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A ACTIVIDADE E A ESTRUTURA ESPACIAL DOS GRUPOS DE
BOTO-CINZA, Sotalia guianensis (VAN BÉNÉDEN, 1864), NO
PORTO DE ILHÉUS, BAHIA – BRASIL
RESUMO
O boto-cinza, Sotalia guianensis, é uma pequena espécie de cetáceos com uma ampla
distribuição pela costa leste da América Central e do Sul. É frequentemente encontrado
em estuários, baías ou em águas costeiras pouco profundas e protegidas. Os objectivos
deste trabalho foram descrever a ocorrência, a actividade e a estrutura espacial dos
grupos de S. guianensis no Porto de Ilhéus. O porto (14º47’ Sul, 39°02’ Oeste) está
localizado na cidade de Ilhéus, no litoral Sul do Estado da Bahia, Brasil. Esta área é
constituída por uma bacia artificial de profundidade média de 10 m. Realizaram-se 136
dias de observação, totalizando 553 horas e 5 minutos de monitorização dos botos-cinza
na área de estudo. As observações ocorreram entre Junho de 2008 e Março de 2009
entre as 8 e as 16 horas. Os animais estiveram presentes em 49 % do tempo amostrado.
Foram avistados 430 grupos a chegarem à área com tamanho médio de 2,81 indivíduos
enquanto 255 grupos foram visualizados a afastarem-se da área com tamanho médio de
3,06. Os grupos de tamanho igual ou superior a 6 animais foram mais frequentes durante
o afastamento dos animais da área do que durante a chegada destes, indicando que os
grupos de boto-cinza associam-se mais do que se desassociam nas proximidades do
porto. O número de fusões foi quatro vezes superior ao número de fissões. No total foram
avistados 1124 indivíduos, sendo um número maior de indivíduos visualizados no período
da tarde. A permanência dos animais no porto diminuiu ao longo dos meses de estudo,
iniciando com 97 % de tempo de permanência, e terminando em 2 %. Os indivíduos
permaneceram mais na área de estudo quando o céu esteve nublado, a superfície do
mar agitada, a ondulação forte e a turbidez da água alta. Indivíduos de todas as faixas
etárias foram vistos em nove dos dez meses de observação e os adultos foram
predominantes. A actividade geral predominante observada foi a alimentação. O tamanho
dos grupos está relacionado com a actividade geral praticada por estes e a actividade
influencia o grau de coesão entre os indivíduos. O comportamento dos animais foi
afectado pela passagem de diferentes tipos de embarcações. Verificou-se que apenas a
distância dos adultos face ao seu vizinho mais próximo é influenciada pela faixa etária do
vizinho. Eles permanecem mais próximos das crias. Para as crias e os jovens, as
distâncias aos seus vizinhos mais próximos não são influenciadas pelas faixas etárias
dos vizinhos. A estrutura espacial dos grupos em S. guianensis é afectada pela presença
de crias. As zonas portuárias apresentam características que parecem favorecer a
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presença do boto-cinza. A concentração de alimento e a protecção encontrada nessas
zonas superam os efeitos antropogénicos negativos. Sendo os comportamentos de
alimentação e de descanso as actividades predominantes no nosso estudo, o porto de
Ilhéus tem um grande valor ecológico para a população de botos-cinza.
Palavras-chave: Sotalia guianensis, grupo, actividade geral, estrutura espacial.
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THE ACTIVITY AND THE SPATIAL STRUCTURE OF GUIANA
DOLPHIN GROUPS, Sotalia guianensis (VAN BÉNÉDEN, 1864), IN
THE HARBOUR OF ILHÉUS, BAHIA – BRAZIL
ABSTRACT
The Guiana Dolphin, Sotalia guianensis, is a small cetacean species with a large
distribution along the east coast of Central and South America. It is usually found in
estuaries, bays, and shallow and protected waters. The aims of this study were to
describe the occurrence, activity and the spatial structure of S. guianensis at the Harbour
of Ilhéus, Brazil. The harbour (14°47' South, 39°02 West) is located in the city of Ilhéus, in
the South coast of the State of Bahia. This area is constituted by an artificial bay with an
average deep of 10 m. A total of 553.03 hours of direct observation in 136 different days
were conducted between June of 2008 and March of 2009. The observations occurred
from 8 a.m. to 16 p.m. The animals were present in the study area in 49 % of the sampling
time. The average size of the groups arriving (n=430) and leaving (n=255) was 2.81 and
3.06, respectively. Groups of six or more individuals were more frequently observed
leaving than arriving in the study area and the recorded number of fusions was four times
the number of fissions. The majority of the 1124 individuals were sighted in the afternoon.
The permanence of the animals in the area decreased over the months from 97 % to 2 %
of sampling time. More individuals remained in the study area when the sky was cloudy,
the sea disturbed, large waves and turbid water. Individuals of all ages classes were seen
in nine of the ten months of observation and the adults were predominant. The most
frequent activity observed was foraging. The groups size is related to activity which in turn
influences the spatial proximity between individuals. The distance of adults to their nearest
neighbour was influenced by its age class, remaining closer to calves. The distances of
calves and juveniles to their closest neighbours were independent of age. The spatial
structure of the groups is affected by the presence of calves in S. guianensis. The
characteristics of harbour favour the presence of Guiana Dolphins in their proximity. The
concentration of food and the protection provided by those areas exceed the negative
anthropogenic effects. Our results indicate the great ecological value for the Guiana
Dolphin population of the Harbour of Ilhéus.
Key-words: Sotalia guianensis, group, general activity, spatial structure.
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SOTALIE, Sotalia guianensis (VAN BÉNÉDEN, 1864), DANS LE
PORT D’ILHÉUS, BAHIA – BRÉSIL
RÉSUMÉ
Le sotalie, Sotalia guianensis é une petite espèce de cétacé dont la distribution s’étend le
long de la côte Est de l’Amérique Centrale et du Sud. Elle fréquente les estuaires, baies e
les eaux côtières peu profondes et protégées. Ce travail a eu pour objectifs de décrire
l’occurrence, l’activité et la structure spatiale des groupes de S. guianensis dans le Port
d’Ilhéus. Le port (14°47’ Sud, 39°02’ Est) est localisé dans la ville d’Ilhéus, littoral sud de
l’Etat de Bahia, Brésil. L’aire d’étude est constituée d’un bassin artificiel d’une profondeur
moyenne de 10 mètres. Un total de 136 jours d’observations a été réalisé, correspondant
à un effort d’échantillonnage de 553 heures e 5 minutes. Les observations ont été
réalisées de juin 2008 à mars 2009 entre 8 et 16 heures. Les animaux étaient présent
49% du temps d’échantillonnage. Au total 430 groupes de 2,81 individus en moyenne ont
été enregistrés arrivant dans l’aire d’étude, tandis que 255 groupes de 3,06 individus en
moyenne ont été observés quittant cette aire. Les groupes de six individus ou plus ont été
plus fréquemment observés quittant dans l’aire d’étude qu’arrivant, indiquant que les
groupes de dauphins s’associent plus qu’ils ne se dissocient à proximité du port. Un total
de 1124 individus a été enregistré, les observations de sotalie étant plus nombreuses
l’après-midi. La permanence des animaux dans le port à diminué au cours de l’étude,
passant de 97% du temps d’échantillonnage le premier mois d’observation a 2% le
dernier. Les individus restaient plus longtemps dans l’aire d’étude lorsque le ciel était
nuageux, la superficie de la mer agitée, la hauteur des vagues élevée et l’eau turbide.
Des représentants de toutes les classes d’âge ont été observés au cours de neuf des dix
mois d’échantillonnage, les adultes étant les plus nombreux. L’alimentation à été l’activité
prédominante observée. La taille d’un groupe est liée à son activité générale, celle-ci
influençant le degré de cohésion du groupe. Le comportement des dauphins à été affecté
par le passage d’embarcations de types divers. On a vérifié que seule la distance des
adultes à leur plus proche voisin est influencée par la tranche d’âge de celui-ci. Les
adultes restent plus proches des nouveau-nés. Les distances au plus proche voisin des
nouveaux nés et des jeunes ne sont pas influencées par la tranche d’âge de celui-ci. La
structure spatiale des groupes est affectée par la présence des nouveaux nés. Les zones
portuaires présentes des caractéristiques qui favorisent la présence de sotalies. La
concentration d’aliment et la protection que procurent ces zones dépassent les effets
anthropogéniques négatifs de ces lieux. L’alimentation et le repos étant les activités
XI

dominantes dans notre études, le port d’Ilhéus a une grande valeur écologique pour la
population de sotalie.
Mots-clés: Sotalia guianensis, groupe, activité générale, structure spatiale.
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1 INTRODUÇÃO GERAL
O boto-cinza, Sotalia guianensis (Van Bénéden, 1864) é uma pequena espécie de
cetáceos com uma ampla distribuição pela costa leste da América Central e do Sul.
Apesar de S. guianensis ainda não ter sido reconhecida como uma espécie distinta de
S. fluviatilis no “Plano de Ação para Mamíferos Aquáticos do Brasil” (IBAMA, 2001), este
reconhece como principais ameaças para o género Sotalia: a destruição dos habitats ao
longo da sua distribuição, o aumento do tráfego de embarcações e o desenvolvimento
urbano nas regiões costeiras, a exploração dos mangues e estuários, as capturas
acidentais e perturbações causadas por embarcações de turismo e lazer. A poluição
química, o intenso tráfego de embarcações e as actividades pesqueiras podem ter efeitos
a longo prazo na espécie e actuar de modo cumulativo e sinergeticamente (Azevedo et
al., 2004).
Tanto para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) como para a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos
Recursos Naturais (IUCN), o género Sotalia é classificado “dados insuficientes” devido à
falta de informação para avaliar o seu risco de extinção (Reeves et al., 2008).
Nos últimos anos, os estudos sobre o boto-cinza na região de Ilhéus têm vindo a
aumentar (Batista, 2001; Reis, 2002; Assis, 2008; Santos et al., 2008; Izidoro, 2009), mas
mais esforços têm que ser feitos para aprofundar o estudo desta espécie na região, tanto
para conhecer os seus hábitos de vida como para avaliar os impactos dos efeitos
antropogénicos na espécie.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Sotalia guianensis
Até 2002, duas subespécies de Sotalia fluviatilis eram reconhecidas: a fluvial
S. fluviatilis fluviatilis e a marinha S. fluviatilis guianensis. A partir de estudos morfológicos
e genéticos (Monteiro-Filho et al., 2002; Cunha et al., 2005; Caballero et al., 2007),
concluiu-se que estas subespécies são espécies diferentes. A espécie marinha foi
denominada S. guianensis e a fluvial S. fluviatilis.
S. guianensis tem como nome comum boto-cinza, pertence à família Delphinidae,
subordem Odontoceti e ordem Cetacea. O boto-cinza faz lembrar um roaz-corvineiro
(Tursiops truncatus) (Flores & Da Silva, 2009), mas de tamanho corporal inferior, que
varia no adulto entre 160 e 220 cm (Ramos et al., 2000; Rosas et al., 2003; Santos et al.,
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2003; Rosas & Barreto, 2008). Ele tem coloração cinza escura no dorso e cinza mais
clara a rosa no ventre. Apresenta ainda uma área mais clara entre as barbatanas
peitorais e a dorsal e outra na linha média do corpo até à altura do ânus. A barbatana
dorsal é triangular e por vezes ligeiramente curvada na extremidade (Flores & Da Silva,
2009). O rostro é moderadamente longo e fino, e o melão pequeno e redondo (Da Silva &
Best, 1996a) (Figura 1).

