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“You cannot begin to preserve any species of 

animal unless you preserve the habitat in 

which it dwells. Disturb or destroy that habitat 

and you will exterminate the species as 

surely as if you had shot it. So conservation 

means that we have to preserve forest and 

grassland, river and lake, even the sea itself. 

This is vital not only for the preservation of 

animal life generally, but for the future 

existence of man himself - a point that seems 

to escape many people.” 

– Gerald Durrell  



 
 

RESUMO 

 

É crescente o conhecimento a respeito da importância no som na história de 

vida de organismos marinhos. Muitos organismos dependem dos sinais acústicos para 

transmitir ou receber informações com variados propósitos, e estão vulneráveis aos 

efeitos causados pelo ruído antropogênico, que pode influenciar negativamente seus 

processos ecológicos. Assim, estimar a contribuição de fontes antropogênicas tornou-

se tarefa necessária para a avaliação de paisagens acústicas globalmente. Apesar 

disso poucos são os estudos de paisagens acústicas no Brasil. Dessa forma, este 

estudo visou caracterizar a paisagem acústica em dois locais do litoral norte paulista 

com características distintas no que se refere à influência antrópica – Canal de São 

Sebastião (CSS) e Parque Estadual da Ilha Anchieta (PEIA). Os dados acústicos 

foram coletados em um período de dois anos, entre 2016 e 2017, e as análises 

consideraram variações sazonais, semanais e diárias, assim como a identificação de 

contribuição das diferentes fontes de emissão sonora para cada habitat. Os níveis 

sonoros foram mais altos no CSS do que no PEIA em todas as situações analisadas, 

com níveis maiores no inverno, e sem diferenças expressivas em relação à categoria 

dos dias amostrados. Apesar de terem sido reportados sons representantes das três 

categorias, antropofonia, geofonia e biofonia, em ambas localidades, a paisagem 

acústica do PEIA apresentou maior diversidade sonora em sua composição. Foram 

reportadas altas proporções de ocorrência de biofonia em ambos os locais com 

detecções de peixes e camarão-de-estalo em todos os dias analisados, porém a 

poluição sonora causada pela antropofonia foi mais expressiva no CSS. Este estudo 

representa um cenário em "tempo zero" quando comparado a futuros monitoramentos 

da paisagem acústica nesses dois pontos de relevante interesse econômico e social. 
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ABSTRACT 

 

There is increasing knowledge about the importance of sound in the life history 

of marine organisms. Many of them rely on sound to transmit or receive information 

with a varied of purposes and thus are vulnerable to the impacts caused by 

anthropogenic noise, which can negatively influence ecological processes. Hence, 

estimate contributions of anthropogenic sources is extremely important in the 

assessment of underwater soundscapes globally. However, few studies about  

soundscapes were developed in Brazil. Therefore, the aim of this investigation was to 

characterize the soundscapes in two habitats in the north coast of São Paulo, mainly 

distinguishable by the anthropogenic influence on each location – the São Sebastião 

Channel (CSS), and the Anchieta Island State Park (PEIA). Acoustic data were 

gathered between 2016 and 2017, and the acoustic analysis considered seasonal, 

daily and weekly variations, as well as assessed the contribution of each different 

source of emission at each location. The sound levels were higher at the CSS than at 

the PEIA in all analyzed conditions and with the highest levels recorded in winter for 

both study areas. There was no significant difference regarding day of the week. 

Although the sounds of all three categories, biophony, geophony, and antropophony, 

have been registered in both locations, the soundscape at the PEIA presented a major 

diversity of sounds in its composition. Biophony sounds were registered with a high 

frequency of occurrence in both habitats, with fish and snapping shrimp detections in 

all analyzed days, but the noise pollution was more expressive at the CSS. This study 

represents a first attempt in describing the soundscapes in these two habitats with 

social and economic relevance, which can be important for future passive acoustic 

monitoring programs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ideia de que o oceano é um lugar silencioso foi amplamente aceita no 

passado, porém hoje é obsoleta. Com as guerras mundiais, equipamentos e análises 

foram desenvolvidos a fim de possibilitar a exploração do som no ambiente marinho 

(BJORNO, 2003). Inicialmente criados para detectar submarinos e com propósitos de 

guerra, o desenvolvimento de conhecimento e ferramentas para investigar a acústica 

marinha hoje possibilita estudos multidisciplinares acerca dos sons nesse ambiente, 

e evidencia a importância da comunicação acústica na história de vida dos animais 

que ali vivem (Ibid.). 

Por ser um ambiente com iluminação limitada e baixa visibilidade, a 

comunicação visual geralmente é pouco eficiente no ambiente aquático. Por outro 

lado, com densidade aproximadamente 1000 vezes maior do que o ar, a velocidade 

do som no oceano é por volta de quatro vezes mais rápida, e com atenuação muito 

menor (NYBAKKEN; BERTNESS, 2005). Assim, as ondas sonoras se propagam com 

maior eficiência e a maiores distâncias na água quando comparada ao ar, sendo 

capazes de atravessar bacias oceânicas inteiras (COLOSI et al., 1999). Dessa forma, 

o som é um meio importante a ser usado pelos organismos marinhos para perceber o 

ambiente. De pequenos invertebrados aos grandes mamíferos aquáticos, muitos 

organismos dependem dos sinais acústicos para transmitir ou receber informações 

com variados propósitos, incluindo navegação, reconhecimento do ambiente, 

comunicação e percepção de presa ou predador (JEFFS; TOLIMIERI; 

MONTGOMERY, 2003; MONTGOMERY et al., 2006; RICHARDSON et al., 1995).  

Entre esses organismos estão os cetáceos, um dos grupos mais vocalmente 

diversificados no planeta (TYACK, 1986). Eles possuem elaboradas adaptações para 
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sentir e produzir som, e são altamente dependentes do som não apenas como sentido 

principal, como também em áreas de sua biologia social e sensorial (TYACK; MILLER, 

2002). Atualmente existem 89 espécies de cetáceos, classificadas entre misticetos e 

odontocetos (COMMITTEE ON TAXONOMY, 2018). Os misticetos, ou baleias de 

barbatana, compreendem um grupo com 14 espécies viventes (Ibid.) e emitem sons 

com frequências fundamentais em geral abaixo de 1 kHz (RICHARDSON et al., 1995). 

Esses organismos são bem adaptados ao uso do som de baixa frequência, que 

possibilita a comunicação entre indivíduos a quilômetros de distância (PAYNE; WEBB, 

1971). Além da comunicação entre conspecíficos, os misticetos também utilizam o 

som para atrair parceiros sexuais e obter informações sobre as características de seu 

ambiente (RICHARDSON et al., 1995). Outro grupo de cetáceos são os odontocetos, 

com 75 espécies viventes atualmente (COMMITTEE ON TAXONOMY, 2018). Os 

odontocetos produzem sons sociais como assobios, que majoritariamente ocupam 

faixas de frequência de 5 kHz a 20 kHz (AU; HASTINGS, 2008), e cliques que podem 

exceder a frequência de 100 kHz (LAMMERS; AU, 1996). Além dos sons sociais, 

odontocetos são capazes de ecolocalizar – utilizar o som para perceber o ambiente e 

estimar a localização de algum objeto em torno de si através do eco (AU; HASTINGS, 

2008; RICHARDSON et al., 1995; ZIMMER, 2011). Até o momento a ecolocalização 

é conhecida apenas em odontocetos dentre os cetáceos (ZIMMER, 2011), e foi uma 

inovação importante para a exploração de novos ambientes, o que pode explicar a 

alta diversidade e ocupação desses organismos nos mais variados habitats do planeta 

(LINDBERG; PYENSON, 2007; STEEMAN et al., 2009).  

Muito diverso também é o repertório acústico dos peixes. Todas as espécies 

conhecidas de peixes podem sentir o som (POPPER; FAY, 2011) e mais de 800 

espécies entre 109 famílias são conhecidas por produzi-lo (KASUMYAN, 2008; 
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LADICH, 2004; TAVOLGA, 1971a). Através da audição, esses organismos 

conseguem acessar informações muitas vezes provenientes de grandes distâncias, 

da mais ampla variedade de ambientes, e vindas de todas as direções (POPPER; 

HAWKINS, 2019), o que ilustra a importância desse meio de comunicação para uma 

grande diversidade de espécies. Além disso, a partir do movimento de estridulação e 

manipulação da bexiga natatória, peixes teleósteos produzem sons aplicáveis a uma 

variedade de comportamentos como defesa de território, agressão e reprodução 

(DEMSKI; GERALD; POPPER, 1973; TAVOLGA, 1971b; ZELICK; MANN; POPPER, 

1999). 

Entre os invertebrados destacam-se os camarões-de-estalo (Alpheus spp.), 

que utilizam som para alimentação por produzirem bolhas que atordoam a presa 

(KNOWLTON; MOULTON, 1963; VERSLUIS et al., 2000), e outros invertebrados 

como ouriço-do-mar, que apesar de menos intensos, produzem som de raspagem 

enquanto se alimentam e que ressoa em seu esqueleto esférico (RADFORD et al., 

2008a). Os invertebrados têm grande influência sobre o ambiente acústico de 

determinados locais, sendo, por exemplo, o camarão-de-estalo uma das fontes 

sonoras mais significativas em ambientes tropicais (BITTENCOURT et al., 2016; 

JOHNSON; EVEREST; YOUNG, 1947). Porém tanto quanto influenciam, 

invertebrados também são influenciados pelo ambiente sonoro onde ocorrem. Larvas 

de organismos bentônicos utilizam o som do ambiente como indicativo do local de 

assentamento (JEFFS; TOLIMIERI; MONTGOMERY, 2003; LILLIS; EGGLESTON; 

BOHNENSTIEHL, 2013; MONTGOMERY et al., 2006; RADFORD et al., 2010; 

STANLEY; RADFORD; JEFFS, 2012), evidenciando a importância das paisagens 

acústicas para esses organismos. 
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Por dependerem tanto do som, organismos marinhos estão vulneráveis aos 

impactos causados pela adição de sons de origem humana no ambiente aquático 

(POPPER; HAWKINS, 2016; RICHARDSON et al., 1995). Sinais acústicos produzidos 

de maneira artificial pelos humanos e que podem interferir na capacidade dos animais 

de perceber sinais acústicos fundamentais para suas funções biológicas são 

chamados de “ruído antropogênico” (CLARK et al., 2009). Esse ruído é caracterizado, 

por exemplo, pelos sons emitidos por navios de explorações de sísmica (ERBE; KING, 

2009; GREENE; RICHARDSON, 1988), por indústria petrolífera (ERBE et al., 2013), 

dragagem e construção marinha (RICHARDSON et al., 1995) e embarcações de 

variados tamanhos (ERBE, 2002; ERBE et al., 2013; ERBE; MACGILLIVRAY; 

WILLIAMS, 2012). As fontes de ruído antropogênico normalmente emitem sinais de 

baixas frequências que se propagam a longas distâncias, aumentando assim o 

alcance de seu impacto, uma vez que essa fonte de ruído pode afetar os sinais 

biológicos de um animal mesmo não estando muito próxima à ele (NIEUKIRK et al., 

2004).   

