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Resumo 

 A Cronobiologia estuda a origem e a manifestação de ritmos biológicos nos mais diversos 

táxons. A análise dos dados obtidos experimentalmente, contudo, é bastante complexa, haja vista 

a restrita gama de métodos disponíveis para tal. 

 Os osciladores que determinam a existência dos ritmos biológicos são exemplos de 

sistemas dinâmicos não-lineares, os quais estão amplamente distribuídos nos seres vivos. Esses 

sistemas, por suas peculiaridades, são melhor analisados por métodos não-lineares. 

O objetivo deste trabalho é testar diferentes métodos de análise séries temporais, tanto 

alguns classicamente empregados na Cronobiologia quanto métodos não-lineares, verificando sua 

empregabilidade e funcionalidade para dados cronobiológicos, bem como as propriedades que 

permitem ou não seu uso. 

Para tanto, foram utilizados dados de ritmos de consumo de O2 obtidos para diferentes 

grupos etários de operárias de Melipona quadrifasciata (Hymenoptera, Meliponini). Tais dados 

foram submetidos às seguintes análises: Transformada Rápida de Fourier (TRF), Análise de 

Potência Espectral (PSA), Estatística Circular (teste de Rayleigh), Teste de Estacionariedade (Teste 

da Raiz Unitária de Dickey-Fuller Aumentado – ADF), Plot de Poincaré, Entropia Aproximada 

(ApEn) e Entropia Aproximada Volumétrica (vApEn). 

Os resultados obtidos demonstram que os métodos não-lineares de análise detectam a 

existência de ritmo metabólico, assim como os métodos lineares utilizados por Teixeira (2006) e 

Camargo (em andamento) indicam sua presença. 

Ressalta-se, contudo, que há certa dificuldade em distinguir se a variabilidade existente 

nas séries deve-se, possivelmente, a seu comportamento determinístico ou a ruídos externos a 

elas, cuja detecção não é possível. Outro importante fator limitante da aplicabilidade das análises 

não-lineares é o número de pontos das séries temporais em questão, que era bastante reduzido 

nesse estudo.  

Dessa maneira, conclui-se que alguns métodos não-lineares, e.g. TRF, também são 

eficazes na detecção de ritmos biológicos, devendo ser observada a restrição devido ao tamanho 

da série temporal. 



 

 

Abstract 

 Chronobiology is the study of the origin  and manifestation of rhythmical phenomena in 

all sorts of taxons. The analysis of the experimental obtained data is, however, still very complex 

due to the lack of availability of methods and techniques. 

The oscillators that determine the existence of rhythmical biological phenomena are examples of 

non-linear dynamic systems, which are widely spread among organisms. 

This research intends to present the result of a sort of temporal series analysis methods, 

some already used for Chronobiology research, as non-linear methods, testing their use and 

functionality for chronobiological data as well as determining their gaps and limitations for this 

purpose. 

For this research, data regarding to rhythm of O2 consumption were obtained from 

different age groups of Melipona quadrifasciata (Hymenoptera, Meliponini) workers. Such data 

were submitted to the following analysis: Fast Fourier Transform (FFT), Power Spectrum Analysis 

(PSA), Circular Statistics (Rayleigh’s test), Stationarity Test (Unit Root Augmented Dickey-

Fuller Test – ADF), Poincaré Plot, Approximate Entropy (ApEn) e Volumetric Approximate Entropy 

(vApEn). 

The results indicate that nonlinear methods detect the presence of metabolic rhythm, 

such as previous researches where linear methods used by Teixeira (2006) and Camargo (ongoing 

research) indicate its presence. 

However, there is some difficulty in determining if the variability present in the series is 

possibly due to its deterministic behavior or to the external noise, from which the determination 

is still not possible. Another limiting factor is the number of points of analyzed temporal series, 

which was very small. 

We conclude that some nonlinear methods, e.g. FFT, are effective to detect biological 

rhythms, but the constraint to time series length must be observed. 
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CAPÍTULO 1 - Introdução 
  

1.1 O estudo da ritmicidade biológica 

A Cronobiologia é um ramo da Biologia cujo objetivo principal é o estudo das 

características temporais dos organismos, em todos os seus níveis de organização, incluindo o 

estudo de ritmos biológicos (Rotenberg et al, 2003).  

Os eventos exibidos por um organismo com uma determinada freqüência podem ser de 

dois tipos: uma reação direta do organismo a algum evento ambiental (mascaramento) ou um 

ritmo biológico (Mrosovsky, 1999).  

A caracterização de um evento como ritmo biológico depende de alguns fatores, dentre 

eles (Marques et al, 2003): 

 Endogenicidade, ou seja, persistência mesmo quando o organismo está em 

condições ambientais constantes (e.g., escuro constante) e permissivas, e 

 Capacidade de sincronização por um ciclo ambiental, chamado zeitgeber, 

responsável pelo arrastamento do ritmo, permitindo ao organismo antecipar-se a 

um determinado evento ambiental previsível. 

Desde a Antiguidade há relatos da existência de ritmos biológicos, como o movimento 

diário das folhas de tamarindo descrito por Andróstenes de Thasos em 325 a.C. (Schildknecht, 

1983 apud Rotenberg et al, 2003); contudo, com as observações feitas por De Mairan em 1729 

(Saunders et al, 2002) de que os movimentos foliares de Mimosa pudica persistiam mesmo em 

ausência do ciclo claro/escuro (escuro constante, no caso), tiveram início os experimentos 

cronobiológicos. 

Atualmente, é reconhecida a ampla distribuição dos ritmos biológicos nos mais distintos 

táxons, desde cianobactérias (e.g., Johnson et al, 2008), passando por fungos (e.g., Liu & Bell-

Pedersen, 2006), equinodermos (e.g., Hammond, 1982),  peixes (e.g., Zhdanova & Reebs, 2005), 

mamíferos (e.g., Elliott, 1976) e até algas (e.g., Benson et al, 2008) e angiospermas (e.g., Erdei et 

al, 1998), dentre outros. 

 Fisicamente, os ritmos podem ser representados como ondas, apresentando as mesmas 

características que elas (Figura 1). 

 Se mantidos em condições constantes, isolados dos ciclos ambientais, os organismos 

passam a exibir os ritmos, anteriormente arrastados pelas pistas do ambiente, em livre curso. 

Quando isso ocorre, é possível constatar o período endógeno do ritmo, denominado tau (τ) (Wyse 

et al, 2010), o qual é espécie-específico e próximo, mas não idêntico, a 24 horas (Saunders et al, 

2002). 
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O τ também pode apresentar variação interindividual, influenciada, dentre outros, por 

fatores como idade e condições em que o organismo encontrava-se previamente (Pittendrigh & 

Daan, 1976). 

De acordo com seu período, que pode ser inferior, superior ou próximo a 24 horas, os 

ritmos são denominados ultradianos, infradianos ou circadianos, respectivamente, sendo os 

últimos os mais estudados, dada sua relação direta com o ciclo claro/escuro. 

 O principal zeitgeber conhecido é o ciclo claro/escuro, porém há outros ciclos ambientais 

capazes de produzir arrastamento, como variações de temperatura (Zimmerman et al, 1968) e 

umidade (Sharma & Chandrashekaran, 2005). 

Figura 1 - Representação de uma onda senoidal, a qual é cíclica e pode ser descrita pelos mesmos 
parâmetros que os ritmos biológicos. Dentre elas, podemos destacar: (a) MESOR, linha “média” da variação 
dos valores da onda; (b) amplitude, metade da distância entre a crista e o vale, é a intensidade com que o 
ritmo se manifesta; (c) período (τ), distância entre duas cristas (ou dois vales), corresponde ao intervalo de 
tempo decorrido para que se complete uma oscilação; (d) fase (ϕ), momento em que o ritmo se encontra. 
Não estão representadas na imagem a frequência e a acrófase. A frequência é o número de vezes em que 
ocorre uma oscilação completa em um dado intervalo de tempo; fisicamente, é descrita como o inverso do 
período.  A acrófase corresponde ao horário em que ocorre o pico do ritmo analisado. 

 

Os ritmos são gerados por osciladores intrínsecos ao organismo, os quais podem estar 

localizados em diferentes estruturas. Nos mamíferos, por exemplo, há envolvimento dos núcleos 

supraquiasmáticos do hipotálamo no controle dos ritmos circadianos (Elliott, 1976), enquanto nas 

aves e répteis, esse papel é desempenhado pela glândula pineal (Aschoff, 1989). 
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Há um oscilador dito principal (marca-passo ou pacemaker), o qual se relaciona com os 

chamados osciladores subordinados, gerando, assim, uma hierarquia entre eles e, 

consequentemente, com relação à exibição dos ritmos (Aschoff, 1981 apud Aschoff, 1989).  Há 

evidências, contudo, de que os ritmos podem ser determinados por um sistema composto por 

diversos osciladores (Gielbutowicz, 2000). 

Quando zeitgeber está ausente, os osciladores exibem períodos distintos e independentes 

entre si (Gielbutowicz, 2001), porém dada a robustez da oscilação e, portanto, exibição do ritmo 

circadiano, conclui-se que há um acoplamento dos osciladores circadianos (Gonze & Goldbeter, 

2006). 

Geneticamente, a geração dos ritmos circadianos é determinada principalmente por três 

genes, cuja regulação ocorre por meio de um feedback negativo: frequency (frq), cuja transcrição 

e tradução levam à produção da proteína FRQ; period (per), que codifica a proteína PER; e 

timeless (tim), com a proteína TIM (Dunlap, 1996).  

Elevadas concentrações de FRQ levam à redução de atividade de frq, cuja expressão é 

afetada também pela presença de luz.  Isso garantiria o arrastamento do relógio circadiano até 

mesmo por rápidos pulsos de luz, que atuam diretamente no promotor de frq, de forma 

independente do feedback negativo realizado por FRQ (Crosthwaite et al, 1995). 

A regulação de per e tim, por outro lado, é mais complexa: PER e TIM ligam-se, formando 

um heterodímero que, quando rompido, permite que essas proteínas interajam fisicamente com 

um outro complexo protéico, dCLOCK-CYC, o qual, ao contrário de PER e TIM em si, pode se ligar 

ao DNA, regulando a transcrição dos genes per e tim (Lee et al, 1999). 

Entretanto, apesar dos diversos avanços no campo da pesquisa cronobiológica, muitas 

questões relativas ao controle e manifestação dos ritmos endógenos ainda permanecem sem 

solução. 

 

2.1.1 O ritmo de consumo de O2 como objeto de estudo 

O consumo de O2 é bastante empregado para diversos estudos, pois reflete a taxa de 

metabolismo aeróbico (Arnould et al, 2001) e, indiretamente, a termogênese de um organismo, 

quando condições ditas basais (Macieira & Proni, 2005). Por sua vez, fatores como tamanho do 

corpo, atividade e temperatura ambiente afetam o consumo de O2 (Chuang et al, 2004). 

