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Resumo

Durante o período de setembro/2000 a agosto/2004 estudaram-se os 

padrões de residência de Sotalia guianensis na Baía da Babitonga, litoral norte 

de Santa Catarina. No período de setembro/2000 a fevereiro/2003 foi utilizada 

a técnica de fotoidentificação (observação direta=55 horas; n=2.707 fotografias; 

aproveitamento=13,55%) com a identificação de 50 animais. No período de 

agosto/2003 a agosto/2003 foi utilizada a técnica de videoidentificação 

(observação direta= 24 horas; n=312 quadros; aproveitamento=41,6%) e foram 

identificados 19 animais. Analisando-se o período total (34 meses) foram 

observados taxas de residência que variaram de 2,9% (n=1 avistagem) a 

67,6% (n=23 avistagens). Quase a metade dos animais (n=19; 37,2%) foi 

considerada residente, com taxas de residência iguais ou superiores a 11,7%. 

Apenas 10 (19,6%) animais foram considerados não residentes. Analisando a 

ocorrência dos animais ao longo dos cinco anos amostrados, observa-se que 

16 animais identificados (31,3%) ocorreram ao longo de mais de três anos de 

estudo e um quarto (n=13; 25,4%) dos animais ocorreram em apenas um ano. 

O maior tempo de avistagem contínua foi de 8 anos para um animal, 

considerando estudos anteriores. Foram encontrados seis tipos de marcas na 

nadadeira dorsal dos animais: mutilação, particularidades ou contorno de 

silhueta, “nicks” , arranhões, áreas esbranquiçadas e patologias de pele. A 

marca com a maior duração foi a de mutilação (3013 dias) e as de menor 

duração foram os arranhões (20 dias). A área de vida de S. guianensis 

alcançou uma média de 29,15 km2 (kernel 95%) e de 4,39 km2 (kernel 50%). 

Através do método do Mínimo Polígono Conexo, foi encontrada área de vida 

menor, com média de 12,07 km2. Dentre os animais considerados observa-se 

que todos eles exibiram algum grau de sobreposição entre suas áreas de vida, 

que se concentraram na porção central da Baía da Babitonga. A Baía da 

Babitonga representa uma área de grande importância para a população de S. 

guianensis estudada, com grande parte dos animais utilizando a área durante 

todo o ano, provavelmente com taxas muito baixas de saída da Baía.
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Abstract

From september/2000 to august/2004 a study on the residence patterns of 

Sotalia guianensis was carried out in the Babitonga Bay, north coast of Santa 

Catarina State. Photoidentification techniques were applied from 

september/2000 to february/2003 (55 hours of direct observation; n=2,707 

photographs taken; 13,55% of them with good quality) when 50 animals were 

identified. From august/2003 to august/2004 19 animals were identified from 

videoidentification technique (24 hours of direct observation; n=312 frames; 

41,6% of them with good quality). Considering the whole period of study (34 

months) residence rates varied from 2,9% (n=1 sighting) to 67,6% (n=23 

sightings). Almost half of the animals (n=19; 37,2%) were considered as 

residents, with residence taxes of 11,7% or more. Only twenty percent (n=10) of 

the animals were considered as non residents. Along the five years of study it 

was observed that more than thirty percent (n=16) of identified individuals 

occurred on three years, and twenty-five percent (n=13) occurred only on one 

year. The longest period of occurrence reached eight years for one individual. 

Six different types of marks were found on animals: mutilation, shape, nicks, 

scars, uncolored areas, and marks from skin diseases. Mutilations remained 

visible for the longest period of time (3013 days) while scars disappeared in 20 

days. Mean home ranges was 29,15 km2 ( by the kernel 95% estimator) and 

4,39 km2 (by kernel 50%). By the Minimum Convex Poligon estimator the mean 

home range was about 12,07 km2. Considering all animals, all of them exhibit 

some degree of overlap in home ranges that were mainly situated in the central 

portion of the bay. The Babitonga Bay represent an area of great importance for 

the studied population of S. guianensis, with most of animals using the area 

troughout the year, probably with low rates of exits from the bay.
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1. Introdução

As pesquisas abordando cetáceos em seu ambiente natural ampliaram- 

se muito nas últimas décadas e têm sido facilitadas pelo desenvolvimento de 

técnicas de marcação artificial (SCOTT et al., 1990; ODELL & ASPER, 1990), 

rádiotelemetria, telemetria por satélite (MATE, 1989) e o uso de fotografias para 

a identificação de animais com marcas naturais (WÜRSIG, 1977; WÜRSIG & 

JEFFERSON, 1990; MILLER, 1990; DEFRAN et al., 1990; HANSEN & 

DEFRAN, 1990).