O ruído de embarcações à distância é uma das principais fontes de som 

antropogênico com frequências variando entre 50 e 500 Hz, e está presente por todos 

os oceanos do planeta (BREKHOVSKIKH; LYSANOV; BEYER, 2005). Além disso, o 

aporte de ruído antropogênico vem aumentando nos últimos cinquenta anos 

(MERCHANT et al., 2012). Kaplan e Solomon (2016), avaliando apenas três 

seguimentos da frota mundial de navios comerciais (navios porta-contêineres, navios 

petroleiros e navios graneleiros), mostraram que o crescimento contínuo no tráfego 

dessas embarcações poderia praticamente dobrar sua capacidade máxima de ruído 

em 2030. Assim, segundo aqueles autores, se não houver mudanças operacionais ou 
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tecnológicas para esses navios, espera-se que o aporte de ruído originado do 

transporte comercial aumente drasticamente.  

Esse aumento nos níveis sonoros nos oceanos é uma ameaça potencial para 

os organismos marinhos que utilizam o som como ferramenta para crescimento, 

sobrevivência e reprodução. O ruído antropogênico pode influenciar negativamente 

os processos ecológicos que envolvem os organismos marinhos que dependem do 

som, impedindo-os, por exemplo, de detectar perigo ou de se comunicarem com 

outros indivíduos da mesma espécie (DAVIDSON et al., 2012; HALPERN et al., 2015; 

POPPER; HASTINGS, 2009; PUTLAND et al., 2018; ROLLAND et al., 2012; 

SHANNON et al., 2016; SIMPSON et al., 2016). Esses sinais podem afetar os 

organismos alterando padrões de locomoção (HANDEGARD, 2003; PIROTTA et al., 

2012; VABØ; OLSEN; HUSE, 2002), induzindo estresse (ROLLAND et al., 2012; 

SIMPSON; PURSER; RADFORD, 2015) e dificultando a comunicação (AMOSER; 

WYSOCKI; LADICH, 2004; CODARIN et al., 2009; HATCH et al., 2012; 

VASCONCELOS; AMORIM; LADICH, 2007). Assim, estimar a contribuição de fontes 

antropogênicas tornou-se tarefa necessária para a avaliação de paisagens acústicas 

globalmente.    

O conceito de paisagem acústica foi recentemente proposto formalmente por 

Krause (2002) como sendo a gama de todos os sons presentes em um ambiente em 

um determinado momento. Entretanto, o termo “paisagem acústica” foi utilizado nos 

anos 1970 pelo compositor e pesquisador R. Murray Schafer. Em seu trabalho “A 

afinação do mundo” ele reconhece o som como uma característica da paisagem, 

definindo paisagem acústica como o pool das características acústicas de uma área 

que refletem seus processos naturais (SCHAFER, 1977). Desde essa primeira 

descrição, as definições de paisagem acústica têm se diversificado. Uma visão mais 
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ecológica, porém, se estabeleceu nos últimos anos pela relação paralela desta área 

com o campo de estudo de ecologia da paisagem (PIJANOWSKI et al., 2011a).  

A ecologia de paisagem acústica se caracteriza pelo estudo da relação entre 

a paisagem e os sons que a constituem (PIJANOWSKI et al., 2011b). Esses sons que 

compõem um ambiente são categorizados de acordo com a fonte de sua emissão, e 

se estabelecem de três formas: biofonia, geofonia e antropofonia (PIJANOWSKI et al., 

2011a). 

Biofonia refere-se aos sons emitidos por organismos vivos que não os 

humanos (KRAUSE, 2012). As fontes mais comuns de sons biológicos em áreas 

marítimas tropicais são estalos de camarões do gênero Alpheus, coro de peixes e 

vocalizações de cetáceos (BITTENCOURT et al., 2016; JOHNSON; EVEREST; 

YOUNG, 1947). A biofonia se apresenta em diferentes padrões, dependendo da 

latitude, estação e hora do dia (RADFORD et al., 2008a; STAATERMAN et al., 2014). 

Da mesma forma, fatores como as correntes, a disponibilidade de luz, a profundidade 

e a turbidez da água podem influenciar o padrão de sons biológicos no ambiente 

marinho (FARINA, 2014). A geofonia descreve sons ambientais não biológicos, como 

ventos e chuvas (ARVEDLUND; KAVANAGH, 2009; WENZ, 1962), e representam o 

ambiente sonoro de fundo com o qual outros sons podem interagir e é dependente da 

morfologia e condições climáticas. A antropofonia diz respeito a sons gerados pelo 

homem e incluem as emissões sonoras provenientes de uso de máquinas ou 

dispositivos artificiais, incluindo o ruído antropogênico.  

A união de biofonia, geofonia e antropofonia descreve padrões particulares do 

ambiente que podem variar em uma escala espaço-temporal, proporcionando 

informações valiosas acerca da origem e estado natural desse ambiente 

(PIJANOWSKI et al., 2011a). Além disso, as interações entre biofonia, geofonia e 
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antropofonia podem afetar interações ecológicas e a estrutura das populações desse 

ambiente. A modificação das propriedades do padrão de vocalização de um 

organismo em específico ou da paisagem acústica como um todo, podem modificar o 

funcionamento de um ecossistema (KUNC; MCLAUGHLIN; SCHMIDT, 2016). Dessa 

forma, a descrição da paisagem acústica de um ambiente pode auxiliar seu 

monitoramento, seja para acompanhar as mudanças ocorridas com a introdução de 

uma fonte sonora distinta pontual, ou pela influência de um ruído exótico a longo prazo 

(CLARK et al., 2009). Além disso, a descrição da biofonia pode trazer informações 

acerca da biodiversidade do local, mostrando-se como recurso interessante para 

elaboração de planos de conservação (DUMYAHN; PIJANOWSKI, 2011; SUEUR et 

al., 2008) 

O litoral norte do Estado de São Paulo possui características interessantes 

para o desenvolvimento de estudos de paisagem acústica marinha. Em uma 

localidade encontra-se o Canal de São Sebastião (CSS), uma região com importante 

valor ecológico e socioeconômico. Ao passo que abriga uma alta diversidade biológica 

(AMARAL et al., 2010), o CSS também aloja um porto (Porto de São Sebastião) e o 

maior terminal petrolífero da América Latina (Terminal Marítimo Almirante Barroso). 

Dessa maneira, o CSS é caracterizado por uma intensa atividade marítima, que pode 

resultar em alto aporte de ruído antropogênico na área, oferecendo ameaças à 

sobrevivência dos organismos que fazem uso da região.  

Em contrapartida, a 46km ao norte do CSS existe uma área também bastante 

interessante acerca de sua produtividade e diversidade biológica, porém com menor 

influência de embarcações e poluição sonora. O Parque Estadual da Ilha Anchieta 

(PEIA) é uma unidade de conservação que protege a segunda maior ilha do estado 

de São Paulo. Seu entorno se encontra dentro de uma grande área onde foi 



25 
 

estabelecida Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte (ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2008), que tem como um dos objetivos a proteção e conservação dos 

ecossistemas naturais. Assim fiscaliza e regula o trânsito marítimo da área, indicando 

menor impacto antropogênico nas águas da região.  

De acordo com esse cenário, a descrição da paisagem acústica torna-se 

interessante considerando essas duas localidades relativamente próximas e com 

características distintas no que se refere à influência antrópica. Por ser uma 

ferramenta geralmente menos invasiva e aplicável a organismos marinhos que muitas 

vezes são de difícil acesso aos investigadores, a acústica pode oferecer uma avenida 

de oportunidades para melhor se conhecer o meio e as espécies nele encontradas. 

Na referida região, a acústica pode servir de base para avaliação dos impactos 

gerados pela poluição sonora de fontes antropogênicas, bem como para monitorar a 

diversidade de espécies ao longo do tempo. 

 

2. OBJETIVOS  

 

O presente estudo tem como objetivos (1) caracterizar as paisagens acústicas 

do Canal de São Sebastião e do Parque Estadual da Ilha Anchieta entre os anos de 

2016 e 2017; (2) e identificar a contribuição das diferentes fontes de emissão sonora 

para cada localidade.  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1. Área de estudo 

A área de estudo está localizada no litoral norte do Estado de São Paulo, 

compreendendo um ponto de fundeio no CSS (23º49’ S; 45º24’ O), e outro ao largo 

do PEIA (23º33' S; 45º04' O) (Figura 1). Sob administração da Fundação para a 

Conservação Florestal do Estado de São Paulo, as duas áreas de estudo estão em 

Unidades de Conservação (UC), sendo que o CSS está no setor 3 “Ypautiba”, e o 

PEIA, no setor 1, “Cunhambebe”, ambos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º 

53.525 de 8 de outubro de 2008. 

O CSS é um corredor de passagem de 25 km de extensão que separa o 

continente e a Ilha de São Sebastião (município de Ilhabela). A profundidade do CSS 

varia entre 20 e 25 m nas extremidades, podendo chegar a 40 m na região central 

(CASTRO et al., 2008). Na parte sul do CSS encontra-se o manguezal da Baía do 

Araçá, que desempenha papel importante como exportador de energia, biomassa e 

matéria orgânica aos sistemas circundantes, é área de descanso para as aves locais 

e migratórias, e atua como um elo importante na manutenção da cadeia alimentar do 

CSS (AMARAL et al., 2010). Apesar da importância biológica dessa região, na parcela 

central do CSS existe o Porto de São Sebastião, onde encontra-se implantado o maior 

terminal petrolífero da América Latina, o Terminal Marítimo Almirante Barroso, 

instalado desde 1967. Essa área é caracterizada por um fluxo intenso de 

embarcações comerciais, navios de turismo, barcos de pesca, lanchas de turismo, 

motos aquáticas, e travessia de balsas entre o continente e o município de Ilhabela 

(Figura 2).  

A 46 km à nordeste do CSS se encontra a Ilha Anchieta, localizada no 

município de Ubatuba. O Parque Estadual da Ilha Anchieta (PEIA) foi criado em 1977 

pelo Governo do Estado (Decreto 9.629, 29 de março de 1977), cobrindo a parte 
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terrestre da ilha. Em 1983, um perímetro de proibição de pesca com 17,37 km² foi 

criado em torno do PEIA (Portaria SUDEPE 56, 10 de novembro de 1983). A Ilha 

Anchieta está a 570 m da costa, separada por um canal relativamente profundo (33 

m). As profundidades chegam a 37 m ao redor da ilha, com um mosaico bêntico 

envolvendo o fundo arenoso, cascalho e rochoso (GUILLAUMON et al., 1989).  

As principais massas de água na região são: a Água Central do Atlântico Sul 

(ACAS), que devido às suas características de baixa temperatura (menor que 20ºC) e 

alta salinidade (maior que 36,4 ppt) e rica em nutrientes estimula a produtividade; a 

Água Tropical (AT) caracterizada pela alta temperatura (acima de 20ºC) e salinidade 

superior a 36,4 ppt, e a Água Costeira (AC), também com alta temperatura (acima de 

24ºC) (CASTRO-FILHO et al., 1987). As intensidades destas massas de água 

predominantes variam em relação às estações do ano, influenciando a produtividade 

biológica da região. 

O sudeste brasileiro é uma região de transição entre os climas quentes da 

zona tropical, caracterizada por apenas duas estações, e os climas mesotérmicos do 

tipo temperado da zona temperada, caracterizada por quatro estações mais ou menos 

definidas e com expressiva variação de temperatura durante o ano (NIMER, 1989). 