O ritmo de consumo de O2 já foi objeto de trabalhos com diversos grupos de animais, 

como insetos (e.g., Chiba et al, 1973), moluscos marinhos (e.g., Sandeen et al, 1954) e anfíbios 

(e.g., Hutchison & Kohl, 1971), dentre outros. 
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A variação do consumo de O2 ao longo do dia indica que o animal pode economizar 

energia ao reduzir sua taxa metabólica durante o período de descanso (Saarela et al, 1995). Outra 

estratégia é maximizar a eficiência energética, adotando estratégias com melhor custo/benefício 

em atividades como forrageamento, como ao eleger um horário preferencial para realizá-la (Wolf 

et al, 1989). 

Verificou-se que, para espécies muito próximas taxonomicamente, porém que vivem em 

diferentes habitats, o ritmo de consumo de O2 varia de maneira distinta, havendo relação com as 

condições do ambiente que o animal habita (Haim et al, 2008). 

Em espécies eussociais, como abelhas, além dos fatores anteriormente citados, há um 

zeitgeber social, por meio do qual o ritmo metabólico das operárias é arrastado, sincronizando 

(deixando sem diferença de fase) o ritmo (Southwick & Moritz, 1987). 

 
 

2.2 Melipona quadrifasciata: o sistema-modelo utilizado 

Melipona quadrifasciata (Hymenoptera, Apidae, Meliponini) é uma espécie de abelhas 

sem ferrão de ampla distribuição no território brasileiro (Silveira et al, 2002), cujas colônias são 

geralmente encontradas em ocos de árvores.  

De nome popular mandaçaia, a espécie é eussocial, ou seja, apresenta sobreposição de 

gerações, divisão reprodutiva entre indivíduos e estrutura dividida em castas, cada uma com 

funções pré-definidas (Wilson, 2000). Existem duas castas de fêmeas dentro das colônias, as quais 

são morfológica e funcionalmente distintas: rainha, fêmea ovipositora, e operárias, fêmeas com 

funções na manutenção da colônia; os machos apresentam papel exclusivamente na reprodução 

(Michener, 2007). 

As operárias apresentam o chamado polietismo etário, isto é, as funções por elas 

exercidas se alteram de acordo com a idade do indivíduo (Waldschmidt et al, 1997).  

Segundo Wille (1983), as operárias de abelhas sem ferrão podem ser divididas em cinco 

grupos, dependendo da espécie, de acordo com a tarefa realizada e sua idade: (a) auto-limpeza, 

logo após a emergência da pupa; (b) incubação e cuidados das larvas; (c) construção de células, 

limpeza da colônia e alimentação de jovens adultos e da rainha; (d) limpeza da colônia, 

reconstrução do invólucro, recebimento do néctar e proteção da entrada da colônia contra 

invasores; (e) coleta de pólen, néctar e própolis.  

Conforme se modificam as funções exercidas, a localização das operárias na colônia se 

altera: as abelhas mais jovens, recém-emergidas, ficam na região central da colmeia, sendo que, à 

medida que envelhecem, ocupam áreas mais periféricas, até deixarem a colônia para coletar 
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alimento (Teixeira et al, 2011). Isso faz com que as operárias passem a ter contato, 

paulatinamente, com as variações do ambiente externo, haja vista a região mais interna da 

colmeia apresentar condições reguladas (Loli, 2008). 

Em outras espécies de insetos eussociais, como formigas, há relatos de plasticidade 

fenotípica, fenômeno no qual as operárias de um grupo podem exercer a função de outro 

(Gordon, 1996). Há uma predisposição dos indivíduos em desempenhar determinadas tarefas de 

acordo com sua idade, porém isso pode ser alterado por fatores extrínsecos a eles, como as ações 

dos demais indivíduos e as condições ambientais da colônia (Gordon, 1996). 

A composição da colônia em termos de número de indivíduos de cada grupo sofre 

alteração com o passar do tempo (Fukuda, 1983), fazendo com que a plasticidade fenotípica 

tenha importância para o sucesso da colônia, uma vez que garante sua manutenção ao longo do 

tempo (Robinson, 1992). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Interior de colônia de Melipona quadrifasciata. É possível observar diversas operárias ao redor 
dos favos de cria. Fonte: <http://www.ib.usp.br/beesp/melipona_quadrifasciata_anthidioides.htm>. 

 
Tendo em vista que apenas a rainha é capaz de realizar a oviposição de fêmeas e copula 

uma única vez na vida e com um só macho (Kerr & Krause, 1950 apud da Silva et al, 1972), as 

operárias de uma mesma colônia são muito semelhantes geneticamente, compartilhando uma 

média de 75% dos genes entre si (Hamilton, 1964).  Isso se traduz em vantagens na escolha de M. 

quadrifasciata como sistema-modelo de estudo, uma vez que eventuais variabilidades 

interindividuais são bastante reduzidas, tornando possível a análise de dados obtidos de 

diferentes operárias de uma mesma colméia como se fossem um só indivíduo. 
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2.2.1 Aspectos da Cronobiologia de abelhas eussociais 

Os insetos apresentam diversos ritmos, tanto circadianos, como o de atividade/repouso, 

quanto de outros períodos, como a ecdise e a oviposição (Brady, 1974).  

Assim como outros organismos, os insetos exibem atividade em um período preferencial 

do dia (Saunders et al, 2002). A concentração das atividades em um período propicia ao animal 

economizar energia, principalmente no caso de abelhas forrageiras, tendo em vista o alto custo 

metabólico do vôo (Wolf et al, 1989). 

O ciclo claro/escuro não é o único zeitgeber circadiano: Southwick & Moritz (1987) 

detectaram a presença de um ritmo metabólico circadiano sincronizado em operárias de Apis 

mellifera, o qual é afetado tanto por feromônios quanto pelo contato físico entre os indivíduos. 

Em abelhas melíferas, os indivíduos nascem com todo o aparato que propicia a eles a 

exibição de ritmos, porém a presença de ritmo está diretamente ligada à idade das abelhas, que 

eclodem arrítmicas e passam a exibir ritmos circadianos apenas após alguns dias de vida, quando 

a expressão gênica de per é maior (Bloch et al, 2001). 

Em M. quadrifasciata, foi verificada a existência de ritmos circadianos e ultradianos de 

consumo de O2 em operárias de diferentes faixas etárias (nutrizes, construtoras e forrageiras), 

sendo que a amplitude dos ritmos aumentava com a idade do indivíduo (Teixeira et al, 2011) . 

 

 

2.3 Sistemas não-lineares 

Define-se como sistema uma série de componentes agrupados que interagem entre si 

(von Bertalanffy, 1973). Um sistema é dinâmico quando há variação temporal das grandezas de 

seus componentes, podendo seu estudo indicar como se dará a evolução do sistema.  Ademais, 

nos sistemas dinâmicos, há dependência entre a resposta atual e entradas passadas (Monteiro, 

2006). 

Sistemas dinâmicos com componentes oscilatórios estão presentes em uma grande 

variedade de áreas da ciência, e uma das classificações possíveis para esses sistemas é quanto à 

sua linearidade (Monteiro, 2006). 

A maioria dos sistemas naturais não é linear (Stark & Hardy, 2003) e os próprios ritmos 

biológicos são gerados por mecanismos biológicos não-lineares (Glass, 2001). 

Um sistema é não-linear quando não se obedecem, simultaneamente, aos princípios da 

proporcionalidade ( (  )    ( )) e da aditividade ( (   )   ( )   ( )) (Smith, 2003). 

Se um forçamento (externo) é aplicado a um sistema linear, após um transiente, o sistema 

oscilará com a frequência do forçamento nele aplicado. O mesmo não ocorre em sistemas não-
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lineares: o comportamento exibido após a aplicação de um forçamento depende de quão fortes 

são a não-linearidade e o acoplamento dos osciladores do sistema. Assim, a não-linearidade atua 

como fonte de complexidade, sendo que o comportamento dos sistemas não-lineares pode ser 

periódico, quasi-periódico ou caótico (Shrimali et al, 2010) (Figura 3).  

 

 
Figura 3 – Função de autocorrelação em sistemas dinâmicos com diferentes comportamentos: (A) sistema 
periódico, (B) e (C) sistemas quasi-periódicos, (D) sistema caótico. A função de autocorrelação permite a 
análise da regularidade do sinal, medindo como se dá a relação de uma variável no tempo   com o tempo 
   . Fonte: Silva Filho & Lima (2008). 
 

Diz-se que o comportamento de um sistema é periódico quando, de tempos em tempos, 

ele retorna a seu estado inicial, sendo o intervalo de tempo que decorre para que isso ocorra 

denominado período. Nesse caso, quando é aplicado um forçamento ao sistema, espera-se que o 

período exibido após a perturbação esteja relacionado àquele do forçamento. São exemplos de 

sistemas com comportamento periódico os osciladores que determinam a geração dos ritmos 

biológicos (Gonze & Goldbeter, 2000). 

O comportamento caótico apresenta sensibilidade às condições iniciais, de maneira que, 

dados dois sistemas com condições iniciais muito semelhantes, a distância entre eles aumenta 

com o passar do tempo (Aguirre, 2007). O processo de convecção em um fluido é um exemplo de 

sistema com possível transição para comportamento caótico (Monteiro, 2006). 

Já o comportamento quasi-periódico é intermediário aos anteriores, pois, apesar de não 

voltar a seu estado inicial, se dois sistemas apresentarem condições iniciais similares, a distância 

entre eles permanece constante com o tempo, pois os sistemas evoluem temporalmente 

repetindo sua forma e período (Alvarez & Trivino, 2009). Esse comportamento é encontrado em 

sistemas com dois osciladores não acoplados. 
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2.3.1 Métodos lineares e não lineares de análise de dados em sistemas dinâmicos 

As tradicionais análises lineares não se ajustam perfeitamente a séries temporais de 

origem fisiológica, haja vista a presença de componentes determinísticos e estocásticos nessas 

séries, que frequentemente são não-lineares e não-estacionárias (Li et al, 2009).  

Métodos não-lineares de análise são amplamente utilizados para dados cardiovasculares, 

por exemplo (e.g., Brennan et al, 2001; Korhonen et al, 2001), área na qual já se verificaram 

vantagens em seu emprego em detrimento de métodos lineares. 

Os métodos não-lineares permitem melhor caracterização dos sinais e suas 

interdependências, além de serem sensíveis a alterações presentes nos dados que não são 

percebidas por análises estatísticas clássicas, por exemplo (González & Pereda, 2004). Um dos 

grandes exemplos que se pode dar a esse respeito é a caracterização da variabilidade cardíaca: 

pacientes em condições de pré-fibrilação ventricular (ou de insuficiência cardíaca grave) 

apresentam média e variância da frequência cardíaca muito semelhantes a pessoas saudáveis; 

contudo, a variabilidade é muito menor- ou seja, no coração doente, a frequência cardíaca varia 

pouco de batimento a batimento (Tsuji et al, 1996). 

Entretanto, apesar da grande variedade de representações de sistemas não-lineares, não 

existe, para tais sistemas, embasamento teórico tão completo como o que há para os sistemas 

lineares. Isso se deve à complexidade dos sistemas não-lineares e de suas respostas a um sinal de 

entrada, o que dificulta o desenvolvimento de uma análise que se aplique a todos eles (Chow et 

al, 1999). Desta maneira, as análises tendem a ser mais qualitativas do que quantitativas, e os 

problemas relacionados a identificação de sistemas não-lieares ocupam toda uma área de 

pesquisa científica. 

