labs,fill=c("yellow","darkblue"),angle = 45) 
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plae<-summary(SIT) 

barplot(plae,xlab="Contexto das gravações",ylab="Quantidade total de gravações", 

cex.lab=1.4,cex.axis=1.2,col=c("turquoise4","sienna1","springgreen","tomato3","purple2"),cex.mai
n=1.5,border="black") 

plot(TIPO,ylab="Quantidade de sinais encontrados",ylim=c(0,350),xlab="Tipos 
sonoros",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2, cex.names = 1.2,col=c("red","green","blue","yellow"),cex.main=1.4) 

#Gráficos normalizados 

ma10<-matrix(c(51,47,0,2,21,52,18,10,5,65,23,7,16,47,16,22,13,43,39,4),nrow=4,ncol=5) 

le10<-c("Ovos","Eclosão","Filhotes","Emergência","Soltura") 

barplot(ma10,beside=T,names=le5,ylim=c(0,70),ylab="Porcentagem normalizada dos 
sinais",xlab="Contexto das gravações",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2, cex.names = 
1.2,col=c("red","green","blue","yellow"),cex.main=1.5) 

labs<-c("T1","T2","T3","T4") 

legend(20,70,labs,fill=c("red","green","blue","yellow"),angle = 45) 

barplot(c(363,212),ylab="Quantidade total de sinais sonoros",xlab="Turno das 
gravações",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2,col=c("darkblue","yellow"),cex.main=1.5,border="black",ylim=c(0,400
)) 

labs<-c("Noturno","Diurno") 

legend(2,400,labs,fill=c("darkblue","yellow"),angle = 45) 

t13<-tapply(LF,list(tur,TIPO),length) 

ma3<-matrix(c(32,120,24,13,51,200,77,35),nrow=4,ncol=2) 

le3<-c("Dia","Noite") 

le11<-c("Ovos","Eclosão","Filhotes","Emergência","Soltura") 

labi<-c("Noturno","Diurno") 

labs<-c("T_1","T_2","T_3","T_4") 

pla<-matrix(c(noite,dia),ncol=2) 

barplot(pla,beside=T,col=c("red","green","blue","yellow"),cex.axis=1.3,names.arg=labi,cex.names
=1.4) 

legend(9,0.57,labs,fill=c("red","green","blue","yellow"),angle = 45) 

barplot(c(1,12,11,9,6),names=le11,ylab="Eventos sonoro/nº de gravações",xlab="Contextos das 
gravações",cex.lab=1.4,cex.axis=1.2,col=c("turquoise4","sienna1","springgreen","tomato3","purple2"),cex.
main=1.5,border="black",ylim=c(0,15)) 

#ANOVA 

pli<-aov(LF~TIPO) 

summary(pli) 

#TUKEY 

pairwise.t.test(LF,TIPO) 
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TukeyHSD(pli) 

#MEDIAS E DESVIOS 

tapply(LF,TIPO,mean) 

tapply(LF,TIPO,sd) 

#Valores máximo e mínimo 

tapply(HF,TIPO,min) 

tapply(HF,TIPO,max) 
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APÊNDICE E 

RESUMO APRESENTADO NO EVENTO: I SIMPÓSIO SOBRE PESQUISA E 
CONSERVAÇÃO DE TARTARUGAS MARINHAS (2017) 

POSSÍVEL PADRÃO BIOACÚSTICO ENCONTRADO EM FILHOTES DE 

Eretmochelys imbricata (TESTUDINES, CHELONIIDAE) 

 

Possible bioacoustic pattern found in hatchlings of Eretmochelys imbricata 

(TESTUDINES,CHELONIIDAE) 

 

Monteiro C.C.1; Carmo H.M.A.2; Santos A.J.B.2; Lima G.Z.S. 3; Sousa-Lima R. S.4 

; Corso G5. 