Figura 1 - Morfologia do boto-cinza (cortesia: Carla Assis)

O boto-cinza reproduz-se durante todo o ano mas picos de nascimentos podem ocorrer
em épocas diferentes ao longo da costa brasileira. A maturidade sexual é geralmente
atingida aos 6 ou 7 anos de idade. Nessa idade, o comprimento corporal dos machos
varia entre os 170 e 180 cm e o das fêmeas entre os 160 e 170 cm. A gestação dura
entre 11,3 e 12 meses e o comprimento ao nascimento varia entre os 86 e os 106 cm. O
tempo estimado para a lactação varia entre 6,7 e 10,3 meses. O intervalo inter-parto é de
aproximadamente 2 anos, podendo ser menor no caso de perda da cria ou se o período
de lactação ocorrer mais rapidamente que o previsto (Rosas & Barreto, 2008).
Através de estudos das camadas de crescimento dos dentes, foi avaliado que a
esperança de vida do boto-cinza pode atingir 29 e 30 anos para fêmeas e machos,
respectivamente (Rosas et al., 2003). A taxa de mortalidade natural ainda é
desconhecida (Flores & Da Silva, 2009).
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2.2 A ecologia e o comportamento do boto-cinza
Sotalia guianensis distribui-se por toda a costa atlântica oeste da América Central e do
Sul desde a Nicarágua (14° 35’ Norte, 83° 14’ Oeste) (Da Silva & Best, 1996b) até ao sul
do Brasil (27° 35’ Sul, 48° 35’ Oeste) (Simões-Lopes, 1988; Borobia et al., 1991) (Figura
2).

Figura 2 – Área de distribuição do boto-cinza, S. guianensis (adaptado de Flores & Da Silva
(2009))

O boto-cinza é frequentemente encontrado em estuários, baías ou em águas costeiras
pouco profundas e protegidas (Flores & Da Silva, 2009) apesar de já ter sido registado no
Arquipélago de Abrolhos a 70 km da costa brasileira (Borobia et al., 1991). Ele alimentase de presas neríticas, essencialmente peixes da família Cluperidae e Sciaenidae, mas
cefalópodes, camarões, caranguejos e solhas também são ocasionalmente ingeridos
(Flores & Da Silva, 2009). Devido à captura de presas de diversos tamanhos em
diferentes profundidades, Lodi (2002) considera que esta espécie tem um comportamento
alimentar generalista e oportunista, enquanto Cremer (2007) pondera que o boto-cinza
possa ser especialista, pois alimenta-se de presas de baixa ocorrência.
Os golfinhos do género Sotalia são sociáveis, encontrando-se quase sempre em grupos
coesos de 2 a 6 indivíduos que realizam geralmente a mesma actividade (Flores & Da
Silva, 2009). Contudo, podem ser encontrados em agrupamentos com mais de 200
indivíduos na Baía de Sepetiba (Estado do Rio de Janeiro) (Flach et al., 2008a). No
17
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Estuário de Cananéia (Estado de São Paulo) (Santos & Rosso, 2008) e no Estuário do
Rio de Paraguaçú (Estado da Bahia) (Batista, 2008), são observadas populações com
uma estrutura fluida de grupos de tipo fissão-fusão. Já em Cananéia, Monteiro-Filho
(2000) verificou que existe um tipo de associação denominado de família, composto por
adultos de ambos os sexos, com ou sem imaturos, e outro a que chama de “schools”, que
é a união de várias famílias.
Vários estudos sobre o boto-cinza já foram conduzidos em diferentes estados do Brasil
tais como: na Baía do Norte em Santa Catarina (Bazzalo et al., 2008), no estuário de
Cananéia (Santos & Rosso, 2008), na Baía de Guanabara (Azevedo et al., 2004); na Baía
de Sepetiba no estado do Rio de Janeiro (Flach et al., 2008b); no estuário do Rio
Caravelas (Rossi-Santos et al., 2007) e na Baía de Todos os Santos (Batista, 2008) no
estado da Bahia; na Praia de Pipa no estado do Rio Grande do Norte (Nascimento et al.,
2008) e na Praia de Iracema no estado do Ceará (Meirelles, 2005).
S. guianensis realiza uma grande variedade de actividades aéreas, tais como: salto total
ou parcial, cambalhota, salto invertido, espiar, batida de cauda ou de cabeça e caída
(Geise et al., 1999; Souto et al., 2006; Nascimento et al., 2008; Izidoro, 2009). O
comportamento de acompanhamento de embarcações não é documentado para o botocinza, mas pode ocorrer o surfe nas ondas produzidas pelos barcos (Flores & Da Silva,
2009).
Nas regiões costeiras, a alimentação e deslocamento são os comportamentos mais
frequentes enquanto o descanso é raro de ser observado. Os comportamentos de
socialização são conhecidos para o boto-cinza, e envolvem muitos contactos tácteis entre
os indivíduos do grupo (Flores & Da Silva, 2009).
O estudo do comportamento dos golfinhos é difícil, pois os animais passam a maior parte
do tempo submersos, e quando sobem à superfície eles são observados por um pequeno
período de tempo, o que dificulta o registo e interpretação do seu comportamento. Os
estudos baseiam-se geralmente apenas no comportamento observado à superfície
devido à falta de transparência da água (Azevedo et al., 2009).
Apesar de todas as dificuldades, os estudos sobre o comportamento de Sotalia
aumentaram desde 1990, e já têm fornecido importantes informações sobre
características de grupo, interacções entre animais e actividades humanas, organização
social, cuidado parental, entre outros (Azevedo et al., 2009).
Os estudos comportamentais e ecológicos em cetáceos são importantes por vários
motivos, tais como, o seu significado ecológico, o seu valor económico (tanto vivos como
mortos) e o seu potencial como indicadores da poluição aquática. Eles possuem um
papel significativo nos ecossistemas marinhos, e a sua ausência pode afectar outras
espécies (Whitehead et al., 2000).
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Devido ao carisma associado aos golfinhos e baleias, eles são usados como espécies
bandeira (Taylor, 2002), o que é útil para trabalhos de conservação e consciencialização
da população. Os cetáceos contribuem na reciclagem de nutrientes e, por ocuparem os
níveis tróficos mais elevados na cadeia alimentar, actuam como indicadores potenciais da
saúde e da produtividade dos ecossistemas (Lodi, 2002).

3 OBJECTIVOS
3.1 Objectivo geral
Descrever a ocorrência, a actividade e a estrutura espacial dos grupos de S. guianensis
no Porto de Ilhéus – Bahia, Brasil.

3.2 Objectivos específicos
1.1.1. Descrever os grupos de boto-cinza que frequentam o Porto de Ilhéus e
relacionar com as variáveis ambientais;
1.1.2. Descrever e analisar o uso do espaço pelo boto-cinza na área de estudo;
1.1.3. Descrever

e

analisar

a

actividade

dos

indivíduos

relativamente

a

características espaciais dos grupos;
1.1.4. Descrever e analisar a estrutura espacial dos indivíduos dentro dos grupos;
1.1.5. Descrever a ocorrência de fissões e fusões dos grupos de S. guianensis.

4 RESULTADOS
CAPITULO I - A organização e as actividades dos grupos de boto-cinza,
Sotalia guianensis (Van Bénéden, 1864), no Porto de Ilhéus, Bahia – Brasil.
CAPITULO II - A estrutura espacial dos grupos de boto-cinza, Sotalia guianensis (Van
Bénéden, 1864), no Porto de Ilhéus, Bahia – Brasil.
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A ORGANIZAÇÃO E AS ACTIVIDADES DOS GRUPOS DE BOTOCINZA, Sotalia guianensis (VAN BÉNÉDEN, 1864), NO PORTO DE
ILHÉUS, BAHIA - BRASIL
RESUMO
Todos os animais passam parte ou toda a sua vida vivendo em associações constituídas
por indivíduos da mesma espécie que interagem entre si. Este trabalho teve como
objectivos analisar a ocorrência, a composição e a actividade dos grupos de
Sotalia guianensis no Porto de Ilhéus. Entre Junho de 2008 e Março de 2009, realizaramse 136 dias de observação, correspondendo a 553 horas e 5 minutos de monitorização
dos botos-cinza nas proximidades do molhe do Porto de Ilhéus, Brasil. Os animais
estiveram presentes em 49 % do tempo amostrado. Foram visualizados 430 grupos a
chegarem à área com um tamanho médio de 2,81 indivíduos. No total foram avistados
1124 indivíduos, sendo um número maior de indivíduos avistados no período da tarde. A
permanência dos animais no porto diminuiu ao longo dos meses de estudo, iniciando com
97 % de tempo de permanência, e terminando em 2 %. Os indivíduos permaneceram
mais na área de estudo quando o céu esteve nublado, a superfície do mar agitada, a
ondulação forte e a turbidez da água alta. Indivíduos de todas as faixas etárias foram
vistos em nove dos dez meses de observação e os adultos foram predominantes. A área
do porto é importante para a alimentação da espécie. O tamanho dos grupos está
relacionado com a actividade geral praticada por estes e a actividade influencia o grau de
coesão entre os indivíduos. As subáreas mais utilizadas foram as que se encontram ao
norte do molhe. O comportamento dos animais foi afectado pela passagem de
embarcações. As zonas portuárias apresentam características propícias à presença de
S. guianensis. A facilidade de captura de presas e a protecção contra predadores podem
ser alguns dos motivos que levam os animais a frequentarem estas áreas.
Palavras-chave: Sotalia guianensis, grupo, actividade geral, grau de coesão.
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THE ORGANIZATION AND THE ACTIVITIES OF GUIANA DOLPHIN
GROUPS, Sotalia guianensis (VAN BÉNÉDEN, 1864), IN THE
HARBOUR OF ILHÉUS, BAHIA - BRAZIL
ABSTRACT
All animals spend part or all their life living in associations formed by individuals of the
same specie which interact. This study aims to analyze the occurrence, composition and
activities of groups of Sotalia guianensis on the Harbour of Ilhéus. A total of 553.03 hours
of direct observation of Guiana Dolphin near the pier of the Harbour of Ilhéus (Brazil) in
136 different days were conducted between June 2008 and March 2009. The animals
were present in the study area in 49 % of the sampling time. The average size of the
groups arriving (n=430) was 2.81. The permanence of the animals in the area decreased
over the months from 97% to 2% of sampling time. More individuals remained in the study
area when the sky was cloudy, the sea disturbed, large waves and turbid water.
Individuals of all ages classes were seen in nine of the ten months of observation and the
adults were predominant. The area of the harbour is important for the feeding of the
specie. The groups size is related to activity which in turn influences the spatial proximity
between individuals. The subareas at north of the pier were the more occupied. The
behaviour of animals was affected by the passage of vessels. The harbour areas have
favourable characteristics to the presence of S. guianensis. The ease of capturing prey
and protection from predators may be why the animals use these areas.

Keys words: Sotalia guianensis, group, general activity, cohesion’s degree.
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ORGANISATION ET ACTIVITÉ DES GROUPES DE SOTALIE,
Sotalia guianensis (VAN BÉNÉDEN, 1864), DANS LE PORT
D'ILHÉUS, BAHIA - BRÉSIL
RÉSUMÉ
Les animaux passent une partie ou toute leur vie en associations constituées d’individus
de la même espèce qui interagissent entre eux. Ce travail à eu pour objectifs d’analyser
l’occurrence, la composition et l’activité des groupes de S. guianensis dans le Port
d’Ilhéus. Un total de 136 jours d’observations a été réalisé entre juin 2008 e mars 2009
correspondant à un effort d’échantillonnage de 553 heures e 5 minutes a proximité de la
jetée du port d’Ilhéus, Brésil. Les animaux étaient présent 49% du temps
d’échantillonnage. Au total 430 groupes de 2,81 individus en moyenne ont été enregistrés
arrivant dans l’aire d’étude. Un total de 1124 individus a été enregistré, les observations
de sotalie étant plus nombreuses l’après-midi. La permanence des animaux dans le port à
diminué au cours de l’étude, passant de 97% du temps d’échantillonnage le premier mois
d’observation a 2% le dernier. Les individus restaient plus longtemps dans l’aire d’étude
lorsque le ciel était nuageux, la superficie de la mer agitée, la hauteur des vagues élevée
et l’eau turbide. Des représentants de toutes les classes d’âge ont été observés au cours
de neuf des dix mois d’échantillonnage, les adultes étant les plus nombreux. L’aire
d’observation est importante pour l’alimentation des sotalies. La taille d’un groupe est liée
à son activité générale, celle-ci influençant le degré de cohésion du groupe. Les aires les
plus utilisées sont situées au Nord de la jetée. Le comportement des dauphins à été
affecté

par

le

passage

d’embarcations.