 

2.3.2 Os problemas relacionados à análise de dados em Cronobiologia 

Apesar do avanço tecnológico experimentado em diversos campos da pesquisa 

cronobiológica, há carência de desenvolvimento de novos métodos que possam ser empregados 

para a análise dos dados. 

Dados fisiológicos que apresentam variações ao longo do tempo geralmente apresentam 

controle complexo, como a ventilação em humanos (e.g., Mortara et al, 1997) e em insetos (e.g., 

Bradley, 2007). 

A análise de dados coletados nos experimentos cronobiológicos vem sendo alvo de 

diversos estudos (e.g., Van Cauter & Huyberechts, 1973; Sokolove & Bushell, 1978; Ortega et al, 

1994; Koch, 2007), haja vista a complexidade envolvida. 
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Uma vez que os dados coletados nos experimentos cronobiológicos formam, de fato, 

séries temporais, diversas técnicas de outros campos do conhecimento para a análise desse tipo 

de série passaram a ser empregadas nessa área (e.g., Dickey & Fuller, 1979; Schimmel & Paulssen, 

1997). 

Assim como o desenvolvimento computacional das últimas décadas, o avanço das 

pesquisas sobre a aplicação da teoria dos sistemas dinâmicos não-lineares na análise de dados 

experimentais (e.g., Grassberger & Procaccia, 1983) permitiu o emprego de novos métodos na 

Cronobiologia (Ortega et al, 1994). 

 

 

2.4 Hipóteses 

Assumindo a não-linearidade dos sistemas biológicos, é esperado que as análises não-

lineares sejam sensíveis à organização das séries temporais, permitindo-nos, assim, verificar a 

existência ou não de ritmos biológicos. 

Esperamos, ainda, que os resultados corroborem os obtidos por Teixeira (2006), Teixeira 

et  al (2011) e Camargo (em andamento), os quais notaram a existência de ritmos biológicos em 

todas as classes de operárias, com amplitude crescente com a idade dos animais. 

 
 

2.5 Objetivos 

O objetivo deste trabalho é testar diferentes métodos de análise de variabilidade de 

séries temporais, tanto alguns dos classicamente empregados na Cronobiologia quanto métodos 

não-lineares, verificando sua empregabilidade e funcionalidade para dados cronobiológicos, bem 

como as propriedades que eventualmente permitam ou não seu uso. 
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CAPÍTULO 2 – Materiais e Métodos 

 

2.1 Obtenção dos dados analisados  

Os dados analisados no presente estudo foram coletados por Teixeira (2006) e Camargo 

(em andamento) (maiores detalhes podem ser obtidos nesses trabalhos). Em ambos casos, foram 

adquiridos dados de consumo de O2 de indivíduos de operárias de Melipona quadrifasciata de 

diferentes idades. 

 

2.1.1 Coleta de indivíduos 

Inicialmente, foram retirados favos de cria das colônias, os quais foram mantidos em 

placas de Petri, com temperatura controlada (33 ± 0,5oC) e em escuro constante, até a emersão 

dos adultos. Esses indivíduos foram marcados com numeração em seu dorso (Opalithplättchen), 

possibilitando sua identificação posterior. 

Para esse estudo, foram utilizadas operárias de três grupos e faixas etárias distintas: (a) 

nutrizes, abelhas com até 10 dias de vida, cuja principal função na colméia é alimentar as larvas; 

(b) construtoras, abelhas com idade entre 11 e 20 dias, com papel de construir novos favos de 

cria, nos quais serão postos mais ovos, e produzir mel; e (c) forrageiras, indivíduos com mais de 

20 dias de idade, as únicas que efetivamente deixam a colônia, que buscam pólen e outras fontes 

de alimento. 

As nutrizes foram divididas em dois grupos: (1) abelhas encaminhadas diretamente para a 

câmara respirométrica, ou seja, que nunca tiveram contato direto com a colônia em sua vida 

adulta e (2) indivíduos devolvidos à colônia e de lá retiradas entre 24 e 48 horas após seu 

nascimento, estando previamente expostos a contato com outras abelhas da colméia. 

As construtoras, por sua vez, foram identificadas pela numeração em seu corpo como 

tendo sido devolvidas à colônia entre 10 e 15 dias antes. 

As forrageiras foram identificadas por seu comportamento: elas foram coletadas na 

entrada da colônia, quando retornavam de seus vôos.  

 

2.1.2 Respirometria 

A obtenção dos dados de consumo de O2 ocorreu por meio de experimentos de 

respirometria intermitente (Figura 4). 
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Essa técnica consiste em manter o animal no interior de uma câmara, a qual permanece 

fechada por um certo intervalo de tempo. Durante esse período, o indivíduo respira 

normalmente, consumindo O2 e liberando CO2, alterando a composição do ar presente na câmara. 

Simultaneamente, há entrada de ar rumo aos sensores, sem passar por onde está o 

animal, com a finalidade de fornecer a linha de base para o cálculo de consumo de O2. 

Após esse intervalo, as válvulas que se ligam à câmara respirométrica são abertas, 

fazendo com que haja entrada de ar do meio externo no interior da câmara e saída do ar que ali 

estava em direção ao sensor, que fornecerá medidas da variação da concentração de O2 no ar, 

passando previamente por absorvedores de água e gás carbônico (sílica e ascarite, 

respectivamente). 

Quando a porcentagem de O2 no ar que sai da câmara volta a se igualar à existente na 

linha de base (Figura 5-A), diz-se que sua lavagem terminou e, com isso, as válvulas a ela ligadas 

são novamente fechadas. 

É importante ressaltar, contudo, que os valores de consumo de O2 a serem utilizados não 

correspondem ao nadir, e, sim, à integral da curva (Figura 5-B). 

  A variação correspondente ao consumo de O2 pelas abelhas foi calculada da seguinte 

maneira: 

 ̇        
       , 

sendo: 

 ̇  , o consumo de O2 consumido (ml/g/min);  

 , a integral do sinal obtido com relação à linha de base (%); 

 , a intensidade do fluxo de ar utilizada (ml/min);  

 , a massa fresca das abelhas (g); e  

 , o tempo que a câmara permaneceu fechada (min). 

  

 Os experimentos de Teixeira (2006) foram realizados em duas estações do ano: inverno 

(entre 08 de julho e 17 de agosto de 2005) e primavera (entre 04 de outubro e 10 de dezembro de 

2005), sendo coletados dados de um dia por indivíduo, com abertura das câmaras a cada duas 

horas para todas os grupos de abelhas estudados.  

  As coletas de dados das forrageiras de Camargo (em andamento) ocorreram no verão 

(entre 21 e 28 de dezembro de 2010), e foram coletados 08 dias por indivíduo, com abertura das 

câmaras a cada 30 minutos. Como para o oitavo dia não estavam disponíveis dados das 24 horas, 

analisamos as medidas do primeiro ao sétimo dia.  
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Figura 4 – Esquema representativo de um sistema de respirometria intermitente. Nota-se a existência de 
diversas válvulas, tanto antes quanto depois de onde está o animal, as quais controlam o fluxo de ar no 
interior da câmara respirométrica. As setas indicam o sentido do fluxo rumo ao sensor. Fonte: Chauí-
Berlinck & Bicudo (2006). 
 

 

Figura 5 – (A) Representação de um sinal obtido pela lavagem de uma câmara em respirometria 
intermitente. Nota-se que após a abertura das válvulas que se ligam à câmara (t0), inicia-se a depleção na 
fração de O2 presente no ar que passa pelo sensor. Após um intervalo de tempo, todo o ar que esteve em 
contato com o animal sai, aproximando-se o valor de O2 ao observado na linha de base. Nesse instante (tf), 
a lavagem termina e as válvulas são novamente fechadas. (B) Representação do mesmo sinal apresentado 
em (A). A área destacada em vermelho corresponde ao consumo de O2 a ser calculado para respirometria 
intermitente. Fonte (A) e modificado de (B): Chauí-Berlinck & Bicudo (2006). 

 

2.2 Análise dos dados 

 Foram utilizados os dados de nutrizes, construtoras e forrageiras de Teixeira (2006) e 

apenas de forrageiras de uma das colônias (A) de Camargo (em andamento).   

Teixeira (2006) obteve 24 horas de dados de consumo de O2 para cada indivíduo, 

resultando em uma série temporal com número insuficiente de pontos para as análises de nosso 

trabalho; entretanto, tendo em vista a já citada semelhança genética existente entre as operárias, 
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os dados de cada grupo de abelhas foram tratados como sendo de um único indivíduo ao longo 

de vários dias.  

 Os dados de Teixeira (2006) foram submetidos às seguintes análises, descritas 

detalhadamente a seguir: Transformada Rápida de Fourier (TRF ou FFT), Análise de Potência 

Espectral (Power Spectrum Analysis – PSA), Estatística Circular (Teste de Rayleigh), Teste de 

Estacionariedade (Teste da Raiz Unitária de Dickey-Fuller Aumentado - ADF), Plot de Poincaré, 

Entropia Aproximada (ApEn, estatisticamente testada por meio de Teste de Sinais), e Entropia 

Aproximada Volumétrica (vApEn). 

No caso de Camargo, os dados foram analisados indivíduo a indivíduo, uma vez que a 

grande extensão da série temporal é um fator limitante da análise computacional. 

Os dados de Camargo (em andamento) foram testados com Transformada Rápida de 

Fourier (TRF ou FFT), Análise de Potência Espectral (Power Spectrum Analysis – PSA), Teste de 

Estacionariedade (Teste da Raiz Unitária de Dickey-Fuller Aumentado - ADF), Plot de Poincaré, 

Entropia Aproximada (ApEn), Teste de Sinais e Entropia Aproximada Volumétrica (vApEn). 

Todas as análises foram realizadas utilizando o programa MATLAB 7.5.0© (The 

Mathworks Inc., Natica). 

 

2.2.1 Grupos de análise 

As abelhas foram divididas em grupos para a realização das análises, como pode ser 

observado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Grupos nos quais as abelhas foram divididas para análise. Os dados de Teixeira (2006) foram 
analisados por faixa etária, enquanto os de Camargo (em andamento) foram considerados individualmente, 
pelas razões já expostas na seção 2.2. G1: grupo 1, abelhas que foram levadas ao experimento sem terem 
contato prévio com a colônia; G2: grupo 2, abelhas que foram devolvidas à colônia e posteriormente 
submetidas ao experimento; W: abelhas coletadas no inverno; S: abelhas coletadas na primavera; Ind.1: 
indivíduo nº1 de Camargo, cuja numeração no experimento era AA20; Ind.2: indivíduo nº2 de Camargo, 
cuja numeração no experimento era A220; Ind.3: indivíduo nº3 de Camargo, cuja numeração no 
experimento era A420; n: número de dias analisados (corresponde também ao número de indivíduos para 
os dados de Teixeira); p: número de pontos presentes em cada série temporal analisada. 
 