1 Mestranda em Ciências Biológicas, Centro de Biociências, Programa de Pós-graduação em 

Ciências Biológicas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

 2 Fundação Pro-TAMAR sub-base Barreira do Inferno, Parnamirim/RN;  

3 Escola de Ciências e Tecnologia, Programade Pós-graduação em Ciências Biológicas, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte;  

4Centro de Biociências, Departamento de Fisiologia e comportamento, Laboratório de 

Bioacústica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte;  

5 Centro de Biociências, Departamento de Biofísica, Programa de Pós-graduação em Ciências 
Biológicas 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

cibelecastrom@gmail.com 

Estudos relatam que o conhecimento do repertório vocal de espécies de diferentes grupostaxonômicos é 
essencial para que haja a compreensão da evolução da complexidade dacomunicação animal. O objetivo 
foi identificar padrões acústicos emitidos por filhotes detartarugas de pente na Barreira do Inferno, 
Parnamirim, RN. A gravação foi feita dentro deuma caixa de isopor de 20L forrada com pano para se 
obter uma boa amplificação do sinalsonoro dos indivíduos combinado com um isolamento dos ruídos do 
meio externo. Pelaprimeira vez, obtivemos indícios de registros sonoros de filhotes de E. imbricata. Os 
registrosforam tomados, com auxílio do pessoal do TAMAR. Os filhotes usados no estudo provinhamde 
ninhos localizados em Pipa/RN e a gravação foi realizada antes de uma solturaprogramada dos filhotes. 
Na coleta de dados foi usado o gravador TASCAM DR-40 e um taxa de aquisição de 96kHz. Ao todo 
foram feitos mais de 40 registros entre os meses de abrile junho de 2017. Neste registro foi captado um 
som que parece típico de quelõnioss secomparado com sons de Chelodina oblonga e Dermochelys 
coriacea. A análise espectral dasvocalizações foi executada no software RAVEN Pro 1.3 (Cornell Lab of 
Ornithology, Ithaca,NY), a frequência mínima ficou entre 3 e 4 kHz e a máxima entre 16 e 18 kHz, sendo 
que aduração típica da vocalização foi de 0.2s. O trabalho é o início de uma pesquisa minuciosacom 
relação a uma possível comunicação acústica em tartarugas marinhas, resultando em umsignificativo 
avanço nos estudos no tocante a quelônios. 

Palavras chave: Quelônios. Tartaruga marinha. Comunicação. TAMAR. Raven. 

Agências financiadoras: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES 
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APÊNDICE F 

RESUMO APRESENTADO NO EVENTO: X SIMPÓSIO DE PSICOBIOLOGIA 

(2018) 

EMISSÕES BIOACÚSTICAS IDENTIFICADAS EM NINHOS DE ERETMOCHELYS IMBRICATA 
(TESTUDINES, CHELONIIDAE) 

 

Cibele Castro MonteiroA, Hayane Montenegro de Aquino CarmoA, Vinicius Cruz da SilvaB, Lucas 
da Silva BarbalhoB, Armando José Barsante SantosC, Renata Santoro de Sousa-LimaD, Gilberto CorsoE 

ACentro de Biociências, Programa de Pós-Graduação em Ciências biológicas, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Brasil cibelecastrom@gmail.com 

BCentro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil 

CFundação Pro-TAMAR base Barreira do Inferno, Parnamirim/RN, Brasil 

DDepartamento de fisiologia e comportamento, Laboratório de Bioacústica, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Brasil 

EDepartamento de Biofísica, Programa de Pós-Graduação em Ciências biológicas, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Brasil 

Quelônios se comunicam principalmente através do olfato e da visão. No entanto, estudos mais recentes 
têm mostrado um potencial promissor no uso da comunicação acústica para este grupo. O trabalho visou 
identificar emissões acústicas produzidas em ninhos de tartarugas de pente na Barreira do Inferno, 
município de Parnamirim–RN. Para a coleta de dados foi usado o gravador TASCAM DR-40 e uma taxa 
de amostragem de 96kHz. Até o momento, foram analisadas aproximadamente 12 horas de gravações 
em ninhos de E. imbricata, com presença de ovos ou ovos e filhotes. As emissões encontradas remetem 
a sons de quelônios como Chelodina oblonga, Podocnemis expansa e Dermochelys coriacea. A análise 
espectral das vocalizações foi executada no software RAVEN Pro 1.5 (Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, 
NY). Os achados variam entre sons harmônicos e não harmônicos, sendo a maioria encontrado em 
ninhos apenas com ovos, concordando com os resultados presentes na literatura. Foram selecionados 4 
tipos de sons verificados nas gravações. O som do tipo I se caracteriza como pulso único com pico de 
frequência de 1125.0Hz com duração de 0,0036s. O tipo II possui um pico de frequência em 1500.0Hz, 
com duração de 0,0324s. O tipo III é uma série de cliques, com pico de frequência de 2625.0Hz e 
duração de 0,0643s. E o tipo IV possui pico de frequência em 656.2Hz e duração de 0,1480s. Para os 
sons I, II e III foi utilizado um tamanho de janela FFT de 256 e para o IV, de 1024. Todos os 
espectrogramas são do tipo Hamming. Estudos devem ser feitos para se compreender melhor como se 
dá a produção e emissão de sinal sonoro no grupo dos quelônios. O trabalho ocorre em parceria com o 
projeto TAMAR e apresenta resultados promissores sobre a sonora de filhotes de E. imbricata.  