Entretanto, apesar de ser uma região de transição, o clima do sudeste aproxima-se 

mais dos climas tropicais do que dos temperados, apresentando como principal 

característica a presença de uma estação chuvosa e outra seca (Ibid.). Observa-se 

uma notável concentração de chuvas no verão, enquanto no inverno as precipitações 

são escassas e menos expressivas (Figura 3). Neste sentido, neste estudo foram 

adotadas as notações das estações do ano de verão referente aos meses de janeiro 

e fevereiro relacionados à estação chuvosa, e de inverno para os meses de junho, 

julho, agosto e setembro relacionados à estação seca. Um dia de setembro de 2016 
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foi considerado como representante da estação de inverno pois não houve outro dia 

amostrado mais próximo aos meses anteriores que obedecesse os critérios pré 

estabelecidos. 

 

3.2. Coleta de dados 

As coletas foram feitas com uso de quatro equipamentos de monitoramento 

acústico passivo (MAP) conhecidos como DSG-Ocean (Ocean Digital Spectrogram 

Recorder), manufatutados pela Loggerhead Instruments, e acoplado ao gravador 

acústico foi utilizado um hidrofone da High Tech Inc., modelo HTI-96 MIN com 

sensibilidade de -201 dBV μPa, ± 3 dB de 2 Hz a 30 kHz. O nível de ganho utilizado 

no gravador DSG foi de 33 dB (~168 dB re 1 μPa). Dois DSGs foram destinados para 

cada área de estudo. Os equipamentos foram adquiridos por meio de dois projetos 

coordenados pelo Laboratório de Biologia da Conservação de Mamíferos Aquáticos 

do IOUSP: (1) "Diversidade de cetáceos no Parque Estadual Marinho da Laje de 

Santos", financiado através de um processo de licença ambiental emitido pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para 

regulamentar o sistema de produção e escoamento de gás natural sob 

responsabilidade da Petrobras (Processo 02022.010930 / 2002-19), e (2) 

"Biodiversidade e Funcionamento de um Ecossistema Costeiro Subtropical: Subsídios 

para uma Gestão Integrada", financiado pelo programa Biota FAPESP (processo 

11/50317-5). 

No CSS o equipamento foi fixado a 7 metros de profundidade no cabo principal 

do fundeio oceanográfico gerenciado pelo Laboratório de Hidrodinâmica Costeira 

(LHICO) do IOUSP, localizado próximo à Laje dos Moleques (23º49' S; 45º24' O). No 

PEIA foi instalado um fundeio oceanográfico próximo à Ponta do Calhaus, onde o DSG 
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foi anexado no cabo do fundeio da mesma maneira realizada no sítio de CSS, fazendo 

com que o MAP ocorresse de maneira padronizada e em mesmas profundidades 

(Figura 4). 

 Os equipamentos foram programados para gravar com taxa de amostragem 

de 96 kHz e com rotina de gravação de 1 minuto a cada 5 minutos, totalizando 288 

arquivos por dia. As gravações foram armazenadas em cartão de memória interno do 

equipamento. A autonomia de gravação e capacidade de memória permitiam a 

operação do hidrofone por aproximadamente 40 dias, e após esse período ocorria a 

substituição dos equipamentos por outros com as mesmas configurações.  

A cada expedição de substituição dos equipamentos, os dados obtidos pelos 

gravadores foram descompactados utilizando o software SoundTrap Host 

1.2.9.29427. Foram feitos back-ups e armazenamento dos arquivos de áudio em hard 

disks portáteis. As coletas iniciaram-se em maio de 2015 no CSS e em outubro de 

2015 no PEIA e se estenderam até dezembro de 2017. 

 

3.3. Processamento e Análise dos dados 

Por razão do extenso banco de dados acústicos coletado, foi necessária uma 

subamostragem de dados para análises neste estudo. A seleção dos dias a serem 

analisados ocorreu de forma a atender aos objetivos deste trabalho e foram então 

estabelecidos alguns critérios para a seleção das datas de gravação:  

 - Foram selecionados 6 dias por estação (verão/inverno) por ano (2016/2017) 

por local (CSS/PEIA); 

- Dentre esses 6 dias, 3 foram dias entre finais de semana (sábados e 

domingos) e outros 3 dias entre dias de semana (de segunda a sexta-feira);  

- Os dias analisados necessariamente foram os mesmos para o CSS e o PEIA. 
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Optou-se por considerar uma sequência de dias de semana e fins de semana 

para incluir as possíveis variações nas contribuições de emissões sonoras de 

natureza antrópica nesses períodos. Consideraram-se as duas estações do ano mais 

distintas para potencialmente incluir algumas possíveis variações de emissões 

sonoras de parte da biota marinha com base em distintos ciclos de vida, bem como 

averiguar algum padrão distinto de emissões de sons antropogênicos entre as duas 

referidas estações.  

Conforme esses critérios os dias de gravação foram aleatoriamente 

selecionados dentre o conjunto em que eles estavam representados. Uma exceção 

ocorreu apenas referente ao inverno de 2016, pois por não constar 3 dias de fins de 

semana que obedeciam a todos os critérios, foram analisados apenas 2 dias. Assim, 

totalizaram-se 46 dias analisados, 23 para cada local (Tabela 1).      

 

3.4. Série Temporal 

Para avaliar a presença de padrões temporais nos níveis sonoros, foram 

criados espectrogramas de série temporal longa (LTSA – Long Term Spectra 

Average), abrangendo valores de densidade espectral de potência (PSD – Power 

Spectral Density). Os LTSA foram gerados a partir do toolbox de caracterização de 

sons submarinos CHORUS (GAVRILOV; PARSONS, 2014) executado no MATLAB. 

Os gráficos foram confeccionados considerando todos os dias de cada estação, em 

um intervalo mínimo e máximo de PSD de 50 à 120 dB, e com a menor média de 

tempo possível, de aproximadamente 5 minutos.  
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3.5. Análises Acústicas Estatísticas 

Para avaliar como a energia dos sinais acústicos esteve distribuída nas 

diferentes frequências, foi calculado o PSD para os cenários pré-estabelecidos 

(estações do ano; dias de semana e fins de semana), em cada uma das localidades 

(CSS e PEIA). Os gráficos foram gerados a partir dos valores de variação média (RMS 

– Root Mean Square) de amplitude da pressão sonora (SPL – Sound Pressure Level) 

em dB e em relação ao valor de referência da pressão sonora da água de 1µPa. 

Embora o RMS seja a medida mais prevalente entre as métricas de níveis sonoros, 

ela é fortemente influenciada por níveis sonoros mais altos e, portanto, deve ser usada 

com cautela se aplicada a ambientes com emissões sonoras intermitentes de alta 

amplitude (MERCHANT et al., 2015). Para uma análise mais completa, portanto, é 

necessário apresentar outras medidas como percentis e medianas em associação aos 

valores de RMS. Desta maneira, também foram calculados os valores de densidade 

de probabilidade espectral (SPD – Spectral Probability Density) para todos os 

cenários. A partir do SPD a probabilidade de densidade empírica dos níveis sonoros 

é calculada para cada banda de frequência, indicando a classe modal e os outliers 

nos dados subjacentes, auxiliando na interpretação das médias e percentis 

(MERCHANT et al., 2015).   

Para uma avaliação mais precisa do nível de ruído em cada banda de 

frequência específica, cada um dos gráficos gerais foi decomposto em outros 3. A 

classificação utilizada na elaboração desses novos gráficos foi de baixas, médias e 

altas frequências. Os intervalos considerados foram de 10 a 1.000 Hz para baixas 

frequências, 1.001 a 10.000 Hz para médias frequências e de 10.001 a 48.000 Hz 

para altas frequências. 
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Além dos períodos referentes à estação do ano e categoria dos dias 

amostrados (dias de semana X fins de semana), foram também gerados gráficos com 

as médias (RMS) de nível de pressão sonora (SPL) e densidade espectral de potência 

(PSD) para cada hora do dia para as duas localidades (Apêndices A e B). Os gráficos 

foram gerados a partir dos dados de todos os dias gravados por cada localidade, sem 

discriminação de categoria de dia ou estação do ano.  Para facilitar a comparação dos 

níveis sonoros durante um dia, um único gráfico foi confeccionado com as RMS de 

algumas horas específicas pré-selecionadas. Dentre as 24 horas, foram escolhidas 6 

horas, tendo como intervalo o período de 4 horas entre cada. Dessa forma as horas 

selecionadas foram: 00h, 04h, 08h, 12h, 16h e 20h.   

Todos os gráficos foram confeccionados a partir do processamento de dados 

pelo PAMGuide, executado pelo software MATLAB, usando 1 segundo de janela 

Hann, sobreposição de 50% e média de tempo de 1 hora.   

 

3.6. Análise Manual 

Inspeções manuais de todos os arquivos dos dias selecionados (288 arquivos 

por dia) foram efetuadas para investigar a ocorrência de sinais sonoros pré-

estabelecidos. Os sinais pré-estabelecidos são sinais acústicos relacionados a fontes 

abióticas (e.g. chuvas e ondas), bióticas (e.g. camarão-de-estalo, cetáceos e peixes) 

e antropogênicas (e.g. motores de embarcações, maquinários) e tiveram sua 

presença registrados de forma binária (0= Ausente; 1= Presente) em uma planilha. O 

registro de presença foi feito por escala de tempo baseada em uma hora, sendo 

necessária a detecção de um único sinal por toda a hora analisada (12 arquivos de 1 

minuto) para que a fonte fosse catalogada como presente.  
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Para a análise manual dos arquivos as gravações foram inspecionadas com a 

utilização do software Raven Pro versão 1.4 (CHARIF et al., 2010). A inspeção dos 

arquivos ocorreu de duas formas: uma primeira com maior detalhamento para 

gravações de emissões sonoras em frequências mais baixas e com transformada 

rápida de Fourier (FFT) de 4.096 pontos, e uma segunda com uma visualização mais 

abrangente de todas as faixas de frequência com FFT de 1.024 pontos. Ambas as 

inspeções foram realizadas aplicando a janela Hann e 90% de sobreposição.  

Por ser a primeira vez em que se reportam informações pertinentes à 

descrição de características de paisagem acústica no litoral paulista com 

especificações de gravação amplas e com intuito de equilibrar as notificações e 

descrições de emissões biofônicas, antopofônicas e geofônicas, serão apresentados 

textos descritivos referentes a cada uma das investigações. Optou-se por seguir esse 

formato para aproveitar a natureza e o espaço oferecidos por um documento 

acadêmico, bem como para oferecer maior suporte e embasamento a futuras 

comparações de outros estudos com este. Sempre que possível, figuras foram 

inseridas nesta dissertação para ilustrar os textos descritivos com vistas a auxiliar a 

melhor compreensão.      

 

4. RESULTADOS 

4.1. Série Temporal 

Os espectrogramas de longa duração semanais revelaram diferenças entre 

as duas áreas de estudo (Figura 5Erro! Fonte de referência não encontrada.). A 

partir das análises visuais dos espectrogramas é possível notar que, no geral, os 

níveis sonoros do CSS estiveram mais intensos do que no PEIA nas frequências mais 
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baixas (0 a 1 kHz) em todas as semanas analisadas. Em frequências médias (> 1 kHz 

a 10 kHz) porém, o padrão encontrado foi de maior intensidade sonora na área do 

PEIA. Pelo eixo de frequência dos gráficos apresentar escala logarítmica, os padrões 

de frequências mais altas (10 kHz a 48 kHz) serão explorados a partir de outra análise.  

No CSS foram encontrados os maiores valores de PSD, entre 100 e 120 dB 

re1 µPa2/Hz, em frequências menores que 0,1 kHz durante todas as semanas 

analisadas. Os mesmos altos níveis de PSD foram registrados também entre as 

frequências de 0,1 e 1 kHz no inverno dos dois anos, com exceção ao último dia 

analisado de 2017, 20 de agosto, no qual o nível PSD para as faixas descritas foram 

similares às encontradas durante os dias de verão de ambos anos.  