As técnicas de marcação artificial, rádio telemetria e telemetria por 

satélite têm gerado avanços importantes no conhecimento de aspectos da vida 

das baleias e golfinhos até então desconhecidas, como por exemplo, a duração 

e profundidade do mergulho, temperatura do ambiente e distância percorrida 

por um indivíduo (MATE et al., 1994; 1997; MANN, 2000). Apesar das 

vantagens, estas técnicas possuem limitações evidentes associadas ao seu 

alto custo, aos problemas de logística e ao fato de serem métodos invasivos, 

podendo muitas vezes até causar danos ou ferimentos aos animais. Outra 

desvantagem destes métodos seria a alteração do comportamento dos animais 

devido aos procedimentos para a marcação (WHITEHEAD et al., 2000).

A fotoidentificação de cetáceos, utilizando marcas naturais produzidas 

geralmente pelo contato social, pode gerar informações sobre os padrões de 

movimento, tamanho e dinâmica populacional, além de uma ampla variedade 

de informações sobre a história natural. Entre as informações obtidas, 

encontram-se na literatura os registros sobre a composição e estabilidade de 

grupos, padrões de distribuição e ocorrência de migrações (WÜRSIG & 

WÜRSIG, 1979; SHANE et al., 1986; SANTOS & LACERDA, 1987; WELLS et 

al., 1987). Índices de associação podem ser utilizados para avaliar a coesão
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entre indivíduos previamente identificados (MILLER, 1990). A aplicação de 

métodos de análise de marcação e recaptura através de fotoidentificações 

permite estimar o tamanho populacional (HAMMOND, 1990; WELLS & SCOTT, 

1990; SIMÕES-LOPES & FABIAN, 1999; DALLA ROSA et a l, 2000). Além 

disso, trata-se de uma técnica cujo impacto sobre os animais é praticamente 

nulo, e seus resultados costumam ser eficientes (WÜRSIG & JEFFERSON, 

1990; WHITEHEAD, et al., 2000).

Porém ocorrem desvantagens na utilização do método e estas podem 

estar associadas a modificações das marcas nas nadadeiras dorsais dos 

animais ao longo do tempo. Tal fato pode dificultar ou mesmo impossibilitar a 

identificação, quando novas marcas na nadadeira dorsal podem ser 

confundidas como sendo um novo indivíduo. Neste caso a identificação original 

é determinada como uma perda no catálogo fotográfico. Este fato foi chamado 

por GUNNLAUGSSON & SIGURJÓNSSON (1990), de “falsos positivos”.

A identificação de alguns indivíduos dentro da população permite 

determinar, entre outros aspectos, a sua área de vida. Tradicionalmente o 

conceito de área de vida tem sido aplicado para a área normalmente utilizada 

por um animal durante as suas atividades diárias (BURT, 1943; JEWELL, 

1966). Estudos envolvendo a ecologia do comportamento com populações de 

Tursiops truncatus, têm documentado um alto grau de variabilidade nas 

características e no tamanho da área de vida (SHANE et al., 1986). Em 

contraste, também existem casos com fortes evidências de que uma população 

de T. truncatus na Baía de Sarasota, na Florida, Estados Unidos, ocupe a 

mesma área de vida durante 20 anos (WELLS, et al., 1987).

Conforme BALLANCE (1990), padrões de movimentação e residência 

variam conforme a localidade. Para muitas populações costeiras de T.
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truncatus, o uso de estuários para atividades de alimentação pode representar 

uma mudança na utilização de habitat, principalmente pelo fato da grande 

abundância de presas nestes locais. BALLANCE (1990) verificou que a maior 

parte dos animais da espécie T. truncatus em Kino Bay, no México, eram 

transeuntes, mas em um estudo na região de Laguna e Imbé/Tramandaí, 

Brasil, foi observado que a maioria dos animais fotoidentificados mostrou 

diferentes graus de residência, enquanto que apenas uma pequena parte dos 

indivíduos não era residente (SIMÕES-LOPES & FABIAN, 1999).

Vários fatores ambientais têm sido analisados buscando explicar os 

padrões de distribuição e uso de habitat das populações de cetáceos. Dentre 

eles, podemos citar a relação com temperatura da água (GASKIN, 1968; AU & 

PERRYMAN, 1985), distância da costa (KARCZMARSKI et al., 2000; 

EDWARDS & SCHNELL, 2001), profundidade (WÜRSIG & WÜRSIG, 1979, 

1980; SHANE, 1990), salinidade (THOMSON et al., 1986), movimentação da 

maré (WÜRSIG & WÜRSIG, 1979; FÉLIX, 1994; EDWARDS & SCHNELL,

2001), hora do dia (GEISE, 1991), velocidade da corrente (IRVINE et al., 1981) 

e topografia de fundo (HUI, 1979; CANADAS et al., 2002; INGRAM & ROGAN,

2002).