Palavras chave: Quelônios; Tartaruga de pente; Comunicação; TAMAR 

Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –CAPES 

Criado há 38 anos, PROJETO TAMAR resulta da soma de esforços da Fundação Pro-TAMAR e 
Centro TAMAR/ICMBio e oficialmente patrocinado pela Petrobras. A coleta dos dados foi autorizada pelo 
ICMBio, através da licença 61977-1 emitida pelo SISBIO. 
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APÊNDICE G 

MANUSCRITO EM PREPARAÇÃO A SER SUBMETIDO NA REVISTA 

CHELONIAN CONSERVATION AND BIOLOGY 

Primeiro registro de emissões bioacústicas em ninhos e filhotes de tartarugas de pente 

(Eretmochelys imbricata) 

Monteiro, C. C1.; Santos, A. J. B.2; Corso, G.3; Sousa-Lima, R. S.4; 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Programa de pós graduação em Ciências 

Biológicas, Laboratório de Bioacústica 

2 Fundação Pró-TAMAR, Parnamirim – RN 

3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Departamento de Biofísica 

4 Universidade Federal do Rio grande do Norte – Departamento de Fisiologia e comportamento, 

Laboratório de Bioacústica 

Abstract. —Os quelônios ainda são pouco estudados a assuntos de comportamento. O 

trabalho foi realizado no nordeste do Brasil, nas praias de monitoramento do projeto 

TAMAR, base CLBI – RN. Nossos resultados mostram que as tartarugas de pente 

vocalizam dentro dos ninhos e após a saída deles. Nossos resultados apontam as 

vocalizações como sendo um tipo de comunicação importante para a sincronização dos 

filhotes de tartarugas de pente. 

As tartarugas marinhas são répteis que, juntamente com as tartarugas de água doce e terrestres 

formam a ordem Testudines ou Chelonia (Schoch And Sues 2015). Atualmente, são conhecidas 

sete espécies de tartarugas marinhas distribuídas ao redor do mundo (Marcovaldi et al. 2011). A 

tartaruga marinha Eretmochelys imbricata (LINNAEUS, 1766), pertence à família Cheloniidade 
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e ao gênero Eretmochelys Fitzinger, 1843 e é conhecida popularmente como tartaruga-de-

pente.No Rio Grande do Norte, a temporada reprodutiva das tartarugas de pente vai de novembro 

a maio (Santos et al. 2013), tendo o período de maior índice de desovas nos meses de janeiro, 

fevereiro e março (Marcovaldi 2007). Marcovaldi (2014), relatou que a duração de incubação dos 

ovos para a espécie no Rio Grande do Norte foi entre 49 a 70 dias. O Projeto TAMAR atua na 

conservação e proteção de tartarugas marinhas no litoral brasileiro. No litoral potiguar, embora 

98% dos ninhos sejam da espécie de pente, há também a ocorrência de desovas das outras 

espécies - oliva (Lepidocelys olivacea), cabeçuda (Caretta caretta), verde (Chelonia mydas) e de 

couro (Dermochelys coriacea).O litoral Sul do Rio Grande do Norte, é considerado o maior sítio 

em densidade de desovas do Atlântico Sul (Santos, et. al. 2013). Estudos de comportamento de 

quelônios ainda são escassos.Por décadas, a noção errônea de que os quelônios eram mudos e 

surdos propagou-se no meio científico, o que pode ter inibido as pesquisas relacionadas a algum 

tipo de comunicação acústica das tartarugas (Pope 1955).Há registros de filhotes de tartarugas 

emitindo sons em diferentes contextos: no ovo; no ninho; quando saem do ninho; quando seguem 

em direção ao rio e quando chegam ao rio. As suspeitas são de que essas vocalizações sejam 

utilizadas para estimular a eclosão em grupo, auxiliar na sincronização dos filhotes escavando 

para fora do ninho, na dispersão dos filhotes para o rio e na coordenação da migração do grupo 

no rio (Ferrara, 2014 c).Atualmente, mais de 47 espécies de tartarugas foram documentadas 

emitindo sons em diferentes situações (Campbell 1967, 1972; Auffenberg 1977; Sacchi et al. 