No verão nesse mesmo intervalo de frequência (entre 0,1 a 1 kHz) foram 

encontrados níveis de PSD entre 90 e 100 dB re1 µPa2/Hz no período de transição 

entre os dias, iniciando aproximadamente às 20 horas e finalizando aproximadamente 

às 06 horas (Figura 5 V16 e V17). Entre aproximadamente 20 horas às 22 horas, é 

possível perceber uma faixa de frequência de 0,3 a 4 kHz com níveis de PSD entre 

80 e 90 dB re1 µPa2/Hz em quase todos os dias do verão, com exceção de dois dias 

de 2016 (26 de janeiro e 13 de fevereiro).  

As frequências acima de 2 kHz apresentaram níveis de PSD igual ou maiores 

a 90 dB re1 µPa2/Hz apenas na semana do inverno de 2017 (Figura 5I17). Esta 

também foi a semana com os maiores valores de PSD de todas as semanas 

analisadas. Ainda sobre essa semana, destacam-se os dias 11 e 17 de agosto como 

os dias de maiores intensidades, e o último dia analisado como exceção ao padrão de 

altos níveis de PSD da semana.  

Em geral o PEIA apresentou níveis de PSD entre 75 e 90 dB re1 µPa2/Hz, 

excedendo 100 dB re1 µPa2/Hz em poucas ocasiões. Nas frequências baixas, até 0,1 
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kHz, foi registrado PSD de 90 dB re1 µPa2/Hz em dois dias do verão (Figura 5 V16) e 

um dia do inverno (Figura 5 I16) de 2016, e durante as duas estações de 2017. Nos 

outros dias de ambas as estações de 2016, o PSD para essa faixa de frequência (0,1 

a 1 kHz)esteve abaixo de 75 dB re1 µPa2/Hz, tendo sido, no verão (Figura 5 V16), os 

menores níveis registrados durante todas as semanas analisadas. Ainda sobre as 

frequências baixas, até 0,2 kHz, em três dias do inverno de 2017 (Figura 5Erro! Fonte 

de referência não encontrada. I17) houve exceções do padrão de PSD do PEIA com 

notificação de valores acima de 110 dB re1 µPa2/Hz.   

Entre as frequências de 0,2 e 0,5 kHz foi encontrado um padrão de PSD entre 

80 e 90 dB re1 µPa2/Hz, no intervalo de tempo entre aproximadamente 17 e 20 horas, 

em todas as semanas. Outro padrão observado com os mesmos valores de PSD foi 

encontrado entre as 20 e 23 horas, em todas as semanas. Esse último padrão, porém, 

apesar de também ser encontrado durante todas as semanas, apresentou uma 

divergência no intervalo de frequência ocupado. Nas semanas de verão (Figura 5 V16 

e V17), as faixas de frequência com PSD entre 80 e 90 dB re1 µPa2/Hz durante o 

horário entre as 20 e 23 horas foi de 0,2 a 1,5 kHz ininterruptamente. Porém, durante 

as semanas de inverno (Figura 5 I16 I17), o intervalo de frequências com essas 

características foi entre aproximadamente 0,2 a 0,6 kHz e entre 1 e 1,5 kHz, com um 

intervalo de PSD menor (70 dB re1 µPa2/Hz) entre 0,6 e 1 kHz. 

No inverno de 2017 (Figura 5 I17), entre as 18 e 06 horas, foram encontrados 

PSDs entre 90 e 100 dB re1 µPa2/Hz na frequência de 0,1 kHz, e em frequências 

paralelas acima de 0,1 kHz até 0,6 kHz com o PSD diminuindo à medida que as 

frequências aumentavam. Seguindo a tendência encontrada no CSS, a semana com 

os maiores níveis de PSD se encontram no inverno de 2017. 



36 
 

A partir da análise visual do espectrogramas, não foi possível detectar uma 

distinção clara entre os dias de fins de semana e dias de semana em nenhuma 

semana para ambos os locais.  

 

4.2. Análises Acústicas Estatísticas  

As descrições dos resultados das análises acústicas estatísticas foram feitas 

a partir da comparação visual dos gráficos obtidos.   

➔ CSS 

No geral os valores de PSD mediano (percentil 50º) e RMS variaram entre 

100 e 120 dB re1 µPa2/Hz nas frequências mais baixas, a aproximadamente 40 dB 

re1 µPa2/Hz nas frequências mais altas (Figura 6). Entre os dias de semana e fins de 

semana os valores apresentaram diferença apenas em relação ao 5º percentil (linha 

95%; sensu MERCHANT et al., 2015), com 10 dB re1 µPa2/Hz acima para os dias de 

semana (Figura 7). Para mediana, 95º percentil e RMS, os valores apresentaram 

medidas similares (Figura 8).  Foram observados maiores valores no inverno quando 

comparado ao verão, evidenciados na análise de RMS (Figura 9).  

 

• Categoria dos dias da semana 

Analisando a categoria dos dias (Figura 7Figura 8), focando nas frequências 

baixas, o RMS em ambas as situações variou de 120 dB re1 µPa2/Hz em 10 Hz a 100 

dB re1 µPa2/Hz em 100 Hz. Ainda sobre essa faixa de frequência, as duas situações 

também apresentaram o intervalo entre os percentis 5º e 95º com aproximadamente 

a mesma extensão. Nos dias de fins de semana os valores para 10 Hz foram de 120 

a 90 dB re1 µPa2/Hz e de 100 a 70 dB re1 µPa2/Hz em 100 Hz. Para os dias de 

semana os valores foram os mesmos, com exceção do 5º percentil em 10 Hz que 
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esteve um pouco mais alto, com 130 dB re1 µPa2/Hz em 10 Hz. Além disso, os valores 

entre 10 e 100 Hz se apresentaram com decaimento constante, sem picos ou 

variações notáveis (Figura 7 C e D).  

A partir dos 100 Hz os gráficos apresentaram picos no RMS e do 5º percentil 

para cima. Nos 100 Hz há um pequeno aumento acima do 5º percentil e do RMS nos 

dias de semana. Em aproximadamente 200 Hz novamente foi notado um pico do 5º 

percentil para cima e do RMS em ambas as situações embora mais expressivo nos 

dias de semana, com o 1º percentil com até 120 dB re1 µPa2/Hz de PSD. Um segundo 

aumento no PSD acima do 5º percentil e do RMS se deu entre as frequências de 300 

e 400 Hz em ambas as localidades. Nos dias de semana esse aumento se deu 

pontualmente em cada uma das frequências, enquanto nos finais de semana se 

manteve alto por todo o intervalo. Um terceiro pico notável nas baixas frequências é 

perceptível nos fins de semana em aproximadamente 600 Hz. Nos dias de semana, a 

partir de aproximadamente 500 Hz, o RMS se apresenta com várias  picos até 

aproximadamente 2 kHz. Esses picos de frequências coincidem com os valores 

notados pelas análises de LTSA, em que faixas paralelas com maiores valores de 

PSD foram encontradas na transição entre os dias (Figura 5).  

As frequências médias apresentaram menos variações e picos de PSD e 

mantiveram valores similares entre as categorias, entre aproximadamente 70 e 90 dB 

re1 µPa2/Hz (Figura 7 E e F). Foi possível perceber também que em baixas e médias 

frequências, o RMS esteve mais influenciado pelos níveis sonoros máximos 

registrados, enquanto a mediana refletia mais a moda indicada pelos valores máximos 

de SPD.  

As frequências altas seguem com o mesmo padrão das frequências médias, 

sem variações e com valores similares, com o intervalo entre o 5º e 95º percentis 
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variando de aproximadamente 80 a 60 dB re1 µPa2/Hz, a 60 a 40 dB re1 µPa2/Hz  

(Figura 7 G e H).  

 

• Estações do ano 

No inverno foram observados valores de RMS com 10 dB re1 µPa2/Hz acima 

do verão em todas as frequências (Tabela 2; Figura 9). Apesar disso, o RMS do verão 

acompanhou os valores máximos registrados entre as frequências de 10 a 

aproximadamente 3.000 Hz, enquanto a mediana refletiu a moda, indicada pelos 

valores máximos de SPD (Figura 10 C e E). Os valores da mediana estiveram entre 

100 dB re1 µPa2/Hz em 10 Hz a 70 dB re1 µPa2/Hz em 10.000 Hz, quando os valores 

começam a convergir com o RMS. Essa análise sugere, portanto, que a diferença 

entre os níveis sonoros entre as estações do ano foi ainda mais expressiva do que o 

observado pelos valores de RMS. 

 A extensão entre os percentis 5º e 95º também apresentou diferenças entre 

as estações do ano. Enquanto no verão foram observados valores entre 120 a 85 dB 

re1 µPa2/Hz em 10 Hz, no inverno foram notificados valores de 130 a 100 dB re1 

µPa2/Hz na mesma frequência, e esse padrão de distribuição com maiores valores de 

PSD no inverno seguiu por todas as frequências (Figura 10).  

No verão os valores entre 50 e 100 Hz no 1º percentil (linha 99%) foram 

maiores do que nas outras situações analisadas, indicando a presença de outliers – 

emissões intermitentes com altos níveis sonoros (possivelmente provenientes do 

trânsito de embarcações). Entre 70 a aproximadamente 100 Hz, os valores de RMS 

ficaram acima do 5º percentil (Figura 10 C e D), evidenciando a influência de outliers 

no RMS (MERCHANT et al., 2013).  
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Ainda sobre baixas frequências, no inverno são notáveis os picos acima do 5º 

percentil e do RMS em torno das frequências de 200, 300 e 400 Hz, indicando que os 

valores observados nos gráficos de dias de semana e fins de semana, se concentram 

principalmente nos dias dessa estação.  

As frequências médias, assim como os gráficos de categoria dos dias, não 

apresentaram picos ou variações expressivas, porém com os valores do inverno 

superiores aos do verão. No inverno, entre 400 e 2.000 Hz o RMS apresenta picos 

pontuais como os observados nos dias de semana. A partir de 2 kHz, os dados 

apresentam bimodalidade com valores máximos de SPD seguindo a mediana e 

também o RMS, e esse padrão se estende até as frequências mais altas até 48 kHz.  

 

• Horas do dia  

Entre as horas do dia analisadas os RMS apresentaram valores semelhantes 

para todas as frequências, com exceção das 12 horas. Esse horário apresentou RMS 

acima dos demais entre as frequências de 10 a 5.000 Hz, com as maiores distâncias 

entre as frequências de 100 a 2.000 Hz. Entre aproximadamente 2.000 a 5.000 Hz o 

RMS para as 06 horas esteve ligeramente acima dos horários de 00 e 18 horas, porém 

continuou mais baixo que as 12 horas.  

 

➔ PEIA 

As análises estatísticas no PEIA apresentaram um padrão interessante em 

todas as situações analisadas. Em frequências de 10 a 100 Hz, todos as medidas dos 

gráficos, PSD de percentis, RMS, e SPD apesentaram oscilações nos valores 

registrados (Figura 12). No geral os valores medianos de PSD e RMS variaram entre 

70 e 120 dB re1 µPa2/Hz nas frequências mais baixas a aproximadamente 40 dB re1 
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µPa2/Hz nas frequências mais altas. Além disso, todas as situações apresentaram um 

aumento nos níveis gerais de PSD entre 2.000 à 7.000 Hz. Entre os dias de semana 

e fins de semana, os RMS não apresentaram diferenças diferenças expressivas 

(Figura 13), enquanto a comparação de RMS entre as estações indicou maiores 

valores para o inverno entre 10 e 1.000 Hz (Figura 14). 