Nutrizes Construtoras ou Intermediárias Forrageiras 

grupo   p grupo   P grupo   p 

Nutriz G1 W 9 108 Inter W 19 228 Forrageira W 17 204 

Nutriz G1 S 11 132 Inter S 20 240 Forrageira S 26 312 

Nutriz G2 W 9 108    Forrageira Ind 1 (AA20) 7 336 

Nutriz G2 S 12 144    Forrageira Ind 2 (A220) 7 336 

      Forrageira Ind 3 (A420) 7 336 
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2.2.2 Transformada Rápida de Fourier (TRF) 

  A Transformada Rápida de Fourier é uma técnica utilizada para análise de ondas 

periódicas, representadas por séries de Fourier. As ondas periódicas “naturais”, ou seja, que não 

são oriundas de funções artificialmente criadas, são compostas por somas de senos, cossenos e 

seus harmônicos (Feynman, 1970). 

 Na TRF ocorre uma decomposição da onda, permitindo-nos, ao final, conhecer as 

freqüências predominantes e suas respectivas contribuições ao sinal (Figura 6). 

 

Figura 6 – Gráficos de ondas senoidais e suas respectivas TRF. Nos dois quadros superiores, uma onda seno 
(A) e sua TRF (B). É possível notar que há apenas uma freqüência predominante no sinal. Nos dois quadros 
inferiores, uma soma de dois senos (C) e o resultado de sua TRF (D): verifica-se a existência de duas 
freqüências principais, sendo que uma delas apresenta maior potência que a outra. 

 

 Considerando que as ondas resultantes dos experimentos cronobiológicos apresentam 

periodicidade, a TRF é uma maneira rápida de se apurar a existência de uma ou mais freqüências 

preferenciais, o que poderia indicar a presença de um ritmo. 

 Antes de realizarmos a TRF, todos os dados de Teixeira (2006) foram normalizados e 

vetorizados. 

 Na normalização, os dados foram divididos por aquele de maior valor, de forma que todos 

eles tenham valor entre 0 e 1, permitindo-nos comparar de maneira mais objetiva os dados 

obtidos para grupos distintos. 
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 A vetorização foi realizada para que os dados, anteriormente dispostos em uma matriz, 

passassem a ser representados por um vetor. Esse processo se faz necessário por exigência da 

função built-in FFT do MATLAB. 

 Uma vez que o sinal original apresentava diversos ruídos, foi realizada uma conversão a 

fim de obtermos o domínio de sua frequência. Tal conversão e a construção dos gráficos foram 

realizada no próprio MATLAB, por meio da programação presente no Apêndice. 

 Os gráficos construídos correspondiam à frequência x poder (amplitude), sendo que a 

frequência de maior amplitude, dada em Hz, foi multiplicada por 86.400, a fim de que fosse 

obtida na unidade ciclos/dia, possibilitando a classificação do ritmo como ultra, circa ou 

infradiano. 

 Ressalta-se que foram descartadas as frequências correspondentes a zero com maior 

poder, uma vez que são originadas pela normalização dos dados, não correspondendo à 

frequência efetivamente predominante no sinal. 

  

2.2.3 Análise de Potência Espectral (Power Spectrum Analysis – PSA) 

 Os valores de freqüência e poder obtidos na TRF foram empregados na realização da 

Análise de Potência Espectral (PSA). 

 Na PSA, são calculados os logaritmos de freqüência e poder e, a partir desses valores, é 

feita uma regressão linear simples, com ajuste de uma reta por mínimos quadrados em relação 

aos dados (Figura 7). 

 A equação da reta (      ) traz em seu coeficiente angular β nosso valor de 

interesse, uma vez que ele caracteriza a distribuição da potência espectral. Valores de β 0 

indicam que se trata de um ruído branco; -2≤β≤-0,5, ruído 
 

 
; e β≤-2, ruído marrom (Marsh et al, 

1990 apud Chauí-Berlinck et al, 2002; Hausdorff et al, 1995).  

 O ruído branco (white noise) apresenta os mesmos valores de poder para todas as 

freqüências que o compõem. É uma série randômica, com distribuição normal de probabilidade, 

média zero e sem correlação ao longo do tempo (Press, 1978).  

 O ruído marrom (random walk noise ou brown noise) corresponde à integral do ruído 

branco (Press, 1978). Ao contrário do ruído branco, não é estacionário (sua média altera-se com o 

tempo), possui predominância de baixas freqüências e apresenta forte dominância dos últimos 

eventos: o evento     é dependente do evento  , o qual, por sua vez, o é do evento      

(propriedade Markoviana) (Halley & Kunin, 1999). 
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 O ruído 
 

 
, conhecido como ruído flutuante ou pink noise, é estocástico e intermediário 

aos outros dois tipos de ruído citados, ocorrendo em fenômenos variados, como correntes 

marinhas a grandes profundidades (Taft et al, 1974 apud Press, 1978), luminosidade de quasares 

(Press, 1978) e batimentos cardíacos (Pilgram & Kaplan, 1999). 

Figura 7 – Gráfico log x log dos resultados de poder e freqüência obtidos na TRF para um dos grupos de 
abelhas analisado, com reta de regressão linear e a equação que a descreve.  

 

2.2.4 Estatística Circular (Teste de Rayleigh) 

A distribuição circular é amplamente empregada para dados periódicos (e.g., ritmos 

biológicos, meses do ano) ou que não apresentam um zero numérico (e.g., pontos cardeais) (Zar, 

1998). 

Essa distribuição, também chamada distribuição de Von Mises ou normal circular, é 

análoga à distribuição normal linear. 

Em nosso estudo, empregamos o Teste de Rayleigh, cujo objetivo é verificar se a 

distribuição de pontos ao longo de um círculo é uniforme (H0) ou não (H1), desde que se assuma 

que os dados sejam unimodais. 

O teste de Rayleigh fornece um valor de z, o qual deve ser comparado ao valor crítico pré-

estabelecido (α=0,05) para se verificar a aceitação ou não da hipótese nula, cujo cálculo é 

realizado como a seguir: 

 

  √               , 

sendo: 
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  , a medida de concentração dos ângulos, que varia de 0 a 1 (quanto mais próximo de 1, menor a 

dispersão dos dados); 

 , a média dos cossenos dos ângulos dos dados da amostra, dado por   
∑      
 
   

 
; 

 , a média dos senos dos ângulos dos dados da amostra, dado por   
∑      
 
   

 
; 

 , o número de dados na amostra; e 

 , o valor obtido para o teste de Rayleigh. 

 

 O teste de Rayleigh pode indicar se há alguma tendência para a ocorrência de um 

determinado evento. A aglomeração de pontos em uma determinada região do círculo pode 

indicar, por exemplo, a existência de um ritmo biológico. 

 Para a realização do teste, consideramos a hora de pico (zênite) e vale (nadir) do consumo 

de O2 de todos os indivíduos de todas as classes de abelhas, a fim de se verificar uma possível 

sincronização entre os animais, o que os levaria a apresentar consumos máximos e/ou mínimos 

em horários semelhantes. 

Também foi considerada como a diferença entre o pico e o vale de consumo, a qual foi 

obtida da seguinte maneira: se, por exemplo, o zênite ocorreu às 8 da manhã e o nadir, ao meio-

dia, a diferença é de 4 horas. Similarmente, se o nadir aconteceu às 8 da manhã e o zênite, ao 

meio-dia, a diferença é de -4 horas. Essa diferença permite inferir, independentemente da 

sincronização dos animais, se há ou não um ritmo de consumo de O2, haja vista que a presença de 

um ritmo implicaria na existência de um intervalo de tempo pré-determinado entre o maior e o 

menor consumo de O2. 

Considerando-se 0h/24h como 0o/360o, cada hora do dia corresponde a 15o no círculo 

trigonométrico. Todos os horários (zênite, nadir e diferença entre eles) foram convertidos em 

ângulos para que a análise fosse realizada.  

 

2.2.5 Teste de Estacionariedade (ADF) 

O teste de estacionariedade tem por objetivo verificar se os dados em questão são ou não 

estacionários, ou seja, se sua média e desvio padrão não variam ao longo do tempo, e, portanto, 

se há tendências eventualmente presentes (Figura 8). Esse teste foi realizado tendo em vista que, 

caso os dados possuam uma tendência estocástica, as análises não-lineares são comprometidas 

(Santos et al, 2009). 

Uma vez que as séries analisadas são apenas um recorte do que ocorre temporalmente, a 

estacionariedade garante que seu comportamento não se modifica, permitindo que as 
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propriedades verificadas no trecho estudado sejam extrapoladas para a série como um todo 

(Metes, 2005). 

Foi utilizado o Teste da Raiz Unitária de Dickey-Fuller Aumentado (ADF; DFTSTEST, uma 

função built-in do MATLAB), o qual verifica o valor de um | |, tendo como hipótese nula a não-

estacionariedade da série analisada (Dickey & Fuller, 1979).   

O ADF considera o seguinte modelo autorregressivo:  

             , 

sendo                ρ, um número real; e *  +, uma sequência de variáveis randômicas 

normais e independentes, com média zero e variância   . 

Para    , a série temporal    converge em uma série temporal estacionária se | |   . 

Se | |   , a série não é estacionária e a variância de    é    , sendo essa série denominada ruído 

marrom (random walk). Caso | |   , a série temporal não é estacionária e sua variância 

aumenta exponencialmente com   (Dickey & Fuller, 1979). 

No teste realizado no MATLAB, observamos o valor de uma variável resposta H: se H=1, a 

série é estacionária; se H=0, não há estacionariedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Exemplos de tendências que podem estar presentes nos dados: (A) média não estacionária, (B) 
tendência na variância, (C) autocorrelação, (D) estacionariedade fraca. É possível notar que na série com 
estacionariedade (D), apesar de os dados não serem constantes, o observado em um trecho qualquer 
repete-se ao longo do tempo, sendo que o mesmo não ocorre nas demais séries. Retirado de: Metes 
(2005). 

 

2.2.6 Plot de Poincaré 

O plot de Poincaré é um método de análise não-linear amplamente empregado em 

estudos de variabilidade cardíaca, nos chamados intervalos RR (e.g., Carrasco et al, 2001). Ele 
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pode revelar padrões presentes na dinâmica cardíaca resultantes de processos não-lineares, que 

não são detectados pelos métodos lineares de análise (Huikuri et al, 1996). 

No plot de Poincaré, o intervalo de ocorrência um evento   é plotado em relação ao 

intervalo de ocorrência do evento    , resultando em um gráfico de dispersão de pontos, o 

qual é mais elipsoidal quanto mais regular a distribuição dos dados no tempo (Brennan et al, 

2001) (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Exemplo de plot de Poincaré. O intervalo de ocorrência de um evento   (eixo x) é plotado em 
relação ao intervalo de ocorrência do próximo evento,     (eixo y). Nesse caso, os dados podem ser 
considerados regulares, haja vista ser possível o ajuste dos pontos em uma elipse. Esse ajuste está ligado ao 
desvio padrão dos dados (SD1 e SD2) em relação às diagonais da elipse (eixos    e   ). Modificado de: 
Brennan et al (2001). 

 

A interpretação do plot de Poincaré pode ser feita tanto visualmente, por meio de seu 

formato, quanto a partir das medidas de dispersão dos pontos nos eixos (SD1 e SD2) (Piskorski & 

Guzik, 2010). SD1 descreve a variabilidade instantânea dos dados e SD2 corresponde à 

variabilidade de longo termo (Huikuri et al, 1996). 