Les

zones

portuaires

présentes

des

caractéristiques qui propices à la présence de S. guianensis. La facilité de capture des
proies e la protection contre les prédateurs peuvent être des motifs conduisant les
dauphins à fréquenter ces zones.
Mots-clés: Sotalia guianensis, groupe, activité générale, degré de cohésion.
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1 INTRODUÇÃO
O boto-cinza, Sotalia guianensis (Van Bénéden, 1864), distribui-se desde a Nicarágua
(14°35’ Norte, 83°14’ Oeste) (Da Silva & Best, 1996) até ao Sul do Brasil, na Ilha de
Santa Catarina (27°35’ Sul, 48°35’ Oeste) (Simões-Lopes, 1988; Borobia et al., 1991). É
frequentemente encontrado em estuários, baías ou em águas costeiras pouco profundas
e protegidas (Flores & Da Silva, 2009).
Todos os animais passam parte ou toda a sua vida vivendo em grupos. Um grupo pode
ser considerado como qualquer conjunto de indivíduos, pertencendo a uma mesma
espécie, que permanecem juntos por um período de tempo, interagindo entre eles
(Acevedo-Gutiérrez, 2002). Segundo Connor (2000), o aumento de transmissão de
parasitas e a competição pelos recursos, são as principais desvantagens de viver em
grupo. Por vezes, o aumento da probabilidade de ser detectado pelos predadores
também é uma desvantagem. A formação do grupo apenas é favorecida quando os
benefícios de viver em grupo são maiores do que os inconvenientes. Para os cetáceos,
as principais vantagens de viver em grupo seriam a obtenção de alimento e a defesa
contra predadores (Connor, 2000).
Os grupos de boto-cinza mais observados são de 2 a 6 indivíduos (Flores & Da Silva,
2009) mas grupos de dezenas até 200 de indivíduos têm sido observados nos vários
trabalhos realizados no Brasil (Azevedo et al., 2005; Flach et al., 2008). Estas diferenças
podem dever-se a diferentes adaptações às variações ambientais nos diversos lugares e
à heterogeneidade das definições de grupo utilizadas pelos investigadores (Azevedo et
al., 2009).
Em Ilhéus, os estudos sobre S. guianensis têm vindo a aumentar nos últimos anos, na
Baía do Pontal (Santos et al., 2008), no Porto de Ilhéus (Reis, 2002; Assis, 2008; Izidoro,
2009) e no Morro de Pernambuco (Batista, 2001). Estudos na região são importantes
para compreender a ecologia e o comportamento da espécie, e saber qual a melhor
forma de preservá-la.
Com este trabalho, objectiva-se analisar a ocorrência, a composição e a actividade dos
grupos de boto-cinza no Porto de Ilhéus, relacionando essas características com diversos
factores ambientais.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
O clima de Ilhéus é considerado como tropical quente e húmido, sem estação seca. A
média das temperaturas mensais máxima é de 24 °C e a média das temperaturas
mensais mínima é de 21 °C. A pluviosidade anual é elevada: 1900 mm entre 1989 e 1999
(Andrade, 2003).
Os ventos que predominam na maior parte do ano incluem uma componente leste: os
ventos de Nordeste prevalecem de Outubro a Março (Primavera/Verão), enquanto de
Abril a Setembro (Outono/Inverno), os ventos de Sul e Sudeste são os mais frequentes
(Apoluceno, 1998).
O Porto de Ilhéus (14°47’ Sul, 39°02’ Oeste) está localizado na Enseada das Trincheiras,
no bairro do Malhado na cidade de Ilhéus, no litoral Sul do Estado da Bahia (Santos,
2001) (Figura 1). Delimita-se por uma linha que vai desde a foz do Rio Almada até a
Pedra de Ilhéus (Reis, 2002).

Figura 1 – Localização do porto na cidade de Ilhéus, no Sul do Estado da Bahia (Reuss-Strenzel &
Assunção, 2008)
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A sua bacia artificial é formada por um molhe de protecção em forma de “L” de 2262 m
de comprimento, com o seu trecho final orientado segundo o norte verdadeiro (Santos,
2001). A amplitude de maré no porto é de 2,4 m (Andrade, 2003). O solo do fundo é
composto por areia fina (Apoluceno, 1998). A bacia de evolução possui 200 m de largura
e uma profundidade de 10 m, o que permite a entrada de navios de médio calado. É
possível ancorarem três navios no cais ao mesmo tempo (Andrade, 2003). É um local
bastante frequentado por embarcações de carga, turismo e pesca, como também por
mergulhadores (Reis, 2002).
O comportamento do boto-cinza foi observado da extremidade do molhe do porto
(14°46’08” Sul e 39º01’33” Oeste; Figura 2). A escolha deste ponto fixo deve-se à
permanência quase diária dos animais nas suas proximidades. A altura a que são
realizadas as observações é de 5,93 m relativamente ao nível do mar (Soares,
comunicação pessoal).

Figura 2 – Localização do ponto fixo de monitorização dos botos-cinza na extremidade do molhe
do porto (cortesia: Palê Zuppani)

2.2 Colecta de dados
As colectas de dados no ponto fixo foram realizadas de Maio de 2008 até Março de 2009.
As observações foram feitas a olho nu ou com o auxilio de binóculos (10x50 e 12x50).
No mês de Maio foi realizado o estudo piloto durante 48 horas para definir a melhor forma
de organizar a monitorização e elaborar as fichas de campo.
Após o piloto, optou-se por conduzir sessões de observação entre as 08h00 e as 16h00,
durante 56 horas em cada mês (Junho de 2008 a Março de 2009). As sessões tinham 4
horas de duração e eram alternadas entre manhãs e tardes. Quando não era possível
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completar 4 horas de observação, sempre que possível, compensou-se os horários que
ficavam em falta em dias seguintes. Deste modo, o tempo de amostragem foi regular no
horário escolhido. A área de estudo tem um diâmetro de aproximadamente 600 m que foi
definido com o auxílio de um teodolito, que através de coordenadas de pontos, permite
calcular distâncias. A área foi dividida em quatro subáreas de 90° utilizando uma bússola
(Figura 3), com o objectivo de analisar a frequência de ocorrência e o comportamento dos
grupos de botos-cinza nas diferentes áreas.

Figura 3 - Mapa da área de estudo com a representação das quatro subáreas utilizadas (adaptado
da Carta Náutica DHN Nº 1201)

No inicio de cada sessão, os dados ambientais eram definidos visualmente pelo
investigador (nebulosidade, estado da superfície do mar, turbidez, ondulação e presença
de navio ancorado no cais) e anotados na folha de campo. Cada vez que mudava uma
condição ambiental, o novo valor da variável era anotado. Os horários de inicio e final da
sessão eram também registados. Os horários, a(s) subárea(s) de entrada e saída e a
composição de cada grupo de botos-cinza eram anotados e um número identificador era
atribuído a cada grupo (Anexo 1). Um grupo era considerado como se tivesse saído da
área de estudo quando era visto a afastar-se ou quando não era avistado durante 10
minutos na área; se isso ocorresse, colocava-se o horário de saída como o último horário
em que o grupo tivesse sido observado. Por vezes era possível observar que o mesmo
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grupo regressava ao local, através de marcas naturais dos indivíduos e desse modo a
numeração do grupo continuava a mesma.
Durante a sessão, em cada 15 minutos e com o auxílio de binóculos, fazia-se uma
varredura instantânea da área de estudo (“scan sampling”, Altmann (1974)) de duração
máxima de 2 minutos. O objectivo da varredura era identificar os grupos presentes, a
subárea em que se encontravam, a respectiva actividade (a actividade que a maioria dos
indivíduos do grupo estava a executar), a composição e o grau de coesão entre os
indivíduos do grupo (Anexo 2).
Todas as embarcações, tanto de pesca como de entretenimento, os navios e
rebocadores que passavam na proximidade do molhe foram registados e a reacção dos
animais após a passagem dos barcos pela subárea onde os animais se encontravam foi
anotada.
Durante o período do estudo, realizaram-se 136 dias de monitorização, num total de 553
horas e 5 minutos de tempo de amostragem.
Todas as informações colectadas e registadas nas fichas de campo padronizadas foram
transcritas para uma folha do Excel, usando programas em Visual Basic desenvolvidos
para este estudo (Le Pendu, não publicado).
Definições usadas para a colecta de dados ambientais
Nebulosidade:
Céu limpo – com menos de 50 % de nuvens na área de estudo;
Céu com nuvens – a partir de 50 % de nuvens na área de estudo com excepção de
quando o céu estava totalmente nublado;
Céu nublado – com nuvens em toda a área de estudo.
Estado da superfície do mar (segundo a escala de Beaufort):
Calmo (0-1) – espelhado ou com pequenas rugas na superfície do mar;
Crespo (2-3) – ligeira ondulação sem arrrebentação até a formação de alguns carneiros;
Agitado (4) – carneiros frequentes;
Forte (> 4) – muitos carneiros, existência de borrifos e formação de espuma.
Ondulação (segundo a escala de Beaufort):
Baixa (0-1) – sem ondulação;
Média (2-4) – ligeira ondulação até ondulação de 1,5 m;
Forte (> 4) – ondulação superior a 1,5 m até 2,4 m.
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Turbidez:
Baixa – águas límpidas, transparentes, com tons azulados e espuma das ondas brancas;
Moderada – águas com coloração acastanhada, espuma das ondas acastanhada;
Alta – água barrenta e turva, geralmente com a presença de sedimentos na superfície.

Presença de navio ancorado no caís:
Sem navio;
Com rebocador;
Com navio de carga;
Com cruzeiro de turismo.
Definições usadas para a colecta dos dados dos grupos de botos-cinza
Censo: número total de animais presentes na área de estudo num determinado instante.
Permanência: período de tempo que os animais se encontram na área de estudo em
cada sessão de observação.
Grupo: conjunto de golfinhos observados em aparente associação, frequentemente mas
nem sempre realizando a mesma actividade mas para os quais é possível determinar
uma actividade predominante (adaptado de Shane (1990), Daura Jorge et al. (2005),
Wedekin et al. (2007)).
Faixas etárias: os animais foram diferenciados entre crias, jovens e adultos através do
padrão de cor (Randi et al., 2008) e do comprimento corporal. Foram consideradas como
crias os indivíduos com coloração cinza e rosa no ventre, nas barbatanas peitorais e
caudal (Randi et al., 2008) com comprimento do corpo estimado até 120 cm (Ramos et
al., 2000; Rosas et al., 2003; Santos et al., 2003; Rosas & Barreto, 2008). Esse
comprimento de 120 cm é referenciado para os indivíduos de 10 meses de idade, a partir
da qual se estima que o animal deixa de amamentar. Estima-se que os jovens possuem
um comprimento corporal entre os 120 e os 160 cm (Ramos et al., 2000; Rosas et al.,
2003; Santos et al., 2003; Rosas & Barreto, 2008), em que a coloração no dorso é toda
acinzentada, incluindo parte das barbatanas peitorais e caudal, e o ventre rosa. Os
jovens apresentam uma mancha rosada característica no centro da barbatana dorsal
(Randi et al., 2008). Os adultos, têm um comprimento entre 160 e 220 cm, tendo uma
idade superior aos 6 anos de idade, possivelmente quando já tenha ocorrido a
maturidade sexual (Ramos et al., 2000; Rosas et al., 2003; Santos et al., 2003; Rosas &
Barreto, 2008). O corpo é predominantemente cinza, mantendo o ventre com uma cor
clara, do pescoço até a região genital. Uma mancha oblíqua nos flancos é bem visível
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(Randi et al., 2008). Quando não foi possível identificar a faixa etária, o indivíduo foi
registado como indeterminado.
Actividades gerais dos grupos (adaptado de Lodi (2002) e Flach et al. (2008))
Alimentação: comportamento de superfície caracterizado por mergulhos rápidos e
repetidos, com o corpo arqueado e com mudanças de direcções repentinas.
Deslocamentos rápidos ou curtos podem ser observados e eventualmente a captura das
presas.
Brincadeira: prolongados contactos corporais entre os indivíduos, permanecendo muito
tempo na superfície uns com os outros, a friccionar, a rolar ou em perseguição, que
também podem ser acompanhados por actividades aéreas como saltos, batidas de
cabeça ou de cauda, entre outras.
Deslocamento: movimento constante numa direcção, frequentemente numa velocidade
definida, em que os animais não apresentam o corpo arqueado.
Descanso: movimento lento na superfície, expondo a barbatana dorsal mas com o corpo
pouco arqueado. Os animais permanecem na mesma área.
Indeterminado: comportamento não identificado.