2003; Cook And Forrest, 2005; Galeotti et al. 2005a, 2005b; Giles et al. 2009; Ferrara 2012a, 

2012b, 2014a, 2014b, 2014c, 2017, 2018). O conhecimento do repertório vocal de espécies de 

diferentes grupos taxonômicos é essencial para que haja a compreensão da evolução da 

complexidade da comunicação animal (Ferrara et al. 2009).De acordo com Ferrara 2012b; 

Iverson (1990), a comunicação acústica nas tartarugas possui função relacionada ao cuidado 
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parental nas espécies de água doce, o que sugere que as vocalizações podem ser bem mais 

difundidas do que se imaginava anteriormente (Colafrancesco and Gridi-Papp 2016). Contudo, a 

abrangência taxonômica desse modo de comunicação ainda é desconhecida (Ferrara et al. 2017).  

Methods. — A coleta de dados foi realizada em conjunto com a equipe de monitoramentos de 

praia do Projeto TAMAR – Base Barreira do Inferno, Parnamirim, RN, Brasil, área protegida 

pela Agência Espacial Brasileira desde 1965. As gravações tiveram início aos 50 dias de 

incubação dos ninhos de E. imbricata, com duração de dez minutos cada. Foi usado o gravador 

Tascam DR-40 PCM, taxa de aquisição de 96 kHz.  As gravações foram feitas mediante uma 

abertura na região superficial do ninho até o encontro dos ovos e/ou filhotes e aproximação do 

gravador. Acima do ninho com o gravador, foi colocado um recipiente a fim de diminuir a 

interferência de ruídos externos nas gravações. A areia que cobre o ninho foi então devolvida e a 

gravação foi ser realizada no ambiente natural do ninho. Outra metodologia foi usada para gravar 

os filhotes após o nascimento dos ninhos. Essas gravações eram realizadas dentro de caixas de 

poliestireno, aonde poucos filhotes eram colocados e o gravador posicionado ao lado dos 

indivíduos. Os registros obtidos foram analisados no software Raven Pro 1.5 (Cornell Lab of 

Ornithology, Ithaca, NY) para análises de espectrogramas e estudos dos dados. Os parâmetros 

espectrográficos adotados foram: Windows type: hamming; o tamanho da janela FFT variou entre 

256 e 512. Esta variação ocorreu para uma melhor visualização de cada tipo sonoro encontrado. 

As variáveis usadas para medir cada sinal sonoro foram: frequência mínima, frequência máxima, 

frequência de pico, duração do sinal. Para evitar a inclusão de ruídos nas análises, foi calculada a 

relação sinal/ruído (SNR- Signal to noise ratio) através dos resultados de inband power (units) 

obtidos no Raven.  Assim, calculamos SNR = (Sinal – Ruído)/ Ruído. Os resultados em dB foram 

obtidos através da relação 10*Log10(SNR). Para as análises, foram utilizados apenas os sinais 
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que possuíam no mínimo 10dB acima dos níveis de ruído. Para as imagens espectrográficas, foi 

usado o Software RStudio e o pacote de dados SeeWave. Para a estatística inferencial, foi 

utilizada Análise de variância (ANOVA) para verificar se havia diferença significativa entre as 

frequências encontradas e pós teste de Tukey.  

Results. — Foram feitas gravações em 28 ninhos de E. imbricata. Destes, 26 ninhos foram 

gravados in loco, na Barreira do Inferno e 2 foram gravados no contexto da caixa de poliestireno, 

antes de solturas programadas na base do TAMAR-CLBI. Ao todo, foram analisadas 107 

gravações, com duração de dez minutos cada, totalizando 1.070 minutos.  Para nos certificarmos 

de que os sinais eram realmente emissões sonoras, e não ruído de fundo, foram feitas gravações 

em um falso ninho (apenas o buraco na mesma profundidade média de todos os ninhos, mas sem 

ovos nem filhotes dentro) e foi gravado normalmente como as outras gravações. Depois de uma 

análise detalhada dos sinais encontrados nas gravações, foram determinados 4 tipos (Figura 1) 

diferentes de sinais (N=575), que foram caracterizados de acordo com suas características 

espectrais. Os parâmetros espectrográficos analisados foram (Tabela 1): Frequência mínima (Hz), 

Frequência máxima (Hz), Frequência de pico (Hz), Energia (dB), Duração (s) e Pontos de 

inflexão. A janela utilizada nas análises espectrográficas foi do tipo Hamming, com tamanho FFT 

256 para os tipos 1 e 2 e 512 para os tipos 3 e 4. 