Os eixos    e    são demarcados a partir de uma rotação de 45° em relação aos eixos 

  e  . SD1 e SD2 correspondem à metade do tamanho dos eixos da elipse, que são calculados 

com base na ocorrência (   e     ) e no desvio padrão dos intervalos (dos eventos analisados 

  ( ) ): 

        (  )     (
 

√ 
   

 

√ 
    )  

 

 
   (       )  
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        ( )  
 

 
      

 

Todos os dados foram vetorizados previamente à análise. 

A visualização do formato do gráfico foi empregada como indicativo da existência ou não 

de regularidade na distribuição dos dados e, portanto, de um ritmo sincronizado. 

 

 

2.2.7 Entropia Aproximada (ApEn) 

A Entropia Aproximada (ApEn) é uma medida de variabilidade de séries temporais 

bastante empregada em diversas áreas, como em estudos de secreção hormonal (Keenan et al, 

2003), resposta de mulheres a tratamento com droga para combater efeitos da TPM (Pincus et al, 

2011), fluxo de seiva em plantas sob estresse hídrico (Souza et al, 2004) e alterações na dinâmica 

populacional de bactérias (Semenov et al, 2008), dentre outros. 

A ApEn realiza ao longo da série temporal de tamanho   a comparação entre janelas de 

tamanho  , considerando um certo erro   como diferença aceitável entre os trechos comparados 

para que sejam considerados iguais (Pincus et al, 1991). É feita uma soma do número de trechos 

apontados como iguais ( ( )), a partir da qual são calculados   ( ) e a ApEn em si: 

 

  ( )  (     )  ∑    

     

   

  
 ( )                    (     )    ( )      ( ) 

 

Uma vez que os valores de   e r são definidos por quem realiza o teste, o resultado da 

análise de duas séries pode ser completamente distinto apenas por mudanças nesses valores 

(Santos et al, 2009). 

Foram feitas análises com ApEn para todos os dados e para séries conhecidas (ruído 

branco e seno), com mesmo   que cada grupo de abelhas analisado, para fins de comparação. 

Foram considerados seis valores de   (2, 3, 4, 6, 12 e 19) e três de   (10%, 20% e 30%) 

combinados entre si. 

 

 

2.2.8 Teste de sinais 

O teste de sinais é uma análise estatística não-paramétrica, empregada para amostras 

pareadas cujos dados sejam binários (positivos ou negativos, no caso). 
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Nesse trabalho, utilizamos o teste de sinais para verificar, a partir dos valores de ApEn 

obtidos, se há ou não diferença estatística entre as séries analisadas (abelhas, seno e ruído 

branco). 

 

Tabela 2 – Exemplo de valores de ApEn obtidos para uma classe de abelhas, seno e ruído branco de mesmo 
 . As células marcadas de verde não foram consideradas, pois a ApEn era negativa ao menos um dos três 
grupos em questão. As células circuladas de azul são aquelas que, numa comparação entre resultados 
obtidos para as abelhas e o seno, apresentam maior valor no primeiro grupo. 

 

Foram considerados apenas os valores em que a ApEn apresentava valores positivos tanto 

para as abelhas, quanto para o seno e o ruído branco (Tabela 2) e, a partir deles, foi calculado o 

valor de um Binômio de Newton, cujo resultado nos indica se, pelos valores da ApEn, os grupos 

comparados são (H1) ou não (H0) distintos entre si, dado α=0,05: 

 

(
 
 
) = 

  

     (   ) 
 , 

sendo: 

 , o número de células com valor positivo nos três grupos analisados (não pintadas de verde na 

Tabela 2); 

 , o número de células em que o valor de ApEn é superior ao obtido para o grupo com o qual está 

sendo realizada a comparação (circuladas de azul na Tabela 2). 

 O resultado do binômio, aqui denominado  , é multiplicado pela probabilidade de 

ocorrência das células com valor positivo, fornecendo-nos a diferença   que há entre os grupos 

comparados como segue: 

    (   ) . 

  

Por exemplo, para uma comparação entre os dados empíricos e o seno apresentados na 

Figura 8, o binômio a ser calculado é (
 
 
) . Seu valor (28) é multiplicado por (   ) , resultando em 

0,109. Considerando um intervalo de confiança de 95%, obtém-se que os valores de ApEn 

resultantes para as abelhas são estatisticamente diferentes dos valores para o seno. 

 

   



22 

 

2.2.9 Entropia Aproximada Volumétrica (vApEn) 

A Entropia Aproximada Volumétrica (vApEn) é uma técnica utilizada para análise de 

complexidade de séries temporais baseada na Entropia Aproximada (ApEn) (para maiores 

detalhes, ver Santos et al, 2009).  

Diferentemente da ApEn, a vApEn realiza comparações entre janelas de tamanho  , com 

tolerância de diferença  , utilizando todos os valores possíveis de   e os valores de   mais 

significativos, a fim de minimizar eventuais vieses que o pré-estabelecimento desses valores possa 

causar. A vApEn é, assim, uma técnica mais consistente que a ApEn. 

O cálculo da vApEn é realizado por meio de uma relação entre o volume da ApEn e o 

plano   x  , a partir da integral abaixo: 

 

∫ ∑      (     )   

   

 

 

 

 

 

Essa integral resulta em um valor fixo, sendo que a vApEn corresponde à parte negativa 

ou positiva da mesma. 

Dessa maneira, quanto mais previsível, ou seja, mais organizada for uma série temporal, 

menor será o valor de vApEn resultante. Neste sentido, o valor de vApEn de um seno deve ser 

menor que o de um ruído branco, por exemplo. 

Previamente ao cálculo da vApEn, os dados de consumo de O2 foram normalizados 

(apenas para Teixeira, 2006) e rearranjados, de forma que a ordem original dos dias de coleta 

fosse modificada, porém que a ordem de consumo de O2 em cada dia não fosse alterada. Esse 

rearranjo foi realizado 60 vezes para cada grupo de abelhas, resultando em 60 séries temporais, 

cada uma com um valor de vApEn. Posteriormente, foi calculada a média da vApEn das 60 séries, 

sendo esse nosso resultado final. 

Tendo em vista que a organização da série reflete diretamente no resultado final da 

vApEn, a reorganização foi realizada a fim de evitar que fôssemos levados a conclusões errôneas 

caso considerássemos apenas a ordem original dos dados, a qual poderia estar enviesada por 

algum motivo.  

Além disso, a fim de verificar se haveria mudanças no valor de vApEn caso os animais 

estivessem sincronizados, uma segunda rodada de análise por vApEn foi realizada. Desta feita, os 

dados foram organizados tendo o maior valor diário de consumo de O2 de cada animal como 

primeira medida de cada dia, com os valores prévios ao pico sendo colocados na seqüência após o 
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último (isso simula um ciclo diário com o pico na hora zero). Os dados foram normalizados e 

analisados como os demais. 

Vale destacar que a normalização foi feita dia a dia, ou seja, os dados de um dia foram 

todos divididos pelo valor do zênite daquela data, e o rearranjo modificou somente a ordem dos 

dias entre si, sem alterar a ordem dos dados ao longo dos dias.  

Não foram realizados todos os rearranjos possíveis para posterior análise, dada a grande 

demanda computacional exigida, o que tornaria o trabalho inviável.  

Assim como a ApEn, o valor resultante de vApEn necessita ser comparado com o de séries 

de organização conhecida para sua interpretação. Portanto, foram construídas e analisadas 

algumas séries temporais com vetores de mesmo tamanho dos vetores dos dados empíricos, com 

essa finalidade.   

Figura 10 – Séries construídas para fins de comparação de valores de vApEn com os dados analisados. A: 
ruído branco, série randômica de distribuição normal (n=144). B: senos deslocados em fase; pode-se 
observar que foram construídas 12 ondas de 12 pontos cada uma. C: seno (n=144). 

 

Foram construídas ondas de ruído branco (Figura 10a) e senos de mesmo tamanho que as 

séries de dados empíricos analisadas (Figura 10c), além de ondas senoidais com 12 pontos, 

deslocadas de fase entre si (Figura 10b). Essas ondas foram unidas de duas maneiras distintas: 

fora de fase, constituindo um seno “não sincronizado”, e organizadas previamente por seu maior 

valor, sendo nosso seno em fase (“sincronizado”). 
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O emprego de senos de mesmo tamanho que as séries temporais de consumo de O2 teve 

por objetivo confirmar possíveis efeitos das uniões entre os dados no valor final de vApEn (Figura 

10c). 

A fim de se verificar se os valores obtidos de vApEn para todas as séries analisadas eram 

ou não estatisticamente diferentes entre si, os resultados foram comparados por meio de teste t, 

realizado no programa Minitab 15 ©. 
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CAPÍTULO 3 – Resultados 

 

3.1 Transformada Rápida de Fourier  

Para as nutrizes, a TRF indicou a existência de ao menos uma frequência preferencial em 

todos os grupos, sendo esta menos proeminente nas abelhas do grupo 2 do inverno (Figura 11).  

 

 

Figura 11 – Resultados da TRF para as nutrizes. Observa-se que para as abelhas do grupo G1 é possível 
notar a existência de mais de uma frequência preferencial em ambas épocas do ano, porém a diferença de 
potência entre elas não é tão marcante como para as nutrizes do grupo G2 coletadas na primavera. Para as 
nutrizes do grupo G2 coletadas no inverno, por sua vez, não se nota uma frequência que se destaque tanto 
quanto nas demais abelhas. As abscissas em ambos gráficos estão multiplicadas por 10-5. 
 

 

Já para as construtoras ou intermediárias, a frequência de maior poder não é coincidente 

entre os dois grupos analisados (Figura 12). Merece destaque o fato de a segunda frequência 

preferencial para as abelhas coletadas na primavera ser idêntica à principal frequência verificada 

para os animais coletados no inverno. Cabe ressaltar que a freqüência que aparece com maior 

potência é a mesma entre todas as nutrizes (com exceção daquelas do grupo 2 coletado no 

inverno, cuja frequência é similar à das abelhas mais velhas) e as construtoras coletadas no 

inverno. 

Na Figura 13, é possível notar que ambos grupos de forrageiras apresentam frequências 

predominantes bem demarcadas e coincidentes.  

Para os dados de forrageiras de Camargo, a frequência com maior poder é a mesma para 

todos os indivíduos (Figura 14), a qual é bastante similar à observada para as forrageiras de 

Teixeira (2006; Figura 13). 
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Figura 12 - Resultados da TRF para as construtoras. Nota-se que a frequência de maior amplitude não é 
coincidente entre os grupos. 
 
 
 

Figura 13 – Resultados da TRF para as forrageiras. Como nas outras faixas etárias, tanto as abelhas 
coletadas na primavera quanto no inverno apresentam uma mesma freqüência em destaque, a qual possui 
poder superior à das demais freqüências detectadas para ambos os grupos.  
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Figura 14 – Resultados da TRF para as forrageiras de Camargo. Nota-se que a freqüência com maior poder é 

a mesma para todas as abelhas. 