Grau de coesão (adaptado de Bonin (2001) e Azevedo at al. (2005))
Baixo: quando mais de 50 % dos indivíduos do grupo permanecem a uma distância entre
eles igual ou superior a 3 corpos de adulto;
Intermédio: quando até 50 % dos indivíduos do grupo permanecem a uma distância
entre eles igual ou superior a 3 corpos de adulto e menos de 50 % dos indivíduos do
grupo permanecem a uma distância entre eles igual ou inferior a um 1 corpo de adulto;
Alta: quando mais de 50 % dos indivíduos do grupos permanecem a uma distância entre
eles igual ou inferior a um corpo de adulto.
Reacções dos botos-cinza na passagem de embarcações ou navios
Como durante o estudo piloto somente foram observados dois tipos de reacções na
passagem de embarcações, apenas essas foram definidas. Os botos-cinza foram
observados em alimentação perto de um barco de pesca que descartava o seu peixe
durante a colecta de dados; esse único evento não foi considerado nas análises.
As categorias de embarcação utilizadas para as análises foram: barco rápido (com motor
de popa), barco de pesca (com motor de centro), rebocador e barco sem motor.
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Indiferença: quando houve uma alteração do comportamento de até 50 % dos animais
do grupo.
Mergulho: alteração do comportamento de mais de 50 % dos animais do grupo, o que
ocorreria com o mergulho destes, podendo ficar submersos durante um período maior do
que estava a ser observado.

2.3 Análise de dados
A análise estatística dos dados realizou-se com o auxílio dos programas BioEstat 5.0 e
Winstat for Excel.
O número de indivíduos observados ao longo do dia foi comparado usando o teste do
qui-quadrado. Para isso, os dados foram agrupados em função dos horários de
observação em oito faixas de uma hora: 08h00-08h59, 09h00-09h59, 10h00-10h59,
11h00-11h59, 12h00-12h59, 13h00-13h59, 14h00-14h59 e 15h00-15h59.
Para testar se as variáveis ambientais (nebulosidade, estado da superfície do mar,
ondulação e turbidez) influenciam o tempo que os botos-cinza passam nas proximidades
do molhe do porto, utilizou-se o teste do qui-quadrado, comparando o tempo de
permanência dos animais em cada situação ambiental (i.e. cada atributo da variável
considerada) com o tempo que se esperava observá-los (i.e. o tempo de amostragem em
cada situação ambiental).
Para analisar se houve variações no número de indivíduos observados para cada faixa
etária ao longo dos meses, utilizou-se o teste do qui-quadrado e o teste G quando as
condições de aplicação do qui-quadrado não eram respeitadas.
Para averiguar se o comportamento dos animais não variou consoante a faixa horária,
um teste de qui-quadrado foi realizado para cada tipo de actividade. O número de
observações esperado para cada actividade foi calculado da seguinte forma: multiplicouse o total observado de uma actividade pelo quociente entre o total observado de uma
faixa horária e o total geral.
Para testar se a actividade geral do grupo não é influenciada pelo seu tamanho, usou-se
o teste de Kruskall-Wallis. Para verificar se a actividade geral do grupo influencia no grau
de coesão deste, aplicou-se um qui-quadrado para tabela de contingência.
Para verificar se as condições ambientais influenciam o tipo de comportamento realizado
pelos animais, utilizou-se o teste G (estado da superfície do mar e turbidez) e o teste do
qui-quadrado (ondulação).
Para aferir acerca da interferência da subárea na actividade dos grupos, usou-se o teste
do qui-quadrado, e quando não foi possível devido às frequências esperadas para cada
actividade serem inferiores a 5, usou-se o teste G.
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Para analisar se a passagem dos diferentes tipos de embarcações influenciaram o
comportamento dos botos-cinza usou-se o teste do qui-quadrado para tabelas de
contingência.

3 RESULTADOS
3.1 Tempo de amostragem e avistamentos
Dos 136 dias de colecta, os botos-cinza estiveram presentes em 48,51 % do tempo
amostrado, i.e. 275 horas e 31 minutos. Durante o período do estudo, foram observados
430 grupos a chegarem à área e 255 grupos a saírem. No total foram observados 1677
grupos e registadas 38 fissões e 151 fusões de grupos. O número total de indivíduos
observados foi de 1124.
O número de botos observados por hora decresceu ao longo dos meses: a probabilidade
de observar animais nos últimos três meses do estudo foi baixa (Figura 4).

Figura 4 - Número médio de indivíduos observados por hora em cada mês nas proximidades do
molhe do Porto de Ilhéus entre Junho de 2008 e Março de 2009

O número de indivíduos observados por varredura variou significativamente ao longo do
dia (X2=166,335; p<0,0001): aumentou nitidamente entre as 08h00 e 08h30, ficou estável
até às 10h30, aumentou gradualmente até às 14h15 e ficou estável a um nível um pouco
inferior até às 16h00 (Figura 5).
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Figura 5 - Número médio de indivíduos observados por varredura em função do horário nas
proximidades do molhe do Porto de Ilhéus entre Junho de 2008 e Março de 2009

3.2 Permanência dos botos-cinza no Porto de Ilhéus
3.2.1

Evolução mensal do tempo de permanência

Durante os 10 meses de trabalho, o tempo relativo de permanência dos animais na área
de estudo decresceu, à excepção do mês de Outubro, quando se registou um ligeiro
aumento (Figura 6). Inicialmente os botos passaram mais de 95 % do tempo de estudo
nas proximidades do molhe e menos de 5 % nos últimos meses de trabalho.

Figura 6 - Tempo de permanência dos botos-cinza relativamente ao tempo de amostragem (%)
nas proximidades do molhe do Porto de Ilhéus entre Junho de 2008 e Março de 2009
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3.2.2

Influência dos factores ambientais no tempo de permanência dos
botos-cinza

A nebulosidade influenciou o tempo que os animais passaram no porto (X2= 9468,479;
p<0,0001): eles permaneceram mais tempo quando o céu esteve com nuvens ou nublado
do que quando o céu se encontrou limpo (Figura 7). O estado da superfície do mar
influenciou significativamente a permanência dos botos no porto (X2= 10141,73;
p<0,0001): quanto mais agitado se encontrava o mar, mais tempo eles passaram nas
proximidades do molhe (Figura 8). A ondulação também influenciou significativamente a
permanência dos indivíduos no porto (X2= 9639,705; p<0,0001), sendo que os animais
ficaram mais tempo quando a ondulação do mar era maior (Figura 9). A turbidez da água
afectou o tempo que os botos passaram nas proximidades do molhe (X2= 10639,2;
p<0,0001): eles permaneceram mais tempo quando a água estava mais turva (Figura 10).

Figura 7 - Tempo de permanência dos botos-cinza relativamente ao tempo de amostragem (%) em
função da nebulosidade

Figura 8 - Tempo de permanência dos botos-cinza relativamente ao tempo de amostragem (%) em
função do estado da superfície do mar

38

Gonçalves M.I. 2009. Actividade e estrutura espacial dos grupos de boto-cinza no Porto de Ilhéus

Figura 9 - Tempo de permanência dos botos-cinza relativamente ao tempo de amostragem (%) em
função da ondulação

Figura 10 - Tempo de permanência dos botos-cinza relativamente ao tempo de amostragem (%)
em função da turbidez da água

3.3 Localização da primeira visualização dos botos-cinza no
Porto de Ilhéus
A primeira visualização dos animais na área de estudo ocorreu maioritariamente na
subárea C (45,27 %) e B (37,24 %), sendo menos frequente na subárea com águas mais
calmas A (12,99 %) e na subárea mais exposta ao mar aberto D (4,50 %) – Figura 11.
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Figura 11 – Frequência por subárea de grupos que chegaram à proximidade da área de estudo

3.4 Caracterização dos grupos
3.4.1 Tamanho dos grupos
O tamanho dos grupos observados a aproximarem-se do molhe do Porto de Ilhéus variou
de 1 a 11 indivíduos (Tabela 1), sendo que os indivíduos solitários representaram
13,74 % dos casos observados. O tamanho de grupo de 2 indivíduos foi o mais
frequente, representando 45,95 % do total. Apenas 3,60 % dos grupos tiveram o tamanho
igual ou superior a 6 indivíduos. O tamanho médio dos grupos ao chegarem à área foi de
2,67 indivíduos.
Tamanho do grupo
1
2
3
4
5
6
7
8
11

Frequência de registo (%)
13.74
45.95
16.44
14.41
5.86
2.03
0.68
0.45
0.45

Tabela 1 - Frequência por tamanho dos grupos de botos-cinza observados a chegar à proximidade
da extremidade do molhe do Porto de Ilhéus entre Junho de 2008 e Março de 2009
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O tamanho dos grupos observados a afastarem-se do molhe do Porto de Ilhéus variou de
1 a 9 indivíduos (Tabela 2), sendo que os indivíduos solitários representaram 9,30 % dos
casos observados. O tamanho de grupo de 2 indivíduos foi o mais frequente (42,64 %).
Os grupos de tamanho igual ou superior a 6 indivíduos representaram 9,69 % dos casos.
O tamanho médio dos grupos que se afastaram da área foi de 3,06 indivíduos.
Tamanho do grupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Frequência de registo (%)
9.30
42.64
16.28
13.18
8.91
5.43
2.33
1.16
0.78

Tabela 2 - Frequências por tamanho dos grupos de botos-cinza observados a afastarem-se das
proximidades do molhe do Porto de Ilhéus entre Junho de 2008 e Março de 2009
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3.4.2 Composição por faixa etária dos grupos
Foi possível identificar a faixa etária de 61 % dos indivíduos observados. Em todos os
meses, a maioria dos animais observados foram adultos. Indivíduos de todas as faixas
etárias foram registados em todos os meses de observação excepto crias em Fevereiro
(Figura 12). A frequência de observação de crias e de jovens variou consoante o mês de
colecta (respectivamente X2=18,067; p=0,0344; G=19,8575; p=0,0188). A proporção
relativa de crias diminuiu de Junho até Novembro e aumentou de Dezembro até Março,
com a excepção do mês de Fevereiro, em que não foram observados. A proporção
relativa de jovens observados apresentou uma evolução contrária: aumentou de Junho a
Novembro e diminuiu a partir de Dezembro até Março. A frequência de observação de
adultos não variou significativamente durante o estudo (X2= 13,657; p= 0,1351).

Figura 12 - Frequências relativas por faixa etária de botos-cinza observados no Porto de Ilhéus
entre Junho de 2008 e Março de 2009

3.5 Actividade geral dos grupos
A alimentação foi a actividade geral dos grupos mais observada, com 62,39 % dos 1138
registos, seguida do descanso (27,33 %), o deslocamento (5,71 %) e a brincadeira
(4,57 %).

3.5.1 Influência do horário
Verificou-se que o horário não influenciou a actividade geral dos grupos (Figura 13). As
frequências observadas e esperadas não foram significativamente diferentes para
alimentação (X2=3,894; p=0,7920), descanso (X2=7,21; p=0,4073), deslocamento
(X2=8,67; p=0,2772) e brincadeira (X2=10,92; p=0,1422).
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Figura 13 - Frequências relativas das actividades gerais dos grupos de boto-cinza ao longo do dia
no Porto de Ilhéus; os horários correspondem a intervalos de uma hora

3.5.2 Influência do tamanho do grupo
A actividade geral do grupo foi influenciada pelo seu tamanho (H= 20.5383; p= 0,0001;
Tabela 3). O tamanho médio dos grupos de brincadeira (3,15 indivíduos) foi maior que o
tamanho médio das restantes actividades. A alimentação foi a actividade que apresentou
grupos menores (2,64 indivíduos).