 

• Categoria dos dias  

Os dias de semana e fins de semana apresentaram valores muito 

semelhantes em relação aos percentis 5º, 50º e 95º, assim como os valores de RMS. 

Apesar de muito semelhantes, foram encontrados picos no RMS dos dias de semana 

que não foram observados nos fins de semana. Esses picos se deram nas frequências 

de 100, 200 e 1.000 Hz, e estiveram relacionados com a presença de outilers 

indicados pelo valores maiores no 1º percentil (Figura 13 C e D).   

Nas baixas frequências o intervalo entre os percentis 95º e 5º esteve entre 

100 e 120 dB re1 µPa2/Hz à 60 dB re1 µPa2/Hz, e a mediana esteve em torno de 80 

dB re1 µPa2/Hz. Entre as frequências médias e altas houve um estreitamento da 

extensão entre os percentis 95º e 5º, principalmente a partir de 2.000 Hz, com altos 

valores de SPD por todo o intervalo entre os percentis, em ambas as situações (Figura 

13 G e H).  

 

• Estações do ano 

Houve diferença de até 40 dB re1 µPa2/Hz entre os RMS quando comparadas 

as estações climáticas (Tabela 2; Figura 14). No inverno foram observados valores de 

percentis e RMS acima dos valores do verão até aproximadamente 1.000 Hz, porém 

acima dessa frequência os valores das estações convergiram (Figura 13).  
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Nas frequências baixas foram observados no inverno valores entre os 

percentis 5º e 95º de 120 a 80 dB re1 µPa2/Hz em 10 Hz até 85 a 65 dB re1 µPa2/Hz 

em 1.000 Hz. No inverno foram observados os mesmos picos de RMS observados 

nos dias de semana, entre as frequências de 100, 200 e 1.000 Hz, que foram ausentes 

no verão (Figura 14 C e D). No verão foram observados valores semelhantes de 

percentis e RMS por todo o espectro de frequências, sem apresentar variações 

notáveis. Esses valores praticamente constantes ficaram em torno de 80 a 60 dB re1 

µPa2/Hz entre o 5º e 95º percentil respectivamente, e com a mediana e RMS sempre 

próximos variando entre 65 a 80 dB re1 µPa2/Hz. É interessante notar ainda que a 

partir de 2.000 Hz a RMS e a mediana convergiram apresentando os mesmos valores.  

 

• Horas do dia 

Os horários analisados apresentaram valores muito semelhantes de RMS. O 

horário das 06 horas foi o único a não apresentar pico em nenhuma frequência 

específica. Em 100 Hz, os picos foram observados para as 00 e 18 horas. Em 200 Hz, 

00, 12 e 18 horas apresentaram os picos e em 1.000 Hz foi observado apenas às 18 

horas. O horário das 00 horas mostrou picos pontuais de 100 a 1.000 Hz, mas ainda 

menores que os valores observados às 18 horas. Esse último horário apresentou, 

entre as frequências 200 e 800 Hz, valores maiores do que os demais horários.   

Uma informação derivada da análise de SPD se refere à qualidade do sistema 

de gravação utilizado. Como os valores máximos de SPD estiveram relacionados ao 

percentil 50º na maioria das situações analisadas, o intervalo dinâmico do sistema de 

gravação foi apropriado para as condições de campo encontradas (sensu 

MERCHANT et al., 2013).  
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4.3. Análise Manual 

Foram manualmente analisados 13.248 arquivos, sendo 6.624 por local. Entre 

as fontes biológicas, sinais acústicos de camarões-de-estalo e peixes foram os mais 

frequentes, e sinais de odontocetos e misticetos, apesar de menos frequentes, 

também foram encontrados em ambas as localidades (Figura 18 - Proporção de 

contribuição de cada fonte sonora por dia analisado em cada região. Azul escuro 

indica que a referida fonte foi detectada em todas as horas do dia; as escalas de cores 

indicam a porcentagem de horas do dia em que a fonte esteve presente; e branco 

representa a ausência de detecção. C.E = Camarão-de-estalo. As datas com asterisco 

(*) indicam fins de semana.Figura 18). A antropofonia foi mais intensa no CSS, apesar 

de ter sido registrada para o PEIA em todos os dias também (Figura 19). Já fontes de 

geofonia foram registradas em maior proporção no PEIA, enquanto no CSS foram 

registradas apenas em um dia (Figura 20) .  

 

➔ CSS 

A fonte sonora mais consistente para a paisagem acústica do CSS foi o 

camarão-de-estalo, com emissões registradas em todas as horas do dia, em todos os 

dias analisados (Figura 21). Outra fonte de biofonia também encontrada em todos os 

dias analisados foram emissões sonoras de peixes.  As emissões acústicas 

registradas como procedentes de peixes abrangem os mais diferentes sinais, como 

visto na Figura 22. Embora não tenham sido encontradas com a mesma frequência 

do que os camarões, os sinais de peixes foram registrados em mais que 75% das 

horas do dia na maioria dos dias, com exceção a um dia do verão e outro do inverno, 

ambos em 2016. Mesmo nesses últimos dias citados, emissões de peixes 

representaram uma fonte presente em mais de 50% das horas.  
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Também como parte da biofonia do CSS, foram registrados sinais acústicos 

de cetáceos. Odontocetos foram registrados apenas por sinais de ecolocalização 

(Figura 23 A) em 2016 em uma única hora da estação de verão, e por quatro horas 

em um dia do inverno. Misticetos (Figura 23 B) foram registrados por seis horas em 

apenas um dia no inverno de 2017.  

As emissões de antropofonia também representaram uma grande 

contribuição para a paisagem acústica do CSS. Ruído de motores foram encontrados 

em pelo menos 50% das horas do dia em todos os dias. No verão de 2016 foram 

encontrados ruídos de motores entre 50 e 75% das horas, e em todos os outros dias 

a detecção se deu em mais de 75% das horas. No inverno do mesmo ano esses ruídos 

foram encontrados em 100% das horas do dia em quase todos os dias com a exceção 

de um, 30 de setembro, onde a taxa de contribuição dessa fonte ainda assim foi em 

mais de 75% das horas. No verão de 2017 houve um dia com detecções entre 50 e 

75% das horas, três dias com detecções em 75% do dia e nos outros dois dias foram 

encontrados ruídos antropogênicos em todas as horas do dia. No inverno, em metade 

dos dias encontramos emissões antrópicas em 75% das horas do dia e na outra 

metade, sinais de motores foram encontrados em todas as horas do dia. 

 O ruído de motores, embora seja um sinal encontrado mais regularmente na 

baixas frequências, também foi detectado com emissões com energia distribuída em 

todas as faixas de frequência cobertas pelo sistema de gravação utilizado (Figura 24). 

Além do ruído de motores, outra fonte representativa da antropofonia registrada em 

altas frequências foram categorizadas como ecossondas (Figura 24 D). Sinais de 

ecossondas foram encontrados em todos os dias do verão de 2016, e em três dias do 

inverno. Em 2017 esse sinal foi detectado em metade dos dias do verão e em dois 

dias do inverno. Além disso, foi encontrado um ruído contínuo que iniciava-se 
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aproximadamente às 20 horas e seguia até as 06 horas da manhã seguinte em quase 

todos os dias analisados. Em algumas ocasiões, esse ruído noturno se intensificava 

entre as 20 e as 22 horas. 

Como fonte associada à geofonia, foram registrados apenas sinais referentes 

às ondas em um único dia dentre os analisados no inverno de 2017.   

➔ PEIA 

Assim como no CSS, camarões-de-estalo foram registrados em 100% das 

horas dos dias, em todos os dias analisados. As emissões acústicas de peixes 

também foram uma fonte consistente para o PEIA e, como no CSS, representaram os 

mais diversos sinais (Figura 25). Em 2016 em todos os dias foram encontrados sinais 

de peixes em pelo menos 50% das horas, embora em nenhum dia o registro tenha 

sido em 100% das horas. No verão foi observado apenas um dia com a proporção de 

horas do dia com essas emissões entre 50 e 75%, e no restante dos dias as detecções 

foram feitas em mais que 75% das horas. No inverno do mesmo ano em 2 dias os 

registros aconteceram em mais de 75% das horas, e a proporção para os outros dias 

ficou entre 50 e 75% das horas. Em 2017, em mais da metade dos dias (sete, dentre 

os doze analisados) houve registros de peixes em 100% das horas do dia. No verão 

este foi o cenário por quatros dias, e a proporção nos outros dois foi de mais de 75% 

das horas com presença de sinais de peixes. No inverno de 2017, em um dia foram 

observados registros de peixes entre 50 e 75% do dia, em dois dias com mais que 

75% e em outros três dias notificaram-se esses sinais em 100% do dia.  

  Além de peixes e camarões, também foram detectados sinais acústicos de 

cetáceos no PEIA. Odontocetos foram registrados em um dia no verão e três dias no 

inverno em 2016, e em 2017 esses registros ocorreram em dois dias de cada estação 

do ano. Diferentemente do CSS, no PEIA, além dos cliques de ecolocalização, 
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também foi possivel detectar assobios e sons pulsantes (Figura 26). Todos os 

registros de odontocetos ocorreram em menos de 25% das horas de cada dia 

analisado. Além dos odontocetos, houve também detecções de misticetos no PEIA. 

Esses sinais foram detectados em dois dias no verão de 2016, tendo sido encontrados 

em 100% das horas em um desses dias, e em um dia no inverno do mesmo ano. Em 

2017 foram encontrados registros de misticetos apenas no inverno, na qual em quatro, 

dos seis dias, foram detectados registros dessas emissões. Entre os sinais de 

misticetos encontrados, houve possivelmente detecções de baleia-de-Bryde 

(Balaenoptera edeni) no verão e baleia-franca-austral (Eubalaena australis) no inverno 

(Figura 27). As emissões sonoras suspeitas de serem de baleia-franca-austral foram 

detectadas a partir dos chamados do tipo upcall, já descrito para indivíduos em águas 

brasileiras (DOMBROSKI et al., 2016).  

A antropofonia no PEIA foi representada por emissões de ruído de motores 

em todos os dias analisados. Apesar disso, em nenhum dos dias essa fonte sonora 

esteve presente em 100% das horas. O ruído de motor foi a única fonte de 

antropofonia registrada, não havendo outras detecções como as ecossondas 

observadas no CSS. Em 2016, no verão, em metade dos dias houve registros de 

ruídos de motores entre 25 e 50% das hora do dia, e na outra metade as detecções 

foram presentes em menos de 25% das horas. No inverno desse mesmo ano houve 

um dia com detecções de antropofonia em mais que 75% das horas do dia, tendo sido 

a maior proporção registrada para o PEIA. Todos os outros dias dessa estação 

apresentaram sinais de antropofonia entre 50 e 75% das horas do dia. Em 2017 em 

dois dias do verão houve registro de antropofonia em menos da metade das horas do 

dia, e entre 50 e 75% das horas nos outros seis dias. No inverno em apenas um dia 
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essas detecções estiveram entre 50 e 75% das horas, e nos outros dias as detecções 

foram presentes entre 25 e 50% das horas.  