  

A Tabela 3 traz a frequência das séries temporais em ciclos/dia, obtida a partir dos valores de 

frequência em Hz resultantes na TRF. É possível notar a frequência bastante reduzida em todos os 

grupos, indicando a existência de ritmos infradianos e circadianos, dependendo da idade do 

indivíduo. 

 Merecem destaque as segundas frequências mais predominantes observadas para as 

Intermediárias W (0,98 ciclo/dia) e Forrageiras Ind. 1, 2 e 3 (0,28 ciclo/dia), apontando para a 

presença, porém em distintas amplitudes, de ritmos circadianos e infradianos nesses grupos. 

 

Tabela 3 – Frequências em ciclos/dia das séries temporais analisadas, calculadas a partir da frequência (em 
Hz) de maior amplitude apontada pela TRF.  

Grupo Frequência (Hz) Frequência calculada (ciclos/dia) 

Nutrizes G1 W 2,2*10-6 0,19 

Nutrizes G1 S 1,6*10-6 0,13 

Nutrizes G2 W 1,1*10-5 0,95 

Nutrizes G2 S 1,6*10-6 0,13 

Intermediárias W 1,6*10-6 0,13 

Intermediárias S 1,14*10-5 0,98 

Forrageiras W 1,15*10-5 0,99 

Forrageiras S 1,15*10-5 0,99 

Forrageira Ind. 1 1,2*10-5 1,24 

Forrageira Ind. 2 1,2*10-5 1,24 

Forrageira Ind. 3 1,3*10-5 1,68 
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2.3 Análise de Potência Espectral (PSA) 

Os resultados de log(poder) e log(freqüência) obtidos na TRF foram plotados entre si, 

como representado na Figura 7, sendo traçada uma reta de regressão linear em cada um deles 

(todos os gráficos com suas respectivas retas de regressão estão no Apêndice). 

 

Tabela 4 – Resultados obtidos para a PSA para todos os grupos analisados.  

Grupo no de pontos β 

Nutrizes G1 W 108 -0.69 

Nutrizes G1 S 132 -0.70 

Nutrizes G2 W 108 -0.54 

Nutrizes G2 S 144 -0.66 

Intermediárias W 228 -0.61 

Intermediárias S 240 -0.54 

Forrageiras W 204 -0.60 

Forrageiras S 312 -0.41 

Forrageira Ind. 1 336 -0.71 

Forrageira Ind. 2 336 -0.56 

Forrageira Ind. 3 336 -0.27 

 

A Tabela 4 traz os valores de β e r² para cada grupo de abelhas analisado. Tendo em vista 

que os valores de β sugerem o tipo de série temporal em questão, verifica-se que, com exceção 

do indivíduo 3 de forrageira de Camargo, cujo resultado indica um ruído branco, todas as séries 

analisadas são do tipo 1/f. 

  

2.4 Estatística Circular (Teste de Rayleigh) 

Os resultados obtidos no Teste de Rayleigh estão disponíveis nas Tabelas 5 (dados 

originais), 6 (dados organizados pelo zênite), 7 (dados organizados pelo nadir) e 8 (diferença entre 

os horários de zênite e nadir).  

Vale recordar que a hipótese nula considera que os dados apresentam distribuição 

uniforme no círculo.  

Ao se comparar os resultados obtidos para todas as organizações feitas com os dados 

(Tabela 8), verifica-se que há ao menos algum tipo de sincronização entre os indivíduos, tendo em 

vista que, para os dados organizados pelo zênite, a hipótese nula foi rejeitada na maioria dos 

grupos. O mesmo resultado foi obtido com relação à existência de ritmo, identificada pela análise 

estatística da diferença entre a hora do zênite e do nadir do consumo de O2.  
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Tabela 5 – Valores de p-valor para o teste de Rayleigh para todos os grupos de abelhas analisados, com 
dados organizados pelo zênite do consumo de O2. O teste indica que apenas os dados de Nutrizes G1W e 
Intermediárias W apresentam uma distribuição uniforme ao longo do círculo. 

Grupo p-valor (α=0,05) H0 Ângulo médio (o) 

Nutrizes G1 W 0,29 Aceita 156 

Nutrizes G1 S 0,04 Rejeitada 80 

Nutrizes G2 W 0,03 Rejeitada 201 

Nutrizes G2 S 0 Rejeitada 88 

Intermediárias W 0,1 Aceita 107 

Intermediárias S 0,01 Rejeitada 99 

Forrageiras W 0,01 Rejeitada 144 

Forrageiras S 0 Rejeitada 130 

 

 
Tabela 6 - Valores de p-valor para o teste de Rayleigh para todos os grupos de abelhas analisados, com 
dados organizados pelo nadir do consumo de O2. O teste indica que os dados de apenas os dados de 
Nutrizes G2s e Forrageiras S não apresentam uma distribuição uniforme ao longo do círculo. Os asteriscos 
indicam dados nos quais a hipótese nula foi aceita, porém cujo p-valor é limítrofe em relação ao α adotado. 

Grupo p-valor (α=0,05) H0 Ângulo médio (o) 

Nutrizes G1 W 0,12 Aceita 336 

Nutrizes G1 S 0,12 Aceita 295 

Nutrizes G2 W 0,12 Aceita 278 

Nutrizes G2 S 0,01 Rejeitada 302 

Intermediárias W 0,14 Aceita 295 

Intermediárias S 0,05* Aceita* 316 

Forrageiras W 0,06* Aceita* 305 

Forrageiras S 0 Rejeitada 281 

 

 
Tabela 7 - Valores de p-valor para o teste de Rayleigh para todos os grupos de abelhas analisados, com 
dados diferença entre os horários de zênite e nadir de consumo de O2. O teste indica que somente os dados 
de Nutrizes G1w, G1s e G2w apresentam uma distribuição uniforme ao longo do círculo. 

Grupo p-valor (α=0,05) H0 Ângulo médio (o) 

Nutrizes G1 W 0,18 Aceita 238 

Nutrizes G1 S 0,09 Aceita 217 

Nutrizes G2 W 0,11 Aceita 120 

Nutrizes G2 S 0 Rejeitada 205 

Intermediárias W 0 Rejeitada 192 

Intermediárias S 0,03 Rejeitada 201 

Forrageiras W 0,01 Rejeitada 185 

Forrageiras S 0,01 Rejeitada 138 
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Tabela 8 – Compilação dos resultados de aceitação ou rejeição da hipótese nula do teste de Rayleigh para 
todos os grupos de abelhas analisados. Destaque para os resultados obtidos para Inter S e Forrageira W, 
grupos nos quais a aceitação da hipótese nula para os dados ordenados pelo nadir de consumo de O2 
ocorreu com p-valor limítrofe e cujo resultado destoa dos obtidos para o zênite e a diferença entre os 
horários. 

Grupo Zênite Nadir Diferença 

Nutrizes G1 W Aceita Aceita Aceita 

Nutrizes G1 S Rejeitada Aceita Aceita 

Nutrizes G2 W Rejeitada Aceita Aceita 

Nutrizes G2 S Rejeitada Rejeitada Rejeitada 

Intermediárias W Aceita Aceita Rejeitada 

Intermediárias S Rejeitada Aceita* Rejeitada 

Forrageiras W Rejeitada Aceita* Rejeitada 

Forrageiras S Rejeitada Rejeitada Rejeitada 

 

 

 

2.5 Teste de Estacionariedade 

Para todos os grupos de abelhas analisados, foi obtido H=1, indicando a estacionariedade 

de todos os conjuntos de dados. 

 

2.6 Plot de Poincaré 

Todos os grupos de nutrizes analisados apresentam distribuição irregular dos dados ao 

longo do tempo, indicando ausência de ritmo (Figura 17). 

Já as intermediárias e forrageiras de Teixeira (2006) apresentam pontos com distribuição 

concentrada em determinadas regiões dos plotes, um indício de organização dos dados e possível 

presença de ritmo (Figura 18). 

As forrageiras de Camargo (em andamento) apresentam padrões distintos entre si, porém 

nota-se que há regiões em que há maior concentração de pontos nos plotes (Figura 19). 

Podemos verificar que o ruído branco gera um plot com distribuição dos pontos por todo 

o gráfico, enquanto o seno apresenta mais concentrados, formando uma elipse (Figuras 15 e 16). 
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Figura 15 – Plot de Poincaré para 12 ondas seno de 12 pontos cada. É possível notar que os pontos 
concentram-se preferencialmente em uma região, formando uma elipse. 
 
 
 
 

Figura 16 – Plot de Poincaré para ruído branco (n=144). Verifica-se que os pontos estão distribuídos por 
todo o gráfico. 
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Figura 17 – Plotes de Poincaré obtidos para todos os grupos de nutrizes de Teixeira (2006) analisados. Estão 
nos gráficos os dados referentes ao décimo rearranjo realizado nos dados. Observa-se que os dados estão 
distribuídos por toda a área, um indício de desorganização das séries e, por consequência, de ausência de 
ritmo.
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Figura 18 – Plotes de Poincaré obtidos para os grupos de intermediárias (A e B) e forrageiras (C e D) de 

Teixeira (2006) analisados. Estão nos gráficos os dados referentes ao décimo rearranjo realizado nos dados. 

Observa-se que, apesar de os dados estarem espalhados pelo gráfico, há uma concentração dos pontos em 

determinadas regiões do gráfico, indicando alguma organização (e possível ritmicidade) dos dados. 
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Figura 19 – Plotes de Poincaré obtidos para os indivíduos de forrageiras de Camargo (em andamento) 
analisados. Estão nos gráficos os dados em sua ordem original. Observa-se que os dados estão distribuídos 
por toda a área, apesar de haver locais de concentração maior de pontos. Os valores de ambos os eixos 
devem ser multiplicados por 10-4. 



35 

 

2.7 Entropia Aproximada (ApEn) 

As Tabelas 9 a 11 trazem os valores de ApEn obtidos para cada classe de abelha analisada, 

bem como os resultados da análise para seno e ruído branco de mesmo   que os dados coletados. 

É possível notar que há um grande número de valores negativos de ApEn em todos os 

grupos, especialmente para ruído branco e para os maiores   e menores  . 

Vale ressaltar que, ao contrário do esperado, o valor de ApEn para o ruído foi, em muitos 

casos , inferior ao obtido para as abelhas e para os senos. Merece destaque, também, o efeito do 

tamanho da série: quanto maior o número de pontos, mais próximo ao esperado o resultado 

obtido, como se observa na Tabela 12. 

 

Tabela 9 – Valores de ApEn obtidos para todos os grupos de nutrizes e para os senos e ruídos brancos de 
mesmo   que os dados das abelhas. Em vermelho, os valores negativos, que ocorrem em todas as séries 
analisadas, com destaque nos ruídos brancos. 
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Tabela 10 – Valores de ApEn obtidos para todos os grupos de construtoras e forrageiras e para os senos e 
ruídos brancos de mesmo   que os dados das abelhas. Em vermelho, os valores negativos, que ocorrem em 
todas as séries analisadas, com destaque nos ruídos brancos. 
 