Actividade geral
Alimentação (n=710)
Descanso (n=311)
Deslocamento (n=65)
Brincadeira (n=52)

Tamanho médio
2.64
2.86
3.08
3.15

Desvio Padrão
1.42
1.35
1.55
1.39

Moda
2
2
2
2

Mediana
2
2
2
3

Tabela 3 - Tamanho médio de grupo, desvio padrão, moda e mediana para cada actividade geral

3.5.3 Influência da actividade geral na coesão dos grupos
O grau de coesão espacial dos grupos foi influenciado pela actividade geral do grupo
(X2= 40,998; p<0,0001). O grau de coesão dos grupos na actividade de brincadeira foi
superior ao registado para as restantes actividades. Os indivíduos ficaram mais distantes
uns dos outros quando se alimentavam (Figura 14).

43

Gonçalves M.I. 2009. Actividade e estrutura espacial dos grupos de boto-cinza no Porto de Ilhéus

Figura 14 - Frequências relativas das actividades gerais dos grupos em função do seu grau de
coesão (n=1002)

3.5.4 Influência dos factores ambientais
O estado da superfície do mar não influenciou a actividade geral dos grupos (teste
G=8,7634; p=0.723; Figura 15) enquanto a ondulação afectou a actividade (X2=21,175;
p=0,0017): os animais alimentaram-se mais quando a ondulação estava baixa e
brincaram mais quando a ondulação estava forte (Figura 16). A turbidez da água não
influenciou significativamente o comportamento dos animais (teste G= 4,6327;
p= 0,5917), como se pode verificar na Figura 17.

Figura 15 - Frequências relativas das actividades dos botos-cinza em função ao estado da
superfície do mar na área de estudo
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Figura 16 - Frequências relativas das actividades dos botos-cinza em função da ondulação na
área de estudo

Figura 17 - Frequências relativas das actividades dos botos-cinza em função da turbidez da água
na área de estudo

3.6 Distribuição espacial dos botos-cinza no Porto de Ilhéus
3.6.1 Subáreas de ocorrência durante o dia
Com o passar do dia os animais usaram relativamente mais as subáreas A e B situadas
ao Oeste do molhe e menos as subáreas C e D, que se situam a Este (Figura 18).
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Figura 18 - Frequências relativas da ocupação das subáreas na área de estudo; os horários
correspondem a intervalos de uma hora (ex: 8h = 08h00-08h59)

3.6.2 Actividade geral dos grupos por subáreas
A actividade de brincadeira foi registada com frequência significativamente diferente ao
esperado nas quatro subáreas (teste G=8,2645; p=0,0409). Foi na subárea A que ela
ocorreu menos vezes. As outras actividades foram registadas em frequências similares
ao esperado nas quatro subáreas: descanso (X2=2,481; p=0,4788), deslocamento (teste
G=2,1043; p=0.551) e alimentação (X2=3,436; p=0,3292) (Figura 19).

Figura 19 - Frequências relativas das actividades gerais dos grupos em relação às subáreas

3.7 Reacções dos botos-cinza à passagem de embarcações
Os diferentes tipos de embarcações que passaram nas proximidades do molhe
influenciaram o comportamento dos animais (X2=45,123; p<0,0001). Os botos-cinza
alteraram o seu comportamento no momento da passagem de barcos sem motor em
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somente 10 % dos casos. Eles mergulharam com frequência crescente na passagem de
rebocadores (38 %), barcos com motor (57 %) e barcos rápidos (67 %) (Figura 20).

Figura 20 – Frequências relativas das reacções dos botos-cinza no momento da passagem de
embarcações nas proximidades do molhe do Porto de Ilhéus

4 DISCUSSÃO
O número de grupos observados a chegarem à área foi superior ao número de grupos
que saíram, e o número de fusões registadas foi quase quatro vezes superior às fissões.
Apesar de as fusões serem mais fáceis de serem registadas devido à identificação prévia
dos grupos presentes na área, os animais agregaram-se mais do que se separaram, pois
o número de grupos que se afastaram da área foi menor do que os que chegaram.
Outras populações apresentam estrutura fluida de grupos que se associam e
desassociam com frequência (Batista, 2008; Santos & Rosso, 2008).
O número de indivíduos observados por hora ao longo dos meses de estudo diminuiu
progressivamente a partir de Junho, o que não foi observado por Izidoro (2009) no
mesmo local no ano anterior. Entre os meses de Setembro a Dezembro de 2007, a
autora observou sempre um número médio de indivíduos por hora superior ao observado
neste trabalho no mesmo período em 2008, que apenas começou a diminuir a partir de
Janeiro de 2008.
Tal como foi observado para a Praia de Iracema no Ceará (Hayes, 1999) e na Baía do
Norte em Santa Catarina (Daura-Jorge et al., 2005), houve uma variação significativa no
número de indivíduos observados ao longo do dia. Mais animais estiveram presentes na
área de estudo entre as 12h00 e as 14h30, como foi verificado no trabalho de Assis
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(2008) no mesmo local. Reis (2002) observou a presença de um maior número de
indivíduos entre as 12h00 e as 13h00 e Izidoro (2009) observou a chegada de um maior
número de indivíduos entre as 11h00 e as 13h00. Santos et al. (2008) averiguaram que
os animais são mais observados, nas primeiras horas da manhã na Baía do Pontal, no
litoral da cidade de Ilhéus. Todavia, o nítido aumento no número de indivíduos registados
entre as 08h00 e as 08h30 pode estar associado a problemas de amostragem: animais
que já estavam na área às 08h00 podem não ter sido visualizados na primeira varredura
do dia. Trabalhos futuros de foto identificação permitirão verificar se estas duas áreas são
utilizadas pelos mesmos indivíduos, mas em diferentes horários, como sugerido por Reis
(2002). Segundo estudos de Hardt (2005) na Baía de Babitonga no Estado de Santa
Catarina, a média da área de vida dos animais encontra-se entre 4,36 a 91,53 km2 e na
Baía Norte de Santa Catarina varia entre 5,39 a 21,57 km2 (Flores & Bazzalo, 2004).
Deste modo e segundo Izidoro (2009), como a distância entre o Porto de Ilhéus e a Baía
do Pontal é de 4,2 km, os mesmos indivíduos podem usar as duas áreas em períodos
diferentes do dia.
Observou-se uma queda no tempo de permanência dos animais ao longo dos meses,
com excepção do mês de Outubro. O tempo passado pelos botos nas proximidades do
molhe é semelhante ao observado por Assis (2008) e Izidoro (2009). Apesar disso, no
presente trabalho, observou-se a diminuição do tempo dispendido no porto a partir de
Novembro, enquanto Assis (2008) e Izidoro (2009) observaram essa queda a partir de
Janeiro, com um aumento a partir de Março de 2008, o que não foi observado em Março
de 2009.
O decréscimo do tempo de permanência dos animais nas proximidades do molhe do
Porto de Ilhéus entre os meses de Novembro 2008 e Março de 2009 está de acordo com
o que ocorreu nos trabalhos de Assis (2008) e Izidoro (2009), em que os animais
permaneceram menos tempo nas proximidades do molhe no mesmo período do ano. A
diferença entre este trabalho e os referidos anteriormente é que o tempo em que os
animais não permaneceram na área de estudo foi maior, o que pode estar associado à
existência de outras áreas preferenciais para alimentação e a factores ambientais. Já foi
verificado em vários trabalhos (Oliveira et al., 1995; Lodi, 2003; García & Trujillo, 2004;
Wedekin et al., 2007) a sazonalidade da permanência dos botos-cinza nos vários lugares
de ocorrência. Garcia e Trujillo (2004) sugerem que diferenças sazonais no
comportamento dos botos-cinzas podem resultar da variação da disponibilidade e
distribuição das presas.
Os animais estiveram mais tempo na área consoante o céu se encontrava mais nublado.
A presença dos animais no porto foi maior quanto mais agitado estivesse o mar e maior
fosse a ondulação. Estes também permaneceram mais no porto quando a água estava
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mais turva. Estas características ambientais, que podem ser responsáveis pela maior
permanência dos animais são frequentes durante o ano com excepção dos meses de
Janeiro a Março, o que vem corroborar a sazonalidade dos botos na área de estudo.
Assis (2008) e Izidoro (2009) averiguaram que os animais passaram mais tempo nas
proximidades do molhe quando a transparência da água é baixa. Uma explicação para os
animais frequentarem áreas com águas turvas pode ser a de que as presas nessas
condições tenham uma menor capacidade de fugir dos botos-cinza, facilitando a sua
captura (Assis, 2008). Esta autora sugere que a maior concentração de detritos e matéria
orgânica na água pode influenciar o número de indivíduos presentes na área.
O estado da superfície do mar e a ondulação em que os animais permaneceram mais
tempo na área de estudo, diferiram das condições do mar em que Assis (2008) e Izidoro
(2009) observaram maior número de animais presentes. Estas diferenças podem deverse ao facto dos animais não terem preferência por nenhum grau de agitação do mar
específico ou porque as observações realizaram-se em períodos diferentes
A primeira visualização dos animais nas proximidades do molhe do Porto de Ilhéus
ocorreu mais na subárea C, o que está de acordo com o encontrado por Assis (2008) e
Izidoro (2009). Esta subárea está sob influência directa do mar aberto, onde ocorre a
arrebentação das ondas. Esta característica pode afectar as estratégias alimentares dos
botos-cinza (Assis, 2008).
O tamanho dos grupos ao chegar à área variou entre um a 11 indivíduos, sendo o
tamanho máximo inferior ao observado por Assis (2008) e por Izidoro (2009) que
registaram grupos até 18 indivíduos. Os grupos com 2 ou 3 indivíduos foram também os
mais observados por Assis (2008) e Izidoro (2009). O tamanho modal registado por Reis
(2002) na mesma área foi de 4 indivíduos, o que se pode dever ao tempo de amostragem
menor, a mudanças na estrutura social da população ou a alterações na densidade
populacional. A percentagem de animais solitários que chegaram à área de estudo
(14 %) foi semelhante ao registado por Izidoro (2009). Santos et al. (2008) observaram
que na Baía do Pontal os grupos mais observados foram os de 3, 4 ou 5 indivíduos. Esta
diferença pode ser explicada pela desigualdade das características das áreas de estudo.
O tamanho médio dos grupos de várias populações de botos-cinza é semelhante ao
observado no Porto de Ilhéus, como em Geise (1991) na Baía de Guanabara (Rio de
Janeiro), Oliveira et. al. (1995) na Enseada do Mucuripe (Fortaleza), Araújo et al. (2003)
na Baía dos Golfinhos (Pipa), entre outros.
Comparando o tamanho dos grupos que se aproximaram e dos que se afastaram da
área, confirma-se que os animais associam-se entre eles na área de estudo, pois o
tamanho médio dos grupos que se afastam é superior ao dos grupos que chegam. A
percentagem de indivíduos solitários que se afastam é menor do que os indivíduos
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solitários que chegam e a percentagem de grupos com tamanho igual ou superior a 6
indivíduos que saem da área representam mais do dobro dos grupos com o mesmo
tamanho que chegam.
Indivíduos de todas as faixas etárias foram observados durante todos os meses com a
excepção das crias no mês de Fevereiro, sendo o número total de animais observados
nesse mês baixo (n=28). Verificou-se uma variação mensal significativa nas frequências
relativas de registo de crias e jovens. A maior frequência relativa observada para crias foi
em Junho, e para jovens em Novembro. Como o presente trabalho realizou-se em 10
meses, não podemos relacionar essa variação a eventuais picos de nascimentos. É
provável que os nascimentos ocorram durante todo o ano, como referido por Lodi (2003),
sendo Sotalia guianensis uma espécie poliestra panestacional. Rosas e Monteiro-Filho
(2002), no Paraná, verificaram que as fêmeas não possuem uma época de ovulação
definida e que os machos não apresentam uma variação sazonal na actividade testicular,
o que está relacionado com a ocorrência de nascimentos durante todo o ano.
A actividade geral dos grupos de botos-cinza indica que o Porto de Ilhéus é uma área
utilizada principalmente para alimentação e para descanso. Reis (2002) registou mais
comportamentos de socialização (41 %) e deslocamento (40 %). A diferença de
resultados pode dever-se ao método de amostragem (“ad libitum”) utilizado por Reis e/ou
ao tempo de amostragem reduzido. Izidoro (2009) observou 61 % de deslocamento, 24 %
de descanso, 11 % de alimentação e 4 % de brincadeira. A diferença de percentagens de
deslocamento e de alimentação entre este trabalho e o da autora podem dever-se ao
facto de, por vezes, ser difícil distinguir a perseguição das presas realizadas pelos
golfinhos da actividade de deslocamento, aumentando a variabilidade inter-observador.
As percentagens de descanso e brincadeira são similares, o que pode ser mais uma
indicação que as diferenças nas demais actividades se devem a problemas de
amostragem. Bonin (2001), Torres e Beasley (2003), Azevedo et al. (2007), Bazzalo et al.
(2008) e Flach et al. (2008) observaram também que a alimentação é a actividade
predominante nas suas áreas de estudos. Todas estas áreas têm como característica
comum com as zonas portuárias de serem áreas protegidas, onde as presas vão ficar
aglomeradas, o que torna a captura mais fácil (Araújo et al., 2007). Daura-Jorge et al.
(2004) verificaram que maiores requerimentos espaciais são necessários onde há menor
disponibilidade de presas. Se o Porto de Ilhéus é uma área de alimentação, não exige
tanto deslocamento para os animais.
Verificou-se que a actividade geral dos grupos não é influenciada pelo horário do dia.
Segundo Izidoro (2009), há um aumento das frequências de brincadeira entre as 13h00 e
15h00. Diversos autores evidenciaram uma variação significativa das actividades do botocinza relativamente ao horário, principalmente a alimentação e deslocamento (Bonin,
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2001; Daura-Jorge et al., 2005; Azevedo et al., 2007; Flach et al., 2008). A variação
temporal dessas duas actividades é geralmente inversa: quando os animais se alimentam
mais, deslocam-se menos, e vice-versa. Verificou-se essa relação no presente trabalho.
Daura-Jorge et al. (2005) verificaram que o tamanho do grupo varia em função da
actividade geral. Observou-se que os maiores grupos são os de brincadeira, tendo um
tamanho médio próximo ao observado por Izidoro (2009) de 3,45 indivíduos. O tamanho
médio menor foi registado para os grupos em alimentação. Assis (2008) apontou que os
botos-cinza alimentam-se principalmente em grupos pequenos no porto. Bonin (2001)
constatou que na Baía de Paranaguá (Estado do Paraná) os maiores grupos são os de
socialização, seguidos dos de alimentação. No Porto de Ilhéus, o tamanho pequeno dos
grupos de alimentação pode estar relacionado com o tamanho pequeno dos grupos em
geral na área; em consequência, os animais raramente adoptam estratégias em conjunto
para a captura de presas nesse local (Assis, 2008).
A coesão espacial dos grupos variou em função da actividade, sendo menor quando os
animais se alimentavam. Esse resultado é similar ao observado por Bonin (2001) e
contrário do que foi verificado por Daura-Jorge et al. (2005). Desta forma, a coesão nos
grupos para as diferentes actividades pode variar consoante as populações de cada área
de ocorrência. As diferentes populações podem ter diferenças nas estruturas sociais ou
terem adaptações que reflictam as necessidades para cada ambiente e as suas
características