Tipo I (N=86) – Pulso de duração média do sinal de cada pulso de 0,0015 ± 0,0005 s. Podem 

aparecer como pulso único ou em séries de pulsos, que chegam até a 64 pulsos seguidos. A 

frequência de pico variou entre 1500 e 1875 Hz. A energia máxima registrada na seleção do sinal 

foi de 83,3 dB.  

Tipo II (N=330) – Esse sinal é composto por, geralmente dois ou três pulsos de frequência 

máxima variáveis ou organizados em série, chegando até a 25 pulsos, com duração média de 



108 
 

 

0,0011 ± 0,0004 s cada pulso. A energia máxima do sinal foi de 80,4 dB e a frequência de pico 

chegou a até 15000 Hz. 

Tipo III (N=110) – Sinais formados por uma única banda, com pouca modulação de frequência, 

apresentando até 13 pontos de inflexão. Possui a energia máxima registrada de 78,4 dB e uma 

duração de sinal variável, entre 0,0028 e 0,096 s, sendo os sinais mais longos encontrados e a 

frequência de pico variou de 1125 a 11625 Hz. 

Tipo IV (N=49) – São sinais tonais, com a presença de 2 a 5 harmônicos e podendo ter até 5 

pontos de inflexão, com uma duração entre 0,0025 e 0,031 s.  A modulação de frequência pode 

ser ascendente (up sweep) ou descendente (down sweep), sendo o segundo caso verificado na 

maioria dos sinais encontrados. Alguns sinais desse tipo possuem o 2º ou 3º harmônicos com uma 

maior quantidade de energia do que o 1º, este possuindo uma média de frequência de pico de 

1.350 ± 430 Hz. 

Os sinais observados nos ninhos de E. imbricata, são sons pulsados de diferentes frequências e 

sinais tonais, com bandas de frequência harmônicas e não harmônicas. Os sinais que possuem as 

maiores frequências de pico, foram o tipo II e o tipo IV. O tipo III, apresenta uma frequência de 

pico mais baixa, caracterizando sons mais graves. Os valores das PF variaram entre 1.125 Hz e 

15.000 Hz.A estatística da ANOVA mostrou resultados significativamente diferentes para as 

frequências de pico (F3,571=22.05, p<10-5). Os sinais sonoros do tipo IV são os que possuem uma 

maior concentração de energia. 

Discussion. — Os resultados comprovam que filhotes e embriões de Eretmochelys imbricata 

produzem sinais sonoros dentro dos ninhos e após a saída deles, que foram divididos em 4 

padrões. Estudos relatam que embriões que estão próximos da data de nascimento dos ninhos, 
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podem se comunicar através da emissão de sinais sonoros, como relatado para outros répteis 

como Podocnemis expansa (Ferrara et al. 2012b) e crocodilos (Vergne et al. 2008).  Os 

resultados mostram um repertório vocal de tamanho e estrutura de sinais similar a outros filhotes 

de quelônios marinhos (Ferrara 2014a, 2014b). As gravações foram realizadas a partir do 50° dia 

de incubação de alguns ninhos. No entanto, as vocalizações só começaram a ser identificadas a 

partir do 51º dia de incubação, sendo este período de desenvolvimento do ninho, o início da saída 

dos filhotes dos ovos, em alguns casos.  Para os embriões de D. coriacea, os registros de 

gravações se iniciaram com 51 dias pós desova (Ferrara et al. 2014a). A maioria dos sons foram 

pulsos (N=416), que podem ser encontrados de maneira única, aos pares, trios, ou em série,com 

diferentes bandas de frequências. Giles et al. (2009) classificou as vocalizações de Chelodina 

oblonga de acordo com as características auditivas, frequência e duração dos sinais. 