As fontes relacionadas à geofonia estiveram mais presentes no PEIA, e foram 

encontrados sinais referentes a ondas e chuva (Figura 28). Detecções de ondas foram 

encontradas em mais que 75% das horas do dia em um dia do verão de 2016, e em 

outros quatro dias dessa estação com proporção de presença em até 50% das horas 

do dia. No inverno desse ano esses sinais foram encontrados em três dias, também 

em até 50% das horas do dia. Em 2017 foram registrados sinais de ondas em três 

dias do verão e em dois dias do inverno, e em todos eles os registros foram feitos em 

menos de 25% das horas do dia. Outra fonte de geofonia foi o sinal de chuva, que foi 

detectado em apenas um dia dentre os analisados, no inverno de 2017, e apresentou 

registros em até 75% das horas do dia.   

As duas localidades apresentaram altas porcentagens de ocorrência para 

biofonia, porém com maiores níveis no PEIA. Apesar disso, a maior diferença entre os 

dois locais é perceptível a partir da análise de contribuição da antropofonia para a 

paisagem acústica do ambiente, sendo bem mais expressiva no CSS do que no PEIA 

(Figura 19). Além disso, as porcentagens de ocorrência de antropofonia no CSS em 

muitas ocasiões foi maior do que a biofonia, situação não encontrada no PEIA em 

nenhum dos dias.  

Em relação às horas do dia, houve novamente uma grande representação da 

biofonia em todas as horas do dia em ambas localidades (Figura 20). No CSS, a 

contribuição da antropofonia esteve alta por todas as horas do dia, sem algum padrão 

aparente. No PEIA porém, é notável uma concentração de detecções de antropofonia 

entre a tarde e a noite, com maiores porcentagens de detecções a partir das 20h. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A investigação das paisagens acústicas revelou particularidades sobre os 

níveis sonoros e as fontes de emissão no CSS e no PEIA. De forma geral, os níveis 

estiveram mais baixos no PEIA em relação ao CSS em todas as situações analisadas. 

Apesar disso, nas duas localidades foram encontradas maiores intensidades sonoras 

no inverno em comparação com o verão, e nenhuma diferença foi evidente entre os 

dias de semana e fim de semana.  

Os maiores valores de PSD para o CSS, acima de 120 dB re1 µPa2/Hz, foram 

encontrados nas frequências mais baixas e são correspondentes à emissões de ruído 

antropogênico, conforme descrito por MCCORMICK e colaboradores (2018). Estudos 

de ruído antropogênico identificaram o tráfego de embarcações como uma das 

principais fontes de aumento de ruído no oceano (HILDEBRAND, 2009; SIROVIĆ; 

WIGGINS; OLESON, 2013), e foi demonstrado que o aporte de energia sonora no 

ambiente marinho variava com o tamanho das embarcações (HATCH et al., 2008; 

MCKENNA et al., 2012). Navios de maiores portes são responsáveis pelo aporte de 

energia nas frequências mais baixas (ANDREW; HOWE; MERCER, 2011; ARVESON; 

VENDITTIS, 2002; MERCHANT et al., 2013), mas embarcações de tamanho médio, 

como de esporte e recreio, também contribuem para o acúmulo de ruído marinho em 

áreas costeiras (HAVILAND-HOWELL et al., 2007). Os picos de RMS e PSD 

encontrados em frequências até 1 kHz no CSS (Figura 5 eFigura 6) corresponde às 

emissões de origem antrópica encontradas pelas análises manuais. As altas taxas de 

proporção de presença de ruído antropogênico no local condizem com intenso tráfego 

de embarcações nessa região (Figura 2), que se teve seu fluxo aumentado 

consideravelmente nas últimas duas décadas (ver FIGUEIREDO et al., 2017) dada a 
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sua importância econômica ao país. Apesar de ter sido necessária apenas uma 

detecção em uma hora completa para que a fonte fosse registrada, as análises 

manuais indicaram que fontes de origem antrópica estiveram presentes na grande 

maioria dos arquivos. Os altos níveis sonoros encontrados no CSS (Tabela 2) foram 

similares aos níveis reportados para outras áreas costeiras com alto tráfego de 

embarcações. No Parque Nacional das Ilhas Virgens, os níveis de ambiente acústico 

alcançaram os mesmos 130 dB re1 µPa registrados como valores máximos no CSS 

com ruído de embarcações (KAPLAN; MOONEY, 2015). Rako e colaboradores (2013) 

registraram no arquipélago de Cres-Losijn, valores de 130 dB re1 µPa na banda de 

frequência entre 63 Hz a 2 kHz durante a temporada de turismo. Em Portugal, no 

estuário do rio Targus, foram encontrados níveis contínuos de 111 dB re1 µPa em 

frequências até 300 Hz, com ainda maiores intensidades na presença de navios 

(VASCONCELOS; AMORIM; LADICH, 2007). Na bacia do Mediterrâneo os níveis 

médios encontrados entre as frequências de 10 a 585 Hz foram de 107 dB re1 µPa  

até 112 dB re1 µPa no Estreito de Gibraltar (CASTELLOTE; CLARK; LAMMERS, 

2012). No Canadá, no parque nacional marinho Saguenay–St. Lawrence foram 

registrados níveis médios de 113 dB re1 µPa (GERVAISE et al., 2012)  e  com 

medianas de 112 dB re1 µPa em frequências de banda larga (0,01 – 23 kHz) 

(MCQUINN et al., 2011). Mais próximo à estação de gravação do CSS, níveis de RMS 

registrados na Baía de Guanabara, no RJ, também importante pólo voltado ao tráfego 

de grandes embarcações, alcançaram também 111 dB re1 µPa nas frequências até 1 

kHz (BITTENCOURT et al., 2014). Essas comparações com áreas de intenso tráfego 

de embarcações reforçam que o CSS também se caracteriza como um setor de 

intensa atividade acústica de natureza antrópica.   
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O CSS apresentou níveis sonoros mais intensos na estação de inverno 

(Figura 9). Estudos sobre variação sazonal da paisagem acústica indicaram que as 

principais diferenças podem estar relacionadas às estações do ano, à hora do dia e 

às fases da lua (MCWILLIAM; HAWKINS, 2013; PIERETTI et al., 2017; RADFORD et 

al., 2008b; STAATERMAN et al., 2014). Nos casos em que ocorreram variações mais 

expressivas entre as estações, as diferenças se deram principalmente devido a 

maiores intensidades de biofonia (MIKSIS-OLDS et al., 2012; RADFORD et al., 2008b; 

STAATERMAN et al., 2014). Para o CSS, porém, o aumento nos níveis sonoros 

provavelmente esteve relacionado a maiores aportes de ruído antropogênico nos dias 

analisados, evidenciado pelos espectrogramas de longa duração (Figura 5) e análises 

manuais (Figura 18). Um dos sinais acústicos mais notáveis detectado, iniciava-se no 

início da noite, aproximadamente às 20h, e se extendia até as 06h da manhã seguinte. 

Uma fonte suspeita responsável por esse tipo de ruído foi a dos emissários 

submarinos. Os emissários submarinos são responsáveis pela disposição oceânica 

de esgotos gerados na costa (LAMPARELLI, 2006), e atualmente existem oito 

emissários de esgotos domésticos em funcionamento no litoral paulista (CETESB, 

2005). Desses, três estão no litoral norte, sendo dois em São Sebastião e um em 

Ilhabela, além do emissário submarino do Terminal Aquaviário da Transpetro. Apesar 

disso, em contato com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 

foi informado que os emissários têm uma rotina de funcionamento de 24 horas por 

dia, e portanto, provavelmente não seriam a fonte do ruído encontrado. O Terminal 

Aquaviário da Transpetro foi também contatado, porém não houve retorno. Até o 

presente momento esta equação não foi solucionada, mas torna-se prioritária em 

função de sua influência na geração de um resultado importante de geração de ruído 

antropogênico em maior escala no inverno no CSS.   
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No PEIA, apesar de ter presença de fonte antrópica também em todos os dias, 

a maioria das emissões foi registrada a partir de detecções individuais nas horas, 

tendo menor concentração dos sinais em comparação ao CSS. Dessa forma, mesmo 

com os altos valores do 5º percentil do PSD e do RMS registrados no local no inverno, 

emissões de ruído antrópico não foram tão intensas como no CSS. Apesar desses 

altos níveis nas baixas frequências (até 1 kHz), no inverno a mediana se manteve em 

níveis de aproximadamente 90 dB re1 µPa2/Hz e com valores máximos de SPD abaixo 

disso (Tabela 2, Figura 16). Isso indica que os valores mais altos provavelmente são 

representações de sinais esporádicos, mas com muita intensidade sonora, como ruído 

de embarcações ocasionais e sinais biológicos como as vocalizações de misticetos, 

encontradas em grande proporção no local nessa estação, nessa faixa de frequência 

(até 1 kHz). Por ser uma região mais voltada a atividades de turismo náutico com 

visitas incluindo a unidade de conservação do PEIA, era esperado que fossem 

detectados tais ruídos ao longo do ano. Apesar disso, foi encontrado uma inesperada 

concentração de ruído antrópico entre as horas da tarde e da noite. Como indicado 

por Lammers e colaboradores (2008), a acústica é uma importante ferramenta para 

gestores de parques naturais em vista do monitoramento do tráfego de embarcações, 

inclusive ilegais. Esse monitoramento é importante em locais como unidades de 

conservação, santuários ou reservas, especialmente em locais onde o monitoramento 

in situ com embarcações e contínuo não é possível, como em muitas ilhas remotas ou 

atóis. Além disso, a detectabilidade das embarcações é inversamente proporcional 

aos níveis sonoros de cada local, sendo possível a maior detecção de embarcações 

a maiores distâncias quanto menores os níveis sonoros de fundo do local. Assim, 

quanto menores se mantiverem os níveis sonoros no PEIA, maiores serão as 

potencialidades da utilização da acústica nesse tipo de monitoramento.   
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Níveis sonoros similares aos do PEIA foram encontrados em outras regiões. 

Alguns locais no Mar de Timor e no Mar de Arafura apresentaram níveis de ambiente 

acústico (50 Hz -10 kHz) entre 50 a 80 dB re1 µPa (CATO, 1978), e níveis de RMS 

(50 Hz–24 kHz) menores do que 100 dB re1 µPa, assim como no Santuário Marinho 

Nacional de Stellwagen Bank (10 Hz - 1 kHz) (HATCH et al., 2008). Ainda sobre os 

baixos níveis de PSD registrados, nas porções rasas do Golfo de Hauraki, na Nova 

Zelândia, observaram-se níveis similares de PSD variando entre 60 a 80 dB re1 

µPa2/Hz (PUTLAND; CONSTANTINE; RADFORD, 2017). As mencionadas áreas, 

assim como o PEIA, estão relacionadas a regiões marinhas que se transformaram em 

reservas com regulamentações específicas voltadas para a manutenção da qualidade 

de vida marinha, e que contam com atividades de turismo de lazer anualmente.  

Nas baixas frequências, os picos de frequência entre 0,1 e 1 kHz no PEIA são 

possivelmente também influenciados pela biofonia local. Esse é o intervalo de 

frequência na qual muitos peixes vocalizam (BASS; LADICH, 2008; LADICH, 2014) e 

foi encontrada com bastante frequência no PEIA (Figura 18 eFigura 25). Peixes e 

invertebrados são algumas das fontes sonoras mais abundantes em paisagens 

acústicas marinhas (PARSONS et al., 2016), e o coro de diferentes espécies pode 

ocorrer simultaneamente, variando ou não as escalas de frequências e durações entre 

as vocalizações (PARSONS et al., 2017; PARSONS; MCCAULEY; THOMAS, 2013). 