 

 

 

Tabela 11 – Valores de ApEn obtidos para todos os grupos de forrageiras de Camargo e para os senos e 
ruídos brancos de mesmo   que os dados das abelhas. Em vermelho, os valores negativos, que ocorrem em 
todas as séries analisadas, com destaque nos ruídos brancos. 
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Tabela 12 – Valores de ApEn obtidos para seno e ruído branco com 144 e 1000 pontos. Em vermelho, os 
valores negativos, que ocorrem em todas as séries analisadas, com destaque nos ruídos brancos.  
 

 

 

2.8 Teste de sinais 

Os resultados do teste de sinais apontam que os valores de ApEn obtidos para os senos 

são todos estatisticamente diferentes dos ruídos brancos. Contudo, ao compararmos a ApEn dos 

dados de consumo de O2 com os ruídos, apenas pouco mais da metade das séries é dada como 

distinta, enquanto na comparação entre abelhas e senos, apenas um dos grupos é indicado como 

estatisticamente diferente e, ainda sim, com um valor próximo ao p-valor adotado (Tabela 13). 

Tabela 13 – Resultados obtidos no teste de sinais para as comparações entre as séries. Considerando p-
valor=0,05 (5%), todas as porcentagens superiores a esse valor (destacadas em vermelho) indicam que as 
séries comparadas são estatisticamente diferentes entre si. O asterisco (*) assinala os dados cujo resultado 
é limítrofe ao p-valor. A: abelhas; S: seno; R: ruído branco. 
 

Grupo Nº células ( ) A x S (%) A x R (%) S x R (%) 

Nutrizes G1 W 6 1,5 1,6 23 

Nutrizes G1 S 7 5,5* 0,8 27 

Nutrizes G2 W 6 1,6 9,3 23 

Nutrizes G2 S 7 0,8 5,5* 27 

Intermediárias W 8 10,9 3,1 10,9 

Intermediárias S 9 1,7 1,7 16 

Forrageiras W 8 0,2 3,1 10,9 

Forrageiras S 9 0,4 1,7 16 

Forrageira Ind. 1 9 0,2 16 16 

Forrageira Ind. 2 9 0,2 7 16 

Forrageira Ind. 3 9 0,2 7 16 
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2.9 Entropia Aproximada Volumétrica (vApEn) 

Os resultados de vApEn obtidos estão apresentados nas Tabelas 14 a 16. 

Nota-se que, como esperado, as séries temporais conhecidas apresentam vApEn mais 

elevada quanto maior seu grau de desorganização (Tabela 14). 

  
Tabela 14 – Valores médios de vApEn obtidos para as séries padrão. Para os ruídos brancos e senos de onda 
única, uma vez que foi realizado apenas um cálculo para a série, o valor de vApEn não é médio e não há que 
se falar em desvio padrão.  

Série temporal Nº de pontos Valor de vApEn médio Desvio padrão 

Ruído branco 108 1226 - 

Senos “em fase”  381 19 

Senos dessincronizados  833 55 

Seno com 108 pontos  219 - 

Ruído branco 132 1341 - 

Senos “em fase”  406 19 

Senos dessincronizados  932 45 

Seno com 132 pontos  221 - 

Ruído branco 144 1389 - 

Senos “em fase”  408 25 

Senos dessincronizados  962 47 

Seno com 144 pontos  222 - 

Ruído branco 204 1582 - 

Senos “em fase”  462 14 

Senos dessincronizados  1091 36 

Seno com 204 pontos  224 - 

Ruído branco 228 1654 - 

Senos “em fase”  472 14 

Senos dessincronizados  1130 34 

Seno com 228 pontos  224 - 

Ruído branco 240 1598 - 

Senos “em fase”  472 16 

Senos dessincronizados  1148 38 

Seno com 240 pontos  225 - 

Ruído branco 312 1843 - 

Senos “em fase”  520 17 

Senos dessincronizados  1237 38 

Seno com 312 pontos  226 - 

Ruído branco 336 1910 - 

Senos “em fase”  527 17 

Senos dessincronizados  1295 30 

Seno com 336 pontos  226 - 
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Tabela 15 - Valores médios de vApEn obtidos para os grupos de abelhas analisados. Os valores de vApEn 
apresentados correspondem à média dos valores resultantes da análise, quando realizada para as séries 
temporais rearranjadas, como descrito na p.22. 

Grupo Nº de pontos Valor de vApEn médio Desvio padrão 

Nutrizes G1 W 108 1156 79 

Nutrizes G1 S 132 1113 35 

Nutrizes G2 W 108 1141 38 

Nutrizes G2 S 144 1138 28 

Intermediárias W 228 1551 85 

Intermediárias S 240 1315 25 

Forrageiras W 204 1289 20 

Forrageiras S 312 1458 12 

Forrageira Ind. 1 336 1358 35 

Forrageira Ind. 2 336 1939 62 

Forrageira Ind. 3 336 2794 143 

 

Tabela 16 - Valores médios de vApEn obtidos para as séries ordenadas pelo valor de zênite de consumo de 
O2 e posteriormente rearranjadas. Note que são todos muito elevados.   

Grupo Valor de vApEn médio Desvio padrão 

Nutrizes G1 W 1179 56 

Nutrizes G1 S 1062 26 

Nutrizes G2 W 1147 33 

Nutrizes G2 S 1136 27 

Intermediárias W 1526 100 

Intermediárias S 1256 54 

Forrageiras W 1233 23 

Forrageiras S 1403 19 

Forrageira Ind. 1 1344 40 

Forrageira Ind. 2 1867 67 

Forrageira Ind. 3 2826 123 

 

Com relação aos dados de consumo de O2 analisados (Tabelas 15 e 16), é possível 

observar que os valores de vApEn estão entre aqueles obtidos para os senos dessincronizados 

(e.g., Nutrizes G1 W) e para o ruído branco (e.g., Intermediárias W).  

Há que se ressaltar, contudo, que alguns grupos de abelhas (Forrageira Ind. 2 e Forrageira 

Ind. 3) apresentaram vApEn média superior à de ruído branco. 

Também é possível verificar que há um efeito da união entre os pontos que formam as 

séries (Figuras 20 e 21) no resultado de vApEn obtido: quanto menos ou menores as “ligações” 

entre pontos, menor a vApEn. 

Os testes estatísticos realizados (teste t independente) apontam que todos resultados de 

vApEn obtidos para as abelhas são estatisticamente distintos daqueles das séries de referência. 
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Figura 20 - Representação da união dos pontos de duas séries temporais distintas. A linha tracejada 
destaca um local onde há descontinuidade entre os dados das duas séries apresentadas no gráfico, os 
quais terminam sendo unidos por uma reta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Gráfico apresentando os 12 senos construídos em fases distintas quando unidos. É possível 
notar a presença de diversas retas em meio à série temporal formada, as quais se originam devido à 
descontinuidade dos dados, como já demonstrado na Figura 20. 



41 

 

CAPÍTULO 4 – Discussão 

 

A análise de dados cronobiológicos é tradicionalmente realizada com métodos lineares, 

cuja disponibilidade é maior, porém o emprego de métodos não-lineares poderia prover uma 

maior gama de análises passíveis de serem utilizadas para dados de origem biológica. 

Os resultados das análises tradicionalmente utilizadas em Cronobiologia, como 

periodograma de qui-quadrado e cosinor, apontam para a existência de ao menos um ritmo no 

consumo de O2 por operárias de Melipona quadrifasciata (vide Teixeira, 2006; Teixeira et al, 

2011), contudo o mesmo não ocorreu com alguns dos métodos empregados neste estudo. 

 

4.1 Das frequências obtidas na TRF e do resultado da PSA 

A existência de uma frequência com amplitude superior às demais apontaria para a 

presença de um ritmo, enquanto o fato dessa ser coincidente indicaria que os diferentes grupos 

de abelhas expressam seu ritmo com um mesmo período, mesmo que estejam dessincronizadas 

entre si.  

A TRF identificou ao menos uma frequência de destaque em todos os grupos de operárias, 

a qual se altera com a idade dos indivíduos, passando de uma frequência correspondente a ritmos 

infradianos nas nutrizes para a de um ritmo circadiano nas forrageiras. Não foi possível identificar 

frequências que correspondessem a ritmos ultradianos, cuja presença foi descrita por Teixeira et 

al (2011). 

Ressalta-se que as frequências predominantes nas nutrizes também são encontradas com 

amplitude reduzida nas forrageiras, indicando que ambos ritmos estão presentes nos indivíduos 

mais velhos, porém em intensidade diferente, o que provavelmente se deve à ontogênese do 

ritmo circadiano, associada a modificações na ordem temporal interna. 

Teixeira (2006) verificou que há aumento na amplitude do ritmo circadiano de consumo 

de O2 com o avanço da idade das abelhas, o que também foi indicado pela TRF empregada neste 

estudo. Essa alteração na exibição dos ritmos ocorre em outros grupos de animais, incluindo os 

humanos (Menna-Barreto & Wey, 2007).  

Os ritmos infradianos estão comumente relacionados a atividades reprodutoras e seu 

estudo é complexo, uma vez que eles comumente estão ligados ao portão circadiano e sob sua 

influência (Oda et al, 2000).  

O portão circadiano também pode atuar no processo de organização temporal interna, o 

qual tem importância para a manutenção dos ritmos, inclusive para animais que não têm contato 
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com ciclos ambientais como o claro-escuro, como animais troglóbios (Oda et al, 2000) e as 

abelhas nutrizes e construtoras; dessa maneira, a ligação entre o portão circadiano e o 

estabelecimento da ordem temporal interna pode estar relacionada à alteração do período do 

ritmo principal com a idade dos indivíduos estudados. 

A PSA apontou que todas as séries temporais analisadas, com exceção do indivíduo 3 das 

forrageiras de Camargo (em andamento), são do tipo   ⁄ . A presença desse tipo de série em 

sistemas biológicos pode ser apenas um reflexo do fato de os processos biológicos apresentarem 

muitas entradas com escalas de tempo distintas; sua origem, entretanto, permanece 

desconhecida (Hausdorff & Peng, 1996). 

As séries   ⁄  são típicas do chamado estado de criticidade auto-organizada (sistemas de 

auto-organização crítica, SOC), que está presente em certos sistemas dinâmicos dissipativos (Bak 

et al, 1988) e corresponde a estruturas complexas no espaço e no tempo, sendo detectado em 

sistemas biológicos como o cérebro (Rubinov et al, 2011), o funcionamento de canais iônicos 

(Brazhe & Maksimov, 2006) e ecossistemas (Jorgensen et al, 1998). 

Tendo em vista toda a gama de fatores aos quais os indivíduos estão expostos e aos quais 

seus relógios biológicos devem responder, a identificação das séries como ruídos   ⁄  é esperada, 

principalmente se considerarmos o fato de que os SOC tendem a se manter em um estado de 

“equilíbrio balanceado” ou limite do caos, no qual a interdependência entre os diversos 

componentes do sistema tornam-no sensível a alterações (ruídos), mas não o suficiente para que 

qualquer entrada no sistema o desestabilize (Bak, 1988; Jorgensen et al, 1998). 

 

4.2 Estatística circular 

A estatística circular apontou a sincronização do ritmo pelo zênite para todos os grupos de 

abelhas coletadas na primavera, o que não ocorre para o nadir. A presença de ritmo no consumo 

de O2 não foi detectada somente para as nutrizes do grupo 1, que não tiveram contato prévio com 

a colônia. 