Considerando os termos utilizados por esta autora e as características espectrais, podemos 

classificar os sons tipo 1 como drum rolls e o som tipo 2 como double-clicks, com alterações nas 

frequências dos sinais para cada espécie. Em 2014, Ferrara et al. relatou a presença de pulsos em 

ninhos de D. coriacea. Sons pulsados podem ser produzidos dentro de ovos através da fricção das 

partes do corpo do animal (estridulação), vibração de uma parte do corpo em contato com alguma 

parte ressonante dentro do ovo (percussão) ou ser produzidos por bolhas de gás (Wilson et al. 

2004). Ferrara et al. (2014b) obtiveram em seus resultados, o som tipo I como uma série de 

pulsos, em que a média da frequência de pico desse tipo foi de 960 Hz. Nossos resultados 

mostraram que a média da frequência de pico dos pulsos foi de 1.907 Hz para os ninhos e filhotes 

de E. imbricata, indicando valores mais altos do que para a tartaruga de couro. A série de pulsos 

identificada em gravações de filhotes de Chelonia mydas (Ferrara 2014a) teve como resultado 

uma frequência de pico média de 1.687 Hz, valor mais baixo do que o encontrado em nossos 

resultados, de 2.670 Hz. De curta duração, compostos de altas frequências e que tem início e 
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terminam abruptamente podem ser utilizados para facilitar a localização ou identificação do 

remetente por outro indivíduo (Gelfand And Mccracken 1986). Tais características podem ser 

observadas nos sons do tipo 1 e tipo 2. Tal tipo de emissão pode ter sua função relacionada a 

sincronização dos filhotes durante a saída dos ovos e do ninho, sendo considerada uma estratégia 

antipredação. Frequências altas tendem a ser atenuadas de maneira mais eficiente, dificultando o 

encontro entre um predador e a fonte da emissão sonora (Forrest et al. 1993). Assim, a emissão 

de sons mais agudos encontrados nos resultados, podem funcionar como uma estratégia para 

evitar a detecção por predadores em potencial (Ferrara et al., 2014b). A área de estudo possui 

uma alta taxa de predação por raposa (Cerdocyon thous) e tatu (Euphractus sexcinctus). Um 

trabalho feito por Neto em 2010, em que foram utilizadas armadilhas fotográficas nos ninhos 

monitorados na região da Barreira do Inferno, constatou que os ninhos estão frequentemente 

sendo visitados e/ou predados, sendo a raposa a principal espécie predatória. Os sons tonais 

(N=159) dos tipos III e IV foram encontrados principalmente quando já havia presença de 

filhotes fora dos ovos ou saindo dos ovos. Estes, poderiam ter a presença de harmônicos (até 5) 

ou apresentados em uma banda única, na maioria das vezes, com modulação de frequência. 

Registros gravados de adultos de C. insculpta demonstram que esta espécie possui um repertório 

vocal de sons com diferentes características estruturais, incluindo estruturas harmônicas e não 

harmônicas (Ferrara et al. 2017). O som de tipo III relatado por Ferrara et al. (2012b) se 

assemelha com o som tipo III gravado nos ninhos e na presença de filhotes de E. imbricata. No 

entanto, esta classificação inclui sons com a presença de harmônicos. Nos nossos resultados o 

tipo III não apresenta harmônicos, sendo caracterizado como banda única. Usando a classificação 

de Giles (2009), os sons do tipo 4 podem se encaixar na categoria de short chirps ou high short 

chirp, dependendo do número de harmônicos. Podem se assemelhar ainda aos sons do tipo II 

relatados por Ferrara et al. (2014b) gravados em filhotes de C. mydas. Nas vocalizações dos 
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filhotes e embriões de E. imbricata, observamos um repertório que envolve tanto sons mais 

simples como pulsos quanto sons mais complexos, possuindo harmônicos e modulação de 

frequência. Essas características não são compatíveis com mecanismos de produção de som 

relacionados ao fluxo de ar através das vias aéreas. Deste modo, os quelônios possuem um 

mecanismo complexo de produção de som, e que, por se tratar de sons que dependem do tamanho 

corporal do animal, podem haver estruturas específicas relacionadas à produção dos sons.  

(Galeotti et al. 2005a). Outras espécies de tartarugas possuem em seus repertórios acústicos com 

modulação de amplitude e uma rica estrutura de harmônicos, que são mecanismos usados em 

vocalizações de pássaros e mamíferos (Catchpole and Slater, 1995; Manser, 2001), mostrando 

que a produção de som em quelônios pode ter uma natureza mais complexa do que se imaginava. 