Dessa forma, seria interessante que futuros trabalhos refinassem o estudo e a 

aplicação desses sinais acústicos encontrados tanto no PEIA como no CSS para 

melhor entender a composição e riqueza de espécies vocais localmente. Um exemplo 

de como a técnica pode ser aplicada foi feito por Putland e colaboradores (2018), em 

que os sinais obtidos através de utilização de um conjunto de hidrofones foram 

utilzados para detectar o posicionamento e a movimentação de peixes. As detecções 
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sonoras de peixes poderiam ainda ser associadas ao uso de técnicas modernas de 

investigação como o BRUV (Baited Remote Underwater stereo-Video) para aprimorar 

o emprego das ferramentas de monitoramento e gestão em áreas protegidas (ROLIM 

et al., 2019). 

 Também parte da biofonia, os impulsos de camarão-de-estalo ocorrem entre 

as frequências de 2 a 7 kHz (AU; BANKS, 1998), e é a principal fonte responsável 

pelo aumento dos níveis sonoros nessas frequências do PEIA. Esses invertebrados 

são conhecidos por dominarem a faixa de frequência entre 2 a 15 kHz (Figura 21) em 

habitats marinhos temperados e  tropicais (RADFORD et al., 2008a, 2010, 2011; 

STAATERMAN et al., 2013). Por serem evidentes por todo o mundo em águas 

quentes e rasas, nas profundidades de até 60 m (EVEREST; YOUNG; JOHNSON, 

1948; FISH, 1964; KNUDSEN; ALFORD; EMLING, 1948), essa já era uma fonte 

esperada com alta proporção de contribuição nas duas localidades, como foi 

encontrada.   

Os sons emitidos por odontocetos também são parte importante da biofonia 

do PEIA e foram registrados em todas as semanas de gravação. Das 90 espécies de 

cetaceos existentes atualmente (COMMITTEE ON TAXONOMY, 2018), 47 já foram 

registradas em águas brasileiras, e dessas, 30 espécies foram reportadas ao longo 

da costa do estado de São Paulo   (SANTOS et al., 2010, 2019). Devido à grande 

diversidade de espécies, abundância, e presença anual e sazonal desse grupo na 

área de estudo (Ibid.), a detecção de diferentes espécies de odontocetos já era 

esperada nos locais estudados. Não foi possível identificar as espécies de 

odontocetos responsáveis pelos sons detectados nesse trabalho, porém está em 

curso no Laboratório de Biologia da Conservação de Mamíferos Aquáticos do Instituto 

Oceanográfico da USP a elaboração de uma biblioteca para que sistemas de MAP 
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(Monitoramento Acústico Passivo) otimizem as investigações de uso de área pelos 

odontocetos. Esse é um processo complexo em face à grande diversidade de 

espécies encontradas globalmente e localmente, à ampla gama de parâmetros físicos 

que descrevem suas emissões sonoras, aliado à existência de variações 

intraespecíficas envolvendo essas emissões (AU; HASTINGS, 2008), e pela fase 

inicial do citado grupo de pesquisa nesse campo de investigações. Apesar disso, a 

partir do estudo de modelagem de nicho realizado por Figueiredo (2017), foi indicado 

que os cetáceos mais frequentes na área de estudo são boto-cinza (Sotalia 

guianensis) e toninha (Pontoporia blainvillei), mais próximos à costa, e nariz-de-

garrafa (Tursiops truncatus) e pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis) um pouco mais 

distante da costa. Pelos parâmetros dos sinais acústicos detectados serem 

coincidentes com os reportados para essas espécie em exceção à toninha, as 

candidatas a terem sido reportadas, portanto, seriam: boto-cinza, nariz-de-garrafa e 

pintado-do-Atlântico. 

Ainda sobre os cetáceos, também foram registrados sinais de misticetos em 

ambas localidades. Atualmente são listadas oito espécies de misticetos na plataforma 

continental sudeste do Brasil (SANTOS et al., 2010; ZERBINI et al., 2004), e os 

registros de baleia-de-Bryde (B. edeni) estiveram entre os mais frequentes na costa 

paulista (FIGUEIREDO, 2017). Esses organismos são normalmente encontrados nas 

áreas costeiras do sudeste brasileiro, e apresentam maiores densidades de 

ocorrência entre primavera e verão onde se alimentam de sardinhas (DE MOURA; 

SICILIANO, 2012; SANTOS et al., 2010, 2019). As detecções suspeitas de serem 

originadas de baleias-de-Bryde ocorreram justamente no verão, em janeiro, no PEIA, 

e com os parâmetros acústicos previamente reportados para a espécie (ver Tabela 

10.5 AU; HASTINGS, 2008). Apesar de terem sido reportadas ocorrências dessa 
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espécie nas águas tropicais e temperadas dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, 

essa ainda é uma das espécies de misticetos menos conhecidas (KATO; PERRIN, 

2009). Baleias-de-Bryde não realizam movimentos migratórios latitudinais, 

permanecendo nas águas tropicais e temperadas durante todo o ano, e ainda pouco 

se sabe à respeito do período reprodutivo ou onde ocorrem os grupos de reprodução 

(Ibid.). Além disso, até o presente momento os sinais acústicos de baleias-de-Bryde 

foram descritos apenas em uma ocasião no Atlântico Sul (FIGUEIREDO; SIMÃO, 

2014), evidenciando a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre as 

emissões sonoras desta espécie comumente encontrada no sudeste brasileiro. 

Refinar essas detecções poderá promover uma maior compreensão da sazonalidade 

de uso das áreas de estudo, possivelmente informando períodos com maiores 

densidades de detecção de emissões sonoras, colaborando com as descrições sobre 

suas estratégias de uso das águas locais . 

Além da baleia-de-Bryde, outra possível detecção de misticeto refere-se à 

emissões de baleia-franca-austral (E. australis). A baleia-franca-austral, assim como 

a maior parte das espécies de misticetos, passa o verão se alimentando em altas 

latitudes, e migra no inverno para latitudes mais baixas para se reproduzir, dar à luz 

seus filhotes e criá-los (BEST et al., 1993; IWC, 2012; KENNEY, 2009; ZERBINI et al., 

2015). Apesar da maior concentração de baleias-franca na costa brasileira ocorrer na 

porção sul do estado de Santa Catarina (GROCH et al., 2005; GROCH; FLORES, 

2011), elas têm sido reportadas em uma faixa de maior de extensão, incluindo a costa 

sudeste (ELLIS, 1969; FIGUEIREDO; GOYA; SANTOS, 2019; LODI; BELLINI; 

SICILIANO, 1996; SANTOS et al., 2001, 2010). A ocorrência da espécie no sudeste 

do Brasil alcança os picos entre agosto e setembro (LODI; BELLINI; SICILIANO, 

1996), exatamente os meses nos quais as detecções suspeitas de serem emitidas por 
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baleias-franca foram registradas. A baleia-franca-austral consta na lista de espécies 

ameaçadas como “em perigo” (OTT; GROCH; DENILEWICZ, 2008), e são vulnerávies 

às ameaças diretamente relacionadas à atuação antrópica como pesca, tráfego de 

embarcações, poluição sonora, entre outros (SANTOS et al., 2010). Como 

consequência, a o estoque populacional no sudeste do Brasil pode ser afetado de 

forma semelhante à relatada para a outra espécie de mesmo gênero do Atlântico 

norte, onde as intensas atividades humanas levaram aquelas baleias a um declínio 

populacional significativo nos últimos 20 anos (PETTIS; HAMILTON, 2016).  

Nesse cenário, a utilização da bioacústica como ferramenta de conservação 

se mostra promissora, uma vez que além de contribuir para a gestão das espécies no 

tocante à poluição sonora (PARKS et al., 2011; ROLLAND et al., 2012) também pode 

ser utilizada em sistemas de detecção de presença baseados em sinais acústicos para 

prevenção de colisões entre baleias e embarcações (HATCH et al., 2012). No 

hemisfério norte, o uso da acústica como ferramenta gerou um programa de gestão 

costeira que levou à mudança da rota de embarcações e que culminou em decréscimo 

de registros de atropelamentos (CONN; SILBER, 2013). Em vista do atual cenário de 

aumento de população das baleias-franca-austrais (GROCH et al., 2005) que 

possivelmente estão reocupando antigas áreas de uso no sudeste do Brasil (LODI; 

BELLINI; SICILIANO, 1996; SANTOS et al., 2001), a ferramenta de MAP poderia ser 

utilizada para a mesma finalidade com que ocorreu no hemisfério norte. Assim, é 

recomendado que um monitoramento acústico seja considerado como uma 

compensação ambiental obrigatória dos portos da costa brasileira nos setores sul e 

sudeste. 

Além da baleia-de-Bryde e da baleia-franca-austral, baleias-minke-comuns 

(Balaenoptera acutorostrata) foram notificadas pela costa do estado de São Paulo 
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(SANTOS et al., 2019; SANTOS; FIGUEIREDO; BRESSEM, 2017) aos pares de 

indivíduos em algumas ocasiões em meses de outono e de inverno. Apesar de não 

terem sido registrados sinais acústicos dessa espécie, um maior detalhamento nas 

analises acústicas possivelmente fomentaria um melhor mapeamento de suas 

ocorrências, de forma a auxiliar na compreensão da possível utilização da costa por 

um estoque populacional para reprodução. Assim como nos odontocetos, também é 

preciso refinar a identificação de espécies de misticetos que usam a costa paulista 

para compreender padrões de uso de área.  

 Apesar de emissões da biofonia também terem sido detectadas no CSS, a 

alta presença de ruído antropogênico mascara a presença desses sinais em 

frequências até 1 kHz (RADFORD; KERRIDGE; SIMPSON, 2014). Além dos peixes, 

os misticetos presentes no CSS também podem ter tido seus sinais cobertos por 

emissões antropogênicas, impossibilitando a detecção (ver CLARK et al., 2009b; 

ERBE et al., 2016). Assim, o registro de misticetos e peixes pelas análises manuais 

podem ter sido subestimados em função do alto ruído antrópico local. A alta taxa de 

registros de biofonia de peixes e camarões-de-estalo no PEIA também se deve ao fato 

do fundeio estar localizado em uma área protegida de arrastos de pesca para evitar 

perder-se o equipamento de pesquisa, e mais próximo a um costão rochoso quando 

comparado ao fundeio do CSS.  

Além da biofonia, sinais relacionados à geofonia também podem ter sido 

mascarados no CSS. Muitas espécies de peixes e invertebrados dependem da 

biofonia e de geofonia como indicações acústicas para a escolha dos locais mais 

apropriados para se desenvolverem (STANLEY; RADFORD; JEFFS, 2012). Pelos 

níveis sonoros nas baixas frequências estarem ocupados por ruído antropogênico 

com muita periodicidade, sons relacionados à ondas podem também ter sido 
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subestimados. Esses sinais referentes à ondas foram registrados no CSS em apenas 

um dia, em contraste aos 13 dias com esse mesmo sinal no PEIA. O setor em área 

mais protegida onde foi fundeado o hidrofone no PEIA pode ter beneficiado a detecção 

desses sinais geofônicos relacionados a ondas, não somente pela geografia do local, 

mas pelo fato da proximidade de um obstáculo de costão rochoso onde o embate das 

ondas seria mais comum quando comparado ao CSS. Sinais geofônicos também são 

ferramentas importantes para os organismos marinhos que utilizam o som como meio 

de percepção do ambiente, e seu mascaramento também tem efeitos negativos para 

processos vitais como crescimento, sobrevivênia e reprodução (RADFORD et al., 

2011; WILLIAMS et al., 2015). 