ecológicas,

apresentando

diferentes

estratégias

alimentares.

O

comportamento de brincadeira nunca apresentou grau de coesão baixo e de todas as
actividades foi a que ocorreu mais vezes apresentando o grau de coesão alto. Isto ilustra
o alto nível de socialização e os contactos corporais frequentes entre os indivíduos
engajados neste tipo de actividade.
Dentro das variáveis ambientais, apenas a ondulação influenciou significativamente as
actividades: as brincadeiras ocorreram mais quando a ondulação do mar era forte. Izidoro
(2009) verificou que os animais brincam mais com a ondulação do mar média. Esta
autora verificou que o surfe é a segunda brincadeira mais frequente na área, com 15 %
das ocorrências. Os animais podem aproveitar a ondulação forte para surfarem.
Ao longo do dia, os animais alteraram o seu uso das quatro subáreas: no período da
manhã os animais usaram mais as subáreas C e D e no período da tarde usaram mais as
subáreas A e B. Nas proximidades do molhe do porto de Ilhéus, é comum a velocidade
do vento aumentar com o passar do dia (observação pessoal), o que normalmente
provoca o aumento progressivo da agitação do mar, esse aumento sendo maior nas
subáreas A e B. Este pode ser um motivo para explicar a mudança progressiva das
subáreas usadas pelos botos-cinza ao longo do dia, pois como já foi verificado
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anteriormente, os animais permanecem mais tempo na área quanto mais agitado se
encontrar o estado da superfície do mar.
As subáreas B e C, onde ocorre a arrebentação das ondas, foram as mais usadas pelos
animais. Os botos-cinza podem eleger estas subáreas porque as ondas permitem-lhes
procurar alimento de modo mais efectivo e/ou surfar nas ondas. A actividade de
brincadeira foi influenciada pela subárea onde os animais se encontravam. Eles
brincaram mais nas subáreas B e C e quase não foram registadas brincadeiras na
subárea A. Este resultado pode dever-se ao baixo número de observações para esta
actividade. Como foi referido que a brincadeira ocorre mais com a ondulação do mar
forte, pode ser o motivo por ela ter ocorrido raramente na subárea A, pois é a subárea
com águas mais calmas e protegidas do mar, devido à presença do molhe do porto.
Ao contrário dos resultados obtidos por Reis (2002), o comportamento dos botos-cinza foi
afectado significativamente pela passagem dos diferentes tipos de embarcações na área
de estudo, como no trabalho de Valle e Melo (2006) na Enseada do Curral em Pipa
(Estado do Rio Grande do Norte). As reacções predominantes observadas foram o
mergulho ou a indiferença tal como verificado por Izidoro (2009). No Porto de Ilhéus,
observou-se que quanto mais rápido for o motor da embarcação, maior a reacção de
mergulho dos animais, o que pode estar relacionado com o tipo de motor e o ruído
produzido por este. Os barcos de pesca ancoram muitas vezes nas proximidades do
molhe do porto para fazer o descarte do peixe, o que pode ser aproveitado pelos animais
para se alimentarem com mais facilidade. Apesar dos efeitos antropogénicos negativos
como poluição (observação pessoal) e ruído por trânsito de embarcações, a presença de
Sotalia guianensis é comum em zonas portuárias (Araújo et al., 2007). A presença do
molhe forma uma área mais protegida e mais calma, que talvez forneça protecção contra
predadores e uma abundância de presas (Geise et al., 1999; Santos et al., 2001) que
explicam a permanência dos botos-cinza em áreas atingidas pela acção humana.
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Após a análise de como varia o tamanho e o grau de coesão dos grupos consoante cada
actividade geral, estudou-se como varia a distância entre os indivíduos do grupo.
Deste modo, o estudo acerca da composição e actividades dos grupos (capítulo I) e da
estrutura espacial dos grupos (capítulo II) são trabalhos complementares para
compreender a organização social da espécie.
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A ESTRUTURA ESPACIAL DOS GRUPOS DE BOTO-CINZA,
Sotalia guinensis (VAN BÉNÉDEN, 1864), NO PORTO DE ILHÉUS BAHIA, BRASIL
RESUMO
A estrutura espacial dos grupos de Sotalia guianensis é influenciada pelo comportamento
dos indivíduos e pelas características do ambiente. Este trabalho teve como objectivo
principal analisar a estrutura espacial dos grupos de boto-cinza em Ilhéus, Brasil.
Realizaram-se 136 dias no total de 553 horas e 5 minutos de monitorização entre Junho
de 2008 e Março de 2009 nas proximidades do molhe do Porto de Ilhéus. Verificou-se
que apenas a distância dos adultos face ao seu vizinho mais próximo é influenciada pela
faixa etária do vizinho: os adultos mantinham-se mais próximos das crias do que de
jovens e outros adultos. Os animais permaneciam mais perto uns dos outros quando
brincavam. As crias ficam perto da progenitora nos primeiros meses de vida, devido à
dependência relativamente à mãe. A estrutura espacial dos grupos de S. guianensis é
afectada pela presença de crias, devido aos cuidados de que estas necessitam no inicio
da sua vida.
Palavras-chaves: Sotalia guianensis, grupo, estrutura espacial, cria.
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THE SPATIAL STRUCTURE OF GUIANA DOLPHIN GROUPS,
Sotalia guianensis (VAN BÉNÉDEN, 1864), IN THE HARBOUR OF
ILHÉUS, BAHIA - BRAZIL
ABSTRACT
The spatial structure of groups of Sotalia guianensis is influenced by behaviour of
individuals and environment's characteristics. The aim of this study was to analyze the
spatial structure of Guiana Dolphin groups in Ilhéus, Brasil. A total of 553.03 hours of
direct observation in 136 different days were conducted near the pier of the Harbour of
Ilhéus between June of 2008 and March of 2009. The distance of adults to their nearest
neighbour was influenced by its age class: the adults had remained closer to the calves
than juveniles and adults. The animals remained near each other when playing. The
calves stay close to the mother in the first months of life due to dependence on the
progenitor. The spatial structure of the groups is affected by the presence of calves in
S. guianensis because of the care that the offspring need at the beginning of his life.
Keys words: Sotalia guianensis, group, spatial structure, calf.
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STRUCTURE SPATIALE DES GROUPES DE SOTALIE,
Sotalia guianensis (VAN BÉNÉDEN, 1864), DANS LE PORT
D'ILHÉUS - BAHIA - BRÉSIL
RÉSUMÉ
La structure spatiale des groupes de Sotalia guianensis est influencée par le
comportement des individus e les caractéristiques du milieu. Ce travail a eu pour objectif
principal d’analyser la structure spatiale des groupes de sotalie d’Ilhéus, Brésil. Un total
de 136 jours d’observations a été réalisé a proximité de la jetée du port d’Ilhéus entre juin
2008 e mars 2009 correspondant à un effort d’échantillonnage de 553 heures e 5
minutes. On a vérifié que seule la distance des adultes à leur plus proche voisin est
influencée par la tranche d’âge de celui-ci. Les adultes restaient plus proches des
nouveau-nés que des jeunes et des adultes. Les animaux sont plus proches de leur
progéniture les premiers mois de fait de la dépendance à la mère. La structure spatiale
des groupes de S. guianensis est affectée par la présence des nouveaux nés du fait des
l’attention que ceux-ci nécessitent au début de leur vie.
Mots-clés : Sotalia guianensis, groupe, structure spatiale, nouveau né.
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1 INTRODUÇÃO
A organização dos grupos e o grau da relação entre os seus membros são informações
necessárias para os estudos populacionais e comportamentais. A concentração de
alimentos ou a defesa contra predadores são as explicações mais comuns para explicar a
formação dos grupos e a organização social dos animais (Monteiro-Filho, 2000).
A estrutura espacial dos grupos em animais sociáveis varia consoante o seu
comportamento (alimentação, descanso, entre outros) e as condições ambientais (tais
como presença de predadores, topografia). A sensibilidade para as configurações
espaciais dos indivíduos dentro do grupo onde se inserem é um facto importante de ser
estudado nas espécies de cetáceos oceânicos porque vivem num ambiente
tridimensional amplo (Denardo et al., 2001).
Os cetáceos, devido ao seu habitat aquático, são menos acessíveis aos investigadores e
por isso mais difíceis de estudar. Geralmente eles estão longe dos observadores ou são
visíveis parcialmente por curtos períodos de tempo, quando vêm à superfície respirar.
Nem todos os animais sobem à superfície simultaneamente e a estrutura espacial do
grupo muda continuamente enquanto eles estão submersos. Estes inconvenientes
limitam os estudos quantitativos sobre a estrutura espacial dos grupos (Denardo et al.,
2001).
O boto-cinza, Sotalia guianensis (Van Bénéden, 1864), distribui-se desde a Nicarágua
(14°35’ Norte, 83°14’ Oeste) (Da Silva & Best, 1996) até ao Sul do Brasil, na Ilha de
Santa Catarina (27°35’ Sul, 48°35’ Oeste) (Simões-Lopes, 1988; Borobia et al., 1991). É
frequentemente encontrado em estuários, baías ou em águas costeiras pouco profundas
e protegidas (Flores & Da Silva, 2009).
As espécies do género Sotalia são golfinhos sociáveis e encontram-se normalmente em
grupos coesos realizando a mesma actividade. Grupos de 50 a 60 botos-cinza são
comuns embora a média de tamanho de grupo se encontra entre 2 e 6 indivíduos.
Grupos mistos de adultos e crias são comuns (Flores & Da Silva, 2009).
No Estuário de Cananéia no estado de São Paulo (Santos & Rosso, 2008) e no Estuário
do Rio de Paraguaçú no estado da Bahia (Batista, 2008), são observadas populações
com uma estrutura fluida de grupos de tipo fissão-fusão.
Em Ilhéus, S. guianensis é observado ao longo da costa de todo o Município, mas com
maior frequência na Baía do Pontal (Batista, 2001; Santos et al., 2008) e no porto da
cidade (Reis, 2002; Assis, 2008; Izidoro, 2009). Os estudos sobre a estrutura espacial da
espécie são importantes para contribuir na conservação do boto-cinza, como indicado
pelo "Plano de Ação para os Mamíferos Aquáticos do Brasil" (IBAMA, 2001).