Em um estudo com ovos de Carettochelys insculpta, Doddy et al. (2012), relatam que os 

embriões do mesmo ninho, possuem influência positiva para a saída dos outros irmãos dos ovos. 

Os autores inferem que a vibração é um importante fator para o auxílio a saída dos filhotes dos 

ovos, em que a comunicação entre eles pode facilitar a sincronização durante a eclosão, 

aumentando a taxa de sobrevivência. No entanto, eles não descartam vocalizações ou frequência 

cardíaca como fatores que também auxiliam e facilitam a sincronização. Há algumas inferências 

acerca do propósito da produção de som em quelônios. Podem ser produzidos sons para 

sincronizar a saída dos filhotes do ninho e promover a escavação em massa para a saída do ninho 

(essa sincronia pode estar relacionada a diluir a pressão de predação sobre os filhotes durante a 

dispersão para a água); os filhotes podem ainda estar solicitando a aproximação das fêmeas para 

que os escoltem até que cheguem à parte inundada da floresta, em espécies de água doce (Ferrara 

et al. 2012b). As taxas de emissão das gravações dos filhotes e embriões de E. imbricata, 

mostram que a quantidade de sinais sonoros emitidos foi quando os filhotes estavam saindo dos 

ovos e escalando os ninhos. Estes contextos retratam uma situação em que os filhotes estão no 
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processo de saída dos ovos e subida do ninho em direção à superfície, concordando com os 

resultados de Ferrara et al. (2014c) para Podocnemis expansa. Este é o momento em que os 

filhotes tendem a sincronizar sua saída do ninho. Nossos resultados corroboram com uma das 

hipóteses discutida por Ferrara et al., (2012b) acerca do objetivo das vocalizações nos ninhos de 

quelônios, na qual os filhotes tendem a sair do ninho em massa, diluindo a pressão de predação 

que é considerável na região, como citado anteriormente, o que pode ser interessante também 

devido ao fato de que alguns sinais químicos podem ser librados durante a incubação, atraindo 

predadores para os ovos restantes (Lack 1968; Vitt 1991). Galeotti et al. (2005a), realizaram um 

estudo acerca da função das vocalizações durante o comportamento de cópula de espécies de 

quelônios e relacionaram com o tamanho corporal dos indivíduos. Dentre seus achados, eles 

afirmaram que as frequências de emissão sonora possuíam valores inversamente proporcionais ao 

tamanho dos animais. Dessa forma, filhotes de E. imbricata menores do que os das outras 

espécies de quelônios, vocalizariam em frequências mais altas. Ferrara (2012b) discute que ruído 

produzido por navios, barcos, jet skis e outras embarcações motorizadas pode estar interferindo 

diretamente na recepção de som pelas tartarugas e em sua comunicação, a tal ponto que tem um 

efeito negativo sobre a sobrevivência dos filhotes e a comunicação com adultos. A poluição 

sonora antrópica anteriormente não era levada em consideração para o grupo dos quelônios, já 

que eles não eram considerados animais que utilizavam comunicação acústica de maneira 

relevante. 
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Tabela 1 - Estatística descritiva dos valores médios de cada tipo de sinal sonoro encontrado nos 

ninhos e na presença de filhotes de E. imbricata seguidos do desvio padrão. (FFT 256 para os 

tipos 1 e2I e 512 para os tipos 3 e 4) 

Type 
High 

frequency 
(Hz) 

Low 
frequency 

(Hz) 

Peak 
frequency 

(Hz) 

Duration 
 (s) 

Harmonics 

 
Inflection 

points 

 

1 870 ± 340 2200 ± 2560 760 ± 660 0.0015 ± 0.0005 - - 

2 935 ± 460 15420 ± 4360 3050 ± 3170 0.0011 ± 0.0004 - - 
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3 2230 ± 1600 2910 ± 1990 2400 ± 1830 0.0138 ± 0.0149 - 0 - 13 

4 3200 ± 2100 5940 ± 2600 4000 ± 2330 0.0072 ± 0.0051 2 - 5 0 - 5 

 

 

Figura 1 - Oscilogramas e espectrogramas dos sinais sonoros encontrados nas gravações dos 

ninhos e na presença de filhotes de E. imbricata. As figuras foram geradas no software estatístico 

R, através do programa SeeWave. (FFT 256 para os tipos I e II e 512 para os tipos III e IV) 

 

 

 

 