A poluição sonora causada por embarcações é uma grande fonte de 

contribuição para as paisagens acústicas no geral, e tem sido foco de atenção e 

preocupação por cientistas (HILDEBRAND, 2009). A descrição dos padrões sonoros 

do CSS e do PEIA são interessantes ferramentas pois podem indicar como o ruído 

antropogênico pode estar influenciando a vida marinha em ambos setores. As 

consequências do crescente aporte de ruído antropogênico e do potencial 

mascaramento da biofonia ainda são incertas. Algumas espécies aumentaram o 

volume de suas vocalizações para serem detectadas apesar do ruído (HOLT; 

JOHNSTON, 2014; PARKS et al., 2011). Outras modificam suas caracteristicas 

acústicas, alterando as frequências de seus sinais, aumentando a duração do 

chamado (HOLLES et al., 2013) ou esperando o ruído antropogênico passar para 

voltarem a vocalizar (NOWACEK et al., 2007). Além disso, em cetáceos, mudanças 

acústicas e de comportamento estiveram ligadas ao estresse crônico (ROLLAND et 

al., 2012), e podem ter consequências para o sucesso reprodutivo e então a 

sobrevivência de populações (CASTELLOTE; CLARK; LAMMERS, 2012).  



58 
 

Descrições de paisagens acústicas oferecem ferramentas para estimar os 

impactos dos crescentes níveis de ruídos antropogênicos. Como exemplo, a 

modelagem de ruído de embarcações pode ser desenvolvida para contribuir com o 

planejamento espacial marinho, incluindo os efeitos nos organismos aquáticos (ERBE 

et al., 2014; ERBE; MACGILLIVRAY; WILLIAMS, 2012; HATCH et al., 2008). Nesse 

senntido, o presente estudo apresenta a primeira descrição dos níveis sonoros no 

CSS e no PEIA, fornecendo uma referência inicial importante para qualificar e 

quantificar o impacto acústico de quaisquer mudanças futuras nas referidas áreas.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

Os níveis sonoros e as fontes de emissão no CSS e no PEIA são distintos 

principalmente quanto à contribuição maior de sons de natureza antropogênica no 

CSS em função de seu uso intenso por embarcações ao longo do ano. O CSS 

apresenta maiores proporções de emissões de antropofonia, e menos registros de 

biofonia. Apesar disso, sons biogênicos envolvendo principalmente camarões-de-

estalo, peixes e cetáceos são comuns em ambos setores. O perfil entre dias de 

semana e fins de semana foi semelhante, e sazonalmente no inverno ocorre a maior 

intensidade de energia acústica. Nessa estação há maiores intensidades de energia 

acústica em ambos locais, embora no PEIA a diferença se concentra em baixas 

frequências. O CSS e o PEIA apresentam maiores níveis acústicos concentrados em 

baixas frequências. 
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TABELAS 

 

Tabela 1 - Datas selecionadas para análise por cada estação do ano em cada local. Datas 
com asterisco (*) sinalizam dias de finais de semana (Sábados e Domingos). 

Ano Verão Inverno 

2016 

 16/01* 

26/01 

05/02 

 07/02* 

10/02 

13/02* 

24/06 

 25/06* 

 26/06* 

28/06 

30/09 

2017 

  21/01* 

23/01 

25/01 

 28/01* 

 29/01* 

30/01 

26/07 

 29/07* 

 05/08* 

11/08 

17/08 

 20/08* 

 



 
 

Tabela 2 - Valores de PSD (dB re1 µPa2/Hz) dos percentis 5º, 50º e 95º e do RMS, nas estações de verão e inverno, em relação às frequências. 

 
CSS PEIA 

 Verão Inverno Verão Inverno 

 5º 50º 95º RMS 5º 50º 95º RMS 5º 50º 95º RMS 5º 50º 95º RMS 

10 Hz 120 100 85 110 130 120 100 120 80 70 55 80 120 90 80 120 

100 Hz 90 75 70 95 100 95 70 100 80 75 60 75 100 80 70 95 

1000 Hz 90 70 60 80 90 80 70 90 80 65 60 75 85 75 65 80 

10000 Hz 70 70 55 70 85 70 60 80 80 75 70 75 75 75 70 75 

48000 Hz 40 40 25 40 55 40 30 50 50 45 35 45 45 40 35 45 

 

6
0
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FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Mapa de localização dos fundeios das áreas de estudo da região do litoral norte 
do Estado de São Paulo. 
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Figura 2 - Densidade de tráfego de embarcação local na área de estudo. Dados de 2016 e 
2017. Fonte: MarineTraffic.com. 
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Figura 3 – Gráficos climatológicos referentes a: A) Precipitação acumulada; e B) Temperatura 
média entre os anos de 1961 e 1990. Dados coletados na estação de Ubatuba pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET). Fonte: www.inmet.gov.br. 
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Figura 4 - Hidrofone anexado no cabo do fundeio no PEIA. Foto: Diogo Barcellos. 
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Figura 5 - Espectrogramas de longa duração (LTSAs) com a densidade espectral (PSD) das 
estações de verão e inverno (V e I respectivamente) dos anos de 2016 e 2017. A primeira 
coluna refere-se à área do CSS e a segunda coluna à área da Ilha Anchieta. O eixo 
representando as frequências é apresentado de forma logarítmica. Intensidade do som (dB re 
1 µPa2/Hz) indicada pela escala entre vermelho e azul. As datas com asterisco (*) indicam fins 
de semana (Sábados e domingos).  

 



66 
 

 

 

Figura 6 - Média (RMS) e percentis da energia de densidade espectral (PSD) do CSS quanto 
a: a) Fins de semana; b) Dias de semana; c) Estação de verão; e d) Estação de inverno, 
contabilizados dos anos de 2016 e 2017. O eixo representando as frequências é apresentado 
de forma logarítmica. Atenção às diferentes escalas de PSD.  
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Figura 7 - Média (RMS) e percentis da energia de densidade espectral (PSD) do CSS em 
relação à categoria dos dias. Do lado direito referentes à dias de fim de semana (a), c), e) e 
g) ) e do lado esquerdo à dias de semana ( b), d), f) e h)). a) e b) Total, c) e d) frequências 
baixas (10 a 1.000 Hz), e) e f) frequências médias (1.000 a 10.000 Hz) e g) e h) frequências 
altas. Atenção às diferentes escalas de PSD. 
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Figura 8 - Médias (RMS) da energia de densidade espectral (PSD) no CSS em relação a 
categoria dos dias. 

 

 

Figura 9 - Médias (RMS) da energia de densidade espectral (PSD) no CSS em relação à 
estação do ano. 
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Figura 10 - Média (RMS) e percentis da energia de densidade espectral (PSD) do CSS em 
relação as estações. Do lado direito referentes ao verão (a), c), e) e g) ) e do lado esquerdo 
ao inverno ( b), d), f) e h)). a) e b) Total, c) e d) frequências baixas (10 a 1.000 Hz), e) e f) 
frequências médias (1.000 a 10.000 Hz) e g) e h) frequências altas. Atenção às diferentes 
escalas de PSD. 
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Figura 11 - Médias (RMS) da energia de densidade espectral (PSD) no CSS em relação às 
horas do dia. 

 

 

Figura 12 - Média (RMS) e percentis da energia de densidade espectral (PSD) do PEIA 
quanto a: a) Fins de semana; b) Dias de semana; c) Estação de verão; e d) Estação de 
inverno, contabilizados dos anos de 2016 e 2017. O eixo representando as frequências é 
apresentado de forma logarítmica. Atenção às diferentes escalas de PSD. 
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Figura 13 - Médias (RMS) da energia de densidade espectral (PSD) no PEIA em relação a 
categoria dos dias. 

 

 

Figura 14 - Médias (RMS) da energia de densidade espectral (PSD) no PEIA em relação a 
estação do ano. 
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Figura 15 - Média (RMS) e percentis da energia de densidade espectral (PSD) do PEIA em 
relação à categoria dos dias. Do lado direito referentes à dias de fim de semana (a), c), e) e 
g)) e do lado esquerdo à dias de semana ( b), d), f) e h)). a) e b) Total, c) e d) frequências 
baixas (10 a 1000 Hz), e) e f) frequências médias (1000 a 10.000 Hz) e g) e h) frequências 
altas. Atenção às diferentes escalas de PSD. 
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Figura 16 - Média (RMS) e percentis da energia de densidade espectral (PSD) do CSS em 
relação as estações. Do lado direito referentes ao verão (a), c), e) e g) ) e do lado esquerdo 
ao inverno ( b), d), f) e h)). a) e b) Total, c) e d) frequências baixas (10 a 1000 Hz), e) e f) 
frequências médias (1000 a 10.000 Hz) e g) e h) frequências altas. Atenção às diferentes 
escalas de PSD. 
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Figura 17 - Médias (RMS) da energia de densidade espectral (PSD) no PEIA em relação as 
horas do dia. 
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Figura 18 - Proporção de contribuição de cada fonte sonora por dia analisado em cada região. 
Azul escuro indica que a referida fonte foi detectada em todas as horas do dia; as escalas de 
cores indicam a porcentagem de horas do dia em que a fonte esteve presente; e branco 
representa a ausência de detecção. C.E = Camarão-de-estalo. As datas com asterisco (*) 
indicam fins de semana.       
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Figura 19 - Porcentagem de ocorrência de cada categoria de emissão sonora em cada dia 
amostrado. 
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Figura 20 - Porcentagem de ocorrência de cada categoria de emissão sonora por hora do dia. 
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Figura 21 - Exemplo de emissões de camarão-de-estalo no CSS (A) e no PEIA (B). 

 

 

Figura 22 - Exemplos de emissões sonoras de peixes no CSS. 
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Figura 23 - Exemplo de emissão sonora de cetáceos no CSS. A – Ecolocalização de 
odontocetos (com FFT de 1024 pontos) e B – Misticetos (com FFT de 4096). 
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Figura 24 - Exemplos de fontes de antropofonia no CSS. A, ruídos de motores com maior 
energia concentrada nas baixas frequências, B e C ruídos com energia dissipada por todo o 
espectro, D ecossonda nas altas frequências e E ruído noturno. 
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Figura 25 - Exemplos de emissões caracterizadas como peixes no PEIA. J e K com mais de 
um tipo de vocalização ao mesmo tempo. 
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Figura 26 - Exemplos de emissões e odontocetos no PEIA. 
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Figura 27 - Exemplos de emissões sonoras de misticetos no PEIA. Emissões A e B 
possivelmente de baleia-de-Bryde e C e D possivelmente de baleia-franca. 

 

 

Figura 28 - Exemplos de geofonia. A ondas no CSS, B onda no PEIA e C chuva no PEIA
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - Média (RMS) e percentis da energia de densidade espectral (PSD) do CSS 
entre as horas 00 e 11 do dia. 

 

APÊNDICE B- Média (RMS) e percentis da energia de densidade espectral (PSD) do CSS 
entre as horas 12 e 23 do dia. 
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APÊNDICE C- Média (RMS) e percentis da energia de densidade espectral (PSD) do PEIA 
entre as horas 00 e 11 do dia. 
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APÊNDICE D  - Média (RMS) e percentis da energia de densidade espectral (PSD) do PEIA 
entre as horas 12 e 23 do dia. 
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