63

Gonçalves M.I. 2009. Actividade e estrutura espacial dos grupos de boto-cinza no Porto de Ilhéus

Os objectivos deste trabalho são analisar a estrutura espacial dos grupos de
S. guianensis e identificar as fusões e fissões destes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
O clima de Ilhéus é considerado como tropical quente e húmido, sem estação seca. A
média das temperaturas mensais máxima é de 24 °C e a média das temperaturas
mensais mínima é de 21 °C. A pluviosidade anual é elevada: 1900 mm entre 1989 e 1999
(Andrade, 2003).
Os ventos que predominam na maior parte do ano incluem uma componente leste: os
ventos de Nordeste prevalecem de Outubro a Março (Primavera/Verão), enquanto de
Abril a Setembro (Outono/Inverno), os ventos de Sul e Sudeste são os mais frequentes
(Apoluceno, 1998).
O Porto de Ilhéus (14°47’ Sul, 39°02’ Oeste) está localizado na Enseada das Trincheiras,
no bairro do Malhado na cidade de Ilhéus, no litoral Sul do Estado da Bahia (Santos,
2001) (Figura 1). Delimita-se por uma linha que vai desde a foz do Rio Almada até a
Pedra de Ilhéus (Reis, 2002).

Figura 1 - Localização do porto na cidade de Ilhéus no Sul do Estado da Bahia (Reuss-Strenzel &
Assunção, 2008)
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A sua bacia artificial é formada por um molhe de protecção em forma de “L” de 2262 m de
comprimento, com o seu trecho final orientado segundo o norte verdadeiro (Santos,
2001). A amplitude de maré no porto é de 2,4 m (Andrade, 2003). O solo do fundo é
composto por areia fina (Apoluceno, 1998). A bacia de evolução possui 200 m de largura
e uma profundidade de 10 m, o que permite a entrada de navios de médio calado. É
possível ancorarem três navios no cais ao mesmo tempo (Andrade, 2003). É um local
bastante frequentado por embarcações de carga, turismo e pesca, como também por
mergulhadores (Reis, 2002).
O comportamento do boto-cinza foi observado da extremidade do molhe do porto
(14°46’08” Sul e 39º01’33” Oeste; Figura 2). A escolha deste ponto fixo deve-se à
permanência quase diária dos animais nas suas proximidades. A altura a que são
realizadas as observações é de 5,93 m relativamente ao nível do mar (Soares,
comunicação pessoal).

Figura 2 – Localização do ponto fixo de monitorização dos botos-cinza na extremidade do molhe
do porto (cortesia: Palê Zuppani)

2.2

Colecta de dados

As colectas de dados no ponto fixo foram realizadas de Maio de 2008 até Março de 2009.
As observações foram feitas a olho nu ou com o auxilio de binóculos (10x50 e 12x50).
No mês de Maio foi realizado o estudo piloto durante 48 horas para definir a melhor forma
de organizar a monitorização e elaborar as fichas de campo.
Após o piloto, optou-se por conduzir sessões de observação entre as 08h00 e as 16h00,
durante 56 horas em cada mês (Junho de 2008 a Março de 2009). As sessões tinham 4
horas de duração e eram alternadas entre manhãs e tardes. Quando não era possível
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completar 4 horas de observação, sempre que possível, compensou-se os horários que
ficavam em falta em dias seguintes. Deste modo, o tempo de amostragem foi regular no
horário escolhido. A área de estudo tem um diâmetro de aproximadamente 600 m que foi
definido com o auxílio de um teodolito, que através de coordenadas de pontos, permite
calcular distâncias. A área foi dividida em quatro subáreas de 90° utilizando uma bússola
(Figura 3), com o objectivo de localizar os grupos de botos-cinza nas diferentes áreas.

Figura 3 - Mapa da área de estudo com a representação das quatro subáreas utilizadas (adaptado
da Carta Náutica DHN Nº 1201)

No inicio de cada sessão, os dados ambientais eram definidos visualmente pelo
investigador (nebulosidade, estado da superfície do mar, turbidez, ondulação e presença
de navio ancorado no cais) e anotados na folha de campo. Cada vez que mudava uma
condição ambiental, o novo valor da variável era anotado. Os horários de inicio e final da
sessão eram também registados. Os horários, a(s) subárea(s) de entrada e saída e a
composição de cada grupo de botos-cinza eram anotados e um número identificador era
atribuído a cada grupo (Anexo 1). Um grupo era considerado como se tivesse saído da
área de estudo quando era visto a afastar-se ou quando não era avistado durante 10
minutos na área; se isso ocorresse, colocava-se o horário de saída como o último horário
em que o grupo tivesse sido observado. Por vezes era possível observar que o mesmo
grupo regressava ao local, através de marcas naturais dos indivíduos e desse modo a
numeração do grupo continuava a mesma.
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Durante a sessão, em cada 15 minutos e com o auxílio de binóculos, fazia-se uma
varredura instantânea da área de estudo (“scan sampling”, Altmann (1974)) de duração
máxima de 2 minutos. O objectivo da varredura era descrever a composição dos grupos
presentes (Anexo 2).
Sempre que era possível em qualquer momento da sessão verificar visualmente num
grupo a distância entre cada indivíduo com o seu vizinho mais próximo, um esquema era
elaborado na ficha de campo. O horário de observação, número de indivíduos, a
actividade geral, a área de ocorrência e a composição por faixa etária do grupo eram
registados (Anexo 3). O método de observação utilizado foi “ad libitum” (Altmann, 1974).
As fusões e fissões de grupos observadas foram registadas.
Durante o período do estudo, realizaram-se 136 dias de monitorização, num total de 553
horas e 5 minutos de tempo de amostragem.
Todas as informações colectadas e registadas nas fichas de campo padronizadas foram
transcritas para uma folha de Excel, usando programas em Visual Basic desenvolvidos
para este estudo (Le Pendu, não publicado).

Definições usadas para a colecta de dados ambientais
Nebulosidade:
Céu limpo – com menos de 50 % de nuvens na área de estudo;
Céu com nuvens – a partir de 50 % de nuvens na área de estudo com excepção de
quando o céu estava totalmente nublado;
Céu nublado – com nuvens em toda a área de estudo.
Estado da superfície do mar (segundo a escala de Beaufort):
Calmo (0-1) – espelhado ou com pequenas rugas na superfície do mar;
Crespo (2-3) – ligeira ondulação sem rebentação até a formação de alguns carneiros;
Agitado (4) – carneiros frequentes;
Forte (> 4) – muitos carneiros, existência de borrifos e formação de espuma.
Ondulação (segundo a escala de Beaufort):
Baixa (0-1) – sem ondulação;
Média (2-4) – ligeira ondulação até ondulação de 1,5 m;
Forte (> 4) – ondulação superior a 1,5 m até 2,4 m.
Turbidez:
Baixa – águas límpidas, transparentes, com tons azulados e espuma das ondas brancas;
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Moderada – águas com coloração acastanhada, espuma das ondas acastanhada;
Alta – água barrenta e turva, geralmente com a presença de sedimentos na superfície.

Presença de navio ancorado no caís:
Sem navio;
Com rebocador;
Com navio de carga;
Com cruzeiro de turismo.

Definições usadas para a colecta dos dados dos grupos de botos-cinza
Censo: número total de animais presentes na área de estudo num determinado instante.
Permanência: período de tempo que os animais se encontram na área de estudo em
cada sessão de observação.
Grupo: conjunto de golfinhos observados em aparente associação, frequentemente mas
nem sempre realizando a mesma actividade, onde é possível determinar a actividade
predominante do grupo (adaptado de Shane (1990), Daura Jorge et al. (2005), Wedekin
et al. (2007)).
Faixas etárias: os animais foram diferenciados entre crias, jovens e adultos através do
padrão de cor (Randi et al., 2008) e do comprimento corporal. Foram consideradas como
crias os indivíduos com coloração cinza e rosa no ventre, nas barbatanas peitorais e
caudal (Randi et al., 2008) com comprimento do corpo estimado até 120 cm (Ramos et
al., 2000; Rosas et al., 2003; Santos et al., 2003; Rosas & Barreto, 2008). Esse
comprimento de 120 cm é referenciado para os indivíduos de 10 meses de idade, a partir
da qual se pensa que o animal deixa de amamentar. Estima-se que os jovens possuem
um comprimento corporal entre os 120 e os 160 cm (Ramos et al., 2000; Rosas et al.,
2003; Santos et al., 2003; Rosas & Barreto, 2008), em que a coloração no dorso é toda
acinzentada, incluindo parte das barbatanas peitorais e caudal, e o ventre rosa. Os
jovens apresentam uma mancha rosada característica no centro da barbatana dorsal
(Randi et al., 2008). Os adultos, têm um comprimento entre 160 e 220 cm, tendo uma
idade superior aos 6 anos de idade, possivelmente quando já tenha ocorrido a
maturidade sexual (Ramos et al., 2000; Rosas et al., 2003; Santos et al., 2003; Rosas &
Barreto, 2008). O corpo é predominantemente cinza, mantendo o ventre com uma cor
clara, do pescoço até a região genital. Uma mancha oblíqua nos flancos é bem visível
(Randi et al., 2008). Quando não foi possível identificar a faixa etária, o indivíduo foi
registado como indeterminado.
Fusão: associação entre dois ou mais grupos.
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Fissão: divisão de um grupo em vários grupos.

Actividades gerais dos grupos (adaptado de Lodi (2002) e Flach et al. (2008))
Alimentação: comportamento de superfície caracterizado por mergulhos rápidos e
repetidos, com o corpo arqueado e com mudanças de direcções repentinas.
Deslocamentos rápidos ou curtos podem ser observados e eventualmente a captura das
presas.
Brincadeira: prolongados contactos corporais entre os indivíduos, permanecendo muito
tempo na superfície uns com os outros, a friccionar, a rolar ou em perseguição, que
também podem ser acompanhadas por actividades aéreas como saltos, batidas de
cabeça ou de cauda, entre outras.
Deslocamento: movimento constante numa direcção, frequentemente numa velocidade
definida, em que os animais não apresentam o corpo arqueado.
Descanso: movimento lento na superfície, expondo a barbatana dorsal mas com o corpo
pouco arqueado. Os animais permanecem na mesma área.
Indeterminado: comportamento não identificado.

Distância entre os indivíduos
Baixa (<3): distância inferior a 3 corpos de adulto;
Média (3 a 6): distância entre 3 a 6 corpos de adulto (incluindo);
Alta (>6): distância superior a 6 corpos de adulto.

Tipo de grupo
Sem adulto: grupo composto por crias e/ou jovens;
Adulto: grupo composto apenas por adultos;
Misto: grupo composto por crias e/ou jovens e por adultos;
Indeterminado: quando não foi possível identificar o tipo de grupo.

2.3

Análise de dados

A análise estatística dos dados realizou-se com o auxílio do programa BioEstat 5.0.
Para analisar se a distância entre um indivíduo e o seu vizinho mais próximo variou
consoante a faixa etária dos indivíduos, utilizou-se o teste do qui-quadrado para tabela de
contingência. Realizou-se o mesmo teste para cada actividade geral mas apenas para a
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faixa etária de adulto porque as restantes faixas etárias apresentavam um número de
observações baixo.
Para as fissões e fusões dos grupos contabilizam-se a frequência de cada tipo de fissão
ou fusão. As fissões e as fusões foram categorizadas.