Já para os indivíduos coletados no inverno, apenas as nutrizes do grupo 2 e as forrageiras 

apresentam sincronização pelo zênite, enquanto para nenhum dos grupos detectou-se 

sincronização pelo nadir. Verificou-se ritmo apenas nas construtoras e as intermediárias. 

Biologicamente, a ausência de ritmo apenas nas nutrizes do grupo 1 da primavera pode 

ser explicado pelo fato de essas abelhas terem sido conduzidas diretamente ao experimento após 

emergirem, indicando a existência de um zeitgeber social (Moritz & Kryger, 1994).  
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Com relação às nutrizes de ambos grupos coletadas no inverno, a ausência de ritmo, 

mesmo quando há contato prévio com outras abelhas da colônia, deve-se à necessidade da 

presença de indivíduos mais velhos para a expressão do ritmo. Considerando que o número de 

abelhas e a composição da colônia variam sazonalmente (Fukuda, 1983), os indivíduos que 

eclodem no inverno têm menos forrageiras e construtoras disponíveis para interação e, dada a 

existência (e relevância) do zeitgeber social, demorariam mais a expressarem ritmos e serem 

socialmente arrastados. 

Além do fator social, a idade das abelhas é um fator que influencia a existência de ritmo, 

dado que os animais eclodem arrítmicos e passam a exibir ritmos circadianos apenas após alguns 

dias de vida, quando a expressão gênica de per é maior (Bloch et al, 2001). 

Assim, o teste de Rayleigh demonstrou ser um método que permite a análise de dados 

cronobiológicos de maneira satisfatória, permitindo inferir a presença ou não de ritmos e sua 

eventual sincronização de maneira rápida e objetiva. 

 

4.3 Demais análises não-lineares 

As análises não-lineares têm seu foco na organização dos dados, uma vez que,  em 

sistemas não-lineares, assume-se que as fontes do ruído presente no sinal não são 

obrigatoriamente externas ao sistema, mas podem ser intrínsecas a ele (Kantz & Schreiber, 2004). 

Um problema, contudo, que surge devido às características desses sistemas, é, 

justamente, a dificuldade em distinguir se a variabilidade existente nas séries deve-se a seu 

comportamento determinístico ou a ruídos externos a elas (Glass, 2001). Ainda cabe ressaltar que 

os ritmos de atividade são determinados tanto por fatores endógenos quanto exógenos ao 

organismo (Saunders et al, 2002), o que pode explicar a variabilidade observada nas séries 

analisadas. 

É sabido que, para sistemas não-lineares como a atividade do Sistema Nervoso 

Autônomo, apesar de as análises lineares serem funcionais, os métodos não-lineares descrevem 

melhor seu comportamento (Korhonen et al, 2001). Sendo assim, esperava-se, com as técnicas 

aqui empregadas, detectar padrões ou outros comportamentos eventualmente presentes nos 

dados, o que não ocorreu em todos os casos.  

Diversas podem ser as causas desse resultado, porém um importante fator limitante da 

aplicabilidade das análises não-lineares é o número de pontos das séries temporais em questão 

(Kostelich & Swinney, 1983). Recordamos que o tamanho médio das séries aqui analisadas é de 

225,81 pontos, o que possivelmente interferiu nos resultados obtidos. 
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4.3.1 Plot de Poincaré 

A possibilidade de análise visual da variabilidade de qualquer série temporal é a principal 

vantagem do uso do Plot de Poincaré (Karmakar et al, 2009a). 

De acordo com Brennan et al (2001), o Plot de Poincaré é capaz de identificar a presença 

de ciclos e padrões nos dados de maneira mais eficaz que a análise espectral. Nesse sentido, vale 

frisar que, apesar de a PSA reconhecer o tipo de série temporal examinada, merece menção o 

fato desse método não propiciar mesma facilidade para análise que o Plot de Poincaré, além de 

algumas das séries identificadas pela PSA terem origem ignorada nos sistemas biológicos (e.g., 

  ⁄ ; Hausdorff & Peng, 1996), tornando mais complexa a compreensão de sua ocorrência nos 

distintos organismos. 

Houve também uma convergência entre os resultados obtidos nos plotes de Poincaré e no 

teste de Rayleigh, da estatística circular, reforçando a validade da aplicação dessas análises.  

Deve-se ressaltar que os parâmetros geométricos que descrevem os plotes de Poincaré 

não podem ser considerados não-lineares (Carrasco et al, 2001; Karmakar et al, 2009b), o que 

pode explicar o fato dessa análise não ter apresentado resultados conclusivos para todos os dados 

analisados. 

 

4.3.2 ApEn e vApEn  

 Pincus (1991) afirma que a ApEn tem seu desempenho comprometido quando a série 

temporal submetida a análise por essa ferramenta apresenta   igual a 300 pontos, sendo ideal 

um mínimo de 1000 pontos.  

Os diferentes valores de   empregados para a ApEn buscavam identificar não só ritmos 

circadianos, mas eventuais componentes ultradianos existentes nas séries temporais. Não foi 

possível, porém, identificar nenhum desses ritmos com essa ferramenta. 

O teste de sinais, baseado nos valores de ApEn obtidos, apontou que o ruído branco e o 

seno são estatisticamente diferentes, como esperado. O mesmo teste indicou que os dados de 

consumo de O2 das abelhas não se distinguem estatisticamente dos senos; porém, para alguns 

dos grupos analisados, também não há diferença quando a comparação é realizada com o ruído 

branco. O resultado aparentemente paradoxal pode ser explicado não apenas pelo tamanho das 

séries analisadas, como anteriormente citado, mas também pela falta de consistência da ApEn 

como ferramenta de análise, já demonstrada por Santos et al (2009). 

Com relação aos resultados da vApEn, Santos et al (2009) demonstraram um aumento 

não-linear no valor do parâmetro com valores maiores de  , sendo que esse incremento é 
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inversamente proporcional à organização da série. Isso explica os resultados para os dados de 

consumo de O2 das abelhas: quanto maior a série temporal, maior a vApEn obtida. 

Dado que os dados analisados não são contínuos, há indícios de que a vApEn considera o 

“salto” entre valores como uma nova fonte de variabilidade. É possível notar que o valor de 

vApEn para os senos “dessincronizados” corresponde a mais que o dobro da vApEn para os senos 

em fase. O mesmo ocorre entre as ondas senoidais únicas e os senos sincronizados: o simples fato 

de o primeiro corresponder a uma só série temporal faz com que sua vApEn seja igual à metade 

daquela medida para o segundo. 

Dessa maneira, seria esperado que os valores de vApEn para dados fora de fase fosse 

superior aos dos dados organizados. Entretanto, os valores de vApEn obtidos para os dados de 

consumo de O2 organizados pelos zênites são bastante similares aos dos dados originais, os quais 

são bastante elevados para todos os grupos etários, chegando, por vezes, a superar a vApEn do 

ruído branco (e.g., forrageira indivíduo 3). Esse resultado pode ser explicado pela sensibilidade da 

vApEn às alterações entre os dados: mesmo quando ordenados pelo zênite, a seqüência dos 

valores de consumo de O2 foi mantida, fazendo com que o tamanho dos “saltos” não se alterasse, 

resultando, portanto, em valores similares de vApEn. 

Verificou-se, contudo, que a vApEn reconhece as séries como mais similares a senos 

“dessincronizados”, série temporal periódica com alguma desorganização, que a ruído branco, 

indicando que as abelhas apresentam ritmo, porém a dessincronização do mesmo entre os 

diferentes indivíduos termina por elevar o valor obtido na análise. 

Foram realizados estudos empregando a vApEn na análise de outros tipos de dados 

biológicos, como a comunicação de anuros (Rodrigues, 2009), sendo que os valores de vApEn 

resultantes para as séries temporais foram superiores aos de ruído branco.  

Assim, quando empregada com cautela e utilizando as devidas séries de comparação, a 

vApEn demonstrou ser uma ferramenta eficaz para detecção de ritmos e também do 

“comportamento” da série, ou seja, a vApEn parece ser útil para a indicação de quão rápido os 

dados se alteram, ou seja, seu valor não é apenas um reflexo da organização da série temporal em 

termos de sua previsibilidade, mas também em termos da diferença entre o valor do dado     e o 

do dado     . 

 

4.4 Conclusão 

Com exceção da ApEn, os métodos utilizados nesse estudo pareceram, em um primeiro 

momento, eficazes para a análise de dados cronobiológicos. Entretanto, deve-se ressaltar que o 
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tamanho reduzido das séries temporais de origem biológica pode constituir um fator limitante 

principalmente para o emprego das análises não-lineares.  

Novos estudos, utilizando séries temporais com maior número de pontos, devem ser 

realizados, a fim de confirmar a efetiva aplicabilidade dos métodos não-lineares em Cronobiologia 

verificada nesse trabalho. 
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APÊNDICE 

 

Programa para conversão de frequências para TRF 

 

Sendo: 

 =série temporal em questão; 

 , o tamanho da série temporal analisada ( ), e 

  , a frequência de amostragem do sinal, em nº de pontos/tempo (s) (  =1/1800 para os dados de 

Camargo e   =1/7200 para os dados de Teixeira). 

 

NFFT=2^nextpow2( ); 

Y=fft( ,NFFT)/ ; 

f=  /2*linspace (0,1,NFFT/2); 

plot (f,2*abs(Y(1:NFFT/2))) 

 

 

Retas de regressão resultantes da PSA 

 

Figura A.6 – Gráfico da PSA e sua respectiva reta de regressão para as nutrizes do grupo 1 coletadas na 

primavera. 
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Figura A.7 – Gráfico da PSA e sua respectiva reta de regressão para as nutrizes do grupo 1 coletadas no 

inverno. 

 

 
Figura A.8 – Gráfico da PSA e sua respectiva reta de regressão para as nutrizes do grupo 2 coletadas na 

primavera. 

 

 

 



57 

 

 
Figura A.9 – Gráfico da PSA e sua respectiva reta de regressão para as nutrizes do grupo 2 coletadas no 

inverno. 

 

 
Figura A.10 – Gráfico da PSA e sua respectiva reta de regressão para as construtoras coletadas na 

primavera. 
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Figura A.11 – Gráfico da PSA e sua respectiva reta de regressão para as construtoras coletadas no inverno. 

 

 

 
Figura A.12 – Gráfico da PSA e sua respectiva reta de regressão para as forrageiras de Teixeira (2006) 

coletadas na primavera. 
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Figura A.13 – Gráfico da PSA e sua respectiva reta de regressão para as forrageiras de Teixeira (2006) 

coletadas no inverno. 

 

 
Figura A.14 – Gráfico da PSA e sua respectiva reta de regressão para o indivíduo nº 1 das forrageiras de 

Camargo. 
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Figura A.15 – Gráfico da PSA e sua respectiva reta de regressão para o indivíduo nº 2 das forrageiras de 

Camargo. 

 

 
Figura A.16 – Gráfico da PSA e sua respectiva reta de regressão para o indivíduo nº 3 das forrageiras de 

Camargo. 

 