3 RESULTADOS
Dos 136 dias de colecta, os botos-cinza estiveram presentes 48,51 % do tempo
amostrado, i.e. 275 horas e 31 minutos. Durante o período do estudo, foram observados
430 grupos a chegarem à área e 255 grupos a saírem. No total foram observados 1677
grupos. O número total de indivíduos observados foi de 1124. Foram possíveis identificar
todas as distâncias entre cada indivíduo com o seu vizinho mais próximo em 709 grupos.
A faixa etária do vizinho mais próximo de uma cria não influenciou a distância a que este
se encontra do vizinho (X2=3,781; p=0,4365). Apesar disso, quanto mais velho for o
vizinho de uma cria, menor a distância entre eles. A distância em relação ao vizinho mais
próximo dos jovens não variou significativamente com a sua faixa etária. Os adultos
apresentaram diferença significativa nas distâncias destes aos seus vizinhos, consoante
a faixa etária a que eles pertencem (X2=23,42; p<0,0001). Os adultos ficaram mais
próximos das crias, e em seguida, dos jovens (Figura 4).

Figura 4 – Frequências relativas das distâncias entre os indivíduos com o seu vizinho mais
próximo. Eixo dos x: faixa etárias do indivíduo em baixo, faixas etárias do vizinho em cima.
Distâncias: < 3 (baixa), 3 a 6 (média), > 6 (alta)
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Nos grupos de alimentação, os indivíduos mantiveram o mesmo padrão de aproximação
aos seus vizinhos mais próximos descrito anteriormente (Figura 5). A faixa etária do
vizinho mais próximo dos adultos influenciou a distância entre os indivíduos (X2=25,17;
p<0,0001).

Figura 5 - Frequências relativas das distâncias entre os indivíduos com o seu vizinho mais próximo
nos grupos de alimentação. Eixo dos x: faixas etárias do indivíduo em baixo, faixas etárias do
vizinho em cima. Distâncias: < 3 (baixa), 3 a 6 (média), > 6 (alta)

Nos grupos de descanso, continuou-se a observar o mesmo padrão descrito
previamente, mas as crias sempre que tiveram como vizinhos mais próximos indivíduos
da faixa etária de cria e jovens, ficaram sempre perto deles (distância de <3) (Figura 6).
Nos adultos não se verificou diferença significativa entre as diferentes faixas etárias
(X2=6,762; p=0,149) nas distâncias em relação aos seus vizinhos.

Figura 6 - Frequências relativas das distâncias entre os indivíduos com o seu vizinho mais próximo
nos grupos de descanso. Eixo dos x: faixas etárias do indivíduo em baixo, faixas etárias do vizinho
em cima. Distâncias: < 3 (baixa), 3 a 6 (média), > 6 (alta)
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Nos grupos de deslocamento, as crias ficaram mais perto dos seus vizinhos quando eles
pertenceram à faixa etária de cria e jovem (Figura 7). Nos adultos não se verificou
diferença significativa entre as diferentes das faixas etárias (X2=2,24; p=0,6917) nas
distâncias em relação aos seus vizinhos.

Figura 7 - Frequências relativas das distâncias entre os indivíduos com o seu vizinho mais próximo
nos grupos de deslocamento. Eixo dos x: faixas etárias do indivíduo em baixo, faixas etárias do
vizinho em cima. Distâncias: < 3 (baixa), 3 a 6 (média), > 6 (alta)

Nos grupos de brincadeira, as crias ficaram sempre perto (distância <3) dos seus vizinhos
mais próximos, mesmo variando as suas faixas etárias. Os jovens permaneceram sempre
próximos aos seus vizinhos quando estes eram crias. Os adultos ficaram mais perto aos
seus vizinhos quanto mais velhos eles eram (Figura 8). Não se verificou diferença
significativa nas distâncias entre os adultos aos seus vizinhos mais próximos entre as
diferentes faixas etárias (X2=2,97; p=0,5628).
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Figura 8 - Frequências relativas das distâncias entre os indivíduos com o seu vizinho mais próximo
nos grupos de brincadeira. Eixo dos x: faixas etárias do indivíduo em baixo, faixas etárias do
vizinho em cima. Distâncias: < 3 (baixa), 3 a 6 (média), > 6 (alta)

Registaram-se 38 fissões e 151 fusões de grupos, das quais foram possíveis identificar
todos os tipos de grupos de 15 fissões e de 50 fusões (Tabela 1). As fissões observadas
verificaram-se nos grupos mistos. Por 2 vezes observou-se a fissão que deu origem a um
grupo misto e a outro sem adultos, por 4 vezes verificou-se a fissão num grupo misto e
outro de adultos, e por 9 vezes os grupos mistos dividiram-se em dois grupos mistos.

Grupo inicial
sem adultos
adultos
misto
misto
misto
misto

Grupo final 1
sem adultos
adultos
adultos
misto
misto
misto

Grupo final 2
sem adultos
adultos
sem adultos
sem adultos
adultos
misto

Frequência
0
0
0
2
4
9

Tabela 1 - Frequências de ocorrência de fissões de grupos

Foram observadas 3 fusões de um grupo sem adultos com um grupo de adultos. Por 8
vezes observaram-se fusões entre um grupo sem adultos e um grupo misto. As fusões
entre um grupo de adultos e outro misto ocorreram 10 vezes. As fusões mais frequentes
foram entre dois grupos mistos, 29 observadas (Tabela 2).
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Grupo inicial 1
sem adultos
sem adultos
adultos
adultos
adultos
misto

Grupo inicial 2
sem adultos
misto
sem adultos
adultos
misto
misto

Grupo final
sem adultos
misto
misto
adultos
misto
misto

Frequência
0
8
3
0
10
29

Tabela 2 - Frequências das fusões de grupos observadas

4 DISCUSSÃO
A distância entre os adultos e o seu vizinho mais próximo é influenciada pela faixa etária
do vizinho. Apesar das crias ficarem mais próximas do seu vizinho quanto maior for a
faixa etária a que ele pertence, tanto as crias como os jovens não apresentaram
variações significativas na distância em relação ao seu vizinho consoante a faixa etária
dele.
Os adultos mantiveram uma proximidade maior às crias, em segundo lugar com os
jovens, e por fim, com os adultos. Também se observou que eles ficam mais longe dos
jovens e dos adultos do que das crias. Essa aproximação dos adultos com as crias,
presumivelmente da cria com a sua progenitora ou da cria com a progenitora e com um
outro macho (Monteiro-Filho, 2000) já foi relatada no Estuário de Cananéia (Estado de
São Paulo). Nos primeiros meses após o nascimento, a cria permanece muito perto da
sua mãe. Já foi observado em grupos grandes de Sotalia guianensis, que as crias
mantêm-se no centro dos grupos enquanto os adultos permanecerem nas periferias
(Geise et al., 1999), o que evidencia a estruturação espacial dos grupos relativamente às
crias.
O investimento que os cetáceos fazem na sua procriação é alto devido ao intervalo interparto prolongado (Rautenberg & Monteiro-Filho, 2008) e a isso se pode dever o forte
vínculo entre os adultos e as crias, que também se observou neste trabalho. O intervalo
inter-parto é calculado através do período de gestação e de lactação (Whitehead & Mann,
2000).
Nos grupos de alimentação e descanso observou-se o mesmo padrão de aproximação
entre os indivíduos que foi descrito na análise à estrutura espacial geral dos grupos. Nos
grupos de brincadeira é que se verificou que as crias permaneceram sempre próximas
aos seus vizinhos, mesmo pertencendo eles às diferentes faixas etárias. Os adultos
ficaram mais perto dos seus vizinhos, quanto mais velhos eles eram, o inverso do que se
observou para as restantes actividades. A proximidade verificada para este tipo de
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actividade pode estar relacionada com os contactos corporais que ocorrem durante as
socializações, como referido por Flores & Da Silva (2009).
Das fissões observadas, não foi tão frequente (n=2) a divisão em grupos que eram
compostos apenas por crias e jovens. Nas fusões ocorridas, observaram-se fusões de
grupos, em que um deles não era composto por adultos que se juntaram com um grupo
misto ou apenas de adultos, mas a fusão de grupos mistos ou constituídos apenas por
adultos foi mais observada. Por esta descrição pode-se verificar que os grupos de não
adultos não são frequentes relativamente aos outros, o que se pode dever à forte ligação
entre os adultos e as crias e os jovens, que não leva a ocorrência constante da
separação das crias ou jovens dos adultos.
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6 CONCLUSÕES GERAIS
 Os botos-cinza permaneceram nas proximidades do molhe do Porto de Ilhéus
49 % do tempo amostrado, o que demonstra a importância da área para a
espécie.
 O tamanho dos grupos dos animais que frequentam a área variou de 1 a 11
indivíduos, sendo os mais frequentes de 2 e 3 animais.
 Os adultos foram os indivíduos mais observados; as crias foram observadas
durante quase todos os meses de colecta, e os jovens em todos os meses, o que
significa que os nascimentos devem ocorrer durante todo o ano.
 A área do Porto de Ilhéus representa uma área importante para alimentação,
actividade predominantemente observada. O descanso representou a segunda
actividade mais frequente.
 Verificou-se que os grupos em alimentação foram de tamanho inferior e
apresentaram um grau de coesão menor que os grupos de brincadeira, indicando
que a estrutura espacial dos grupos está relacionado com a sua actividade.
 O comportamento que os indivíduos têm aquando a passagem de embarcações
está relacionado com o tipo de motor do barco.
 A forte ligação existente entre os adultos e as crias foi observada nas
proximidades do molhe do Porto de Ilhéus.
 Apesar das zonas portuárias serem afectadas por acções antropogénicas, a área
de estudo apresenta uma área protegida e de concentração de alimento, que
favorece a permanência do boto-cinza. Deste modo, não sendo possível
implementar um plano de conservação para a área, podem-se desenvolver
acções que tentem minimizar os prejuízos para os animais, como informar a
população local da presença da espécie na zona, principalmente os pescadores
para terem atenção aquando da passagem das embarcações naquela área com
as redes de arrasto abertas. Cuidados com a poluição das águas também
deveriam ser levados em conta.
 Normalmente o primeiro passo para o estudo de populações de cetáceos é o
estudo comportamental, que já tem sido realizado no porto. Trabalhos sobre
ecologia da espécie, abundância de presas na área e área de vida devem ser
efectuados para conhecer melhor a população de boto-cinza em Ilhéus.
 Trabalhos de educação ambiental com a população da cidade devem ser
realizados, em colaboração com as autoridades locais, para transmitir o
conhecimento científico obtido para ajudar na conservação da espécie.
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ANEXO 1 - MONITORIZAÇÃO DOS BOTOS NO PORTO
(MOLHE)
DIA:
TEMPO OBS.:

HORÁRIO:
PERMANÊNCIA:

Céu:
Mar:

CENSO:

Chuva:
Turbidez:

Ondulação:

Céu: 1 – limpo / 2 – com nuvens / 3 – nublado
Mar: 1 – calmo / 2 – crespo / 3 – agitado / 4 – muito agitado / 5 – forte

Ondulação: 1 – baixa / 2 – média / 3 – forte
Turbidez: 1 – baixa / 2 – média / 3 – alta

ENTRADAS
Hora

Nº grupo

Área

Nº botos

Crias

Cria/Jovem

Jovens

Jovem/Adulto

Adultos

Ind.

Área

Nº botos

Crias

Cria/Jovem

Jovens

Jovem/Adulto

Adultos

Ind.

Reacção

Observações

Total
SAÍDAS
Hora

Nº grupo

Total
EMBARCAÇÕES
Horário

Direcção

Nome / Nº / Tipo

Navio

80

Botos

Hora

DIA:

Censo

Hora

Grupo

Área

FISSÃO

Crias

Cria/Jov.

TEMPO OBS.:
Nº botos

Grupos

Comportamento

CENSO:

Hora

Jovens

Ind.

Índice Coesão
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Grupos

A – alto / I – intermédio / B - baixo

Adultos

FUSÃO

Jov./Adulto

PERMANÊNCIA:
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ANEXO 2 - OBSERVAÇÃO DOS GRUPOS
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ANEXO 3 - VARIAÇÃO DENTRO DOS GRUPOS
Hora

Nº Grupo /
Actividade

Esquema

Hora
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Nº Grupo /
Actividade

Esquema
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