O conhecimento acerca dos padrões de uso de habitat por uma 

população e da área de vida é considerado fator fundamental para a 

elaboração e implementação de estratégias de conservação de uma espécie, 

subsidiando trabalhos de monitoramento e avaliação de possíveis impactos 

(PRIMACK & RODRIGUES, 2001; CLEMMONS & BUCHOLZ, 1997).

Vários estudos abordando os espécimens marinhos de Sotalia, aqui 

tratada como Sotalia guianensis conforme foi sugerido por MONTEIRO-FILHO
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et al. (2002), foram e vêm sendo realizados na costa brasileira nas últimas 

décadas.

Sotalia guianensis é também conhecido como boto cinza na costa sul do 

Brasil. Sua distribuição é contínua, desde Florianópolis, Santa Catarina 

(SIMÕES-LOPES, 1988) até a Nicarágua (CARR & BONDE, 1993).

Sua coloração no dorso é cinza escura e rosada ou cinza claro na região 

ventral (SILVA & BEST, 1994). A maioria dos adultos de S. guianensis mede 

aproximadamente 170 cm, e os machos apresentam atividade reprodutiva 

quando atingem mais de 139 cm (LODI & CAPISTRANO, 1986). Para o 

complexo estuarino de Iguápe-Paranaguá, ROSAS (2000) estimou que o 

comprimento de maturação sexual da espécie é de 170-175 cm (com idades 

estimadas entre 6 e 7 anos para machos e fêmeas respectivamente). O 

período de gestação foi estimado em 12 meses e os nascimentos ocorrem 

durante todo o ano (ROSAS & MONTEIRO-FILHO, 2002).

Na região sul do Brasil, S. guianensis alimenta-se de espécies neríticas 

demersais e pelágicas especialmente das famílias de teleósteos Scianidae, 

Clupeidae, Guerridae, Haemulidae, Serranidae e Trichiuridae, além de 

cefalópodes neríticos da família Loliginidae (BARROS et al., 1998). Na costa 

norte do Estado de Santa Catarina, foi verificada um hábito alimentar formado 

por teleósteos das famílias Scianidae, Eugraulidae, Pomadasydae e Mugilidae, 

sendo Scianidae a mais representativa, com 59,5% dos teleósteos 

identificados. Também foram encontrados cefalópodes representados pela 

família Loliginidae (MARCUCCI et al., 2004). A presença de peixes pelágicos e 

demersais sugere que a espécie alimente-se em diferentes profundidades 

(BOROBIA & BARROS, 1989).
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A estrutura social do boto-cinza é caracterizada por pequenos grupos 

sociais que variam de 2 a 10 indivíduos (GEISE, 1991; SILVA & BEST, 1994; 

CREMER, 2000; MONTEIRO-FILHO, 2000; BONIN, 2001), embora ocorra 

variação considerável entre as populações (WEDEKIN, et al., 2003). 

Agregações maiores, de até 450 indivíduos, podem ser observadas em 

determinadas localidades como a Baía de Paraty (LODI, 2002). Existem 

evidências que sugerem que o sistema de acasalamento da espécie marinha é 

promíscuo, com competição de esperma, e sem sazonalidade da atividade dos 

testículos (ROSAS & MONTEIRO-FILHO, 2002).

Interações interespecíficas com outras espécies além das presas, foram 

registradas para algumas áreas. A interação com aves parece ser a mais 

comum (SIMÕES-LOPES, 1988; MONTEIRO-FILHO, 1992; CREMER, 2000; 

CREMER et al., 2004), ocorrendo também registros sobre interações com 

outras espécies de cetáceos (MONTEIRO-FILHO et al., 1999; WEDEKIN, et al., 

2004; BAZZALO & FLORES, 2002).

Os primeiros trabalhos sobre a ecologia e comportamento foram 

realizados na Baía da Guanabara, Rio de Janeiro, por GEISE (1989) e 

BOROBIA (1984). Posteriormente iniciaram os estudos sobre o repertório 

sonoro (MONTEIRO-FILHO, 1991; MONTEIRO-FILHO & MONTEIRO, 2001) e 

estimativas populacionais (GEISE, 1989; BONIN, 1997; PIZZORNO et al., 

1998; FILLA, 2004) todas restritas às regiões sul e sudeste do Brasil.

Todos os esforços para compreender o uso de habitat detectaram usos 

heterogêneos, geralmente em populações de águas internas ou muito costeiras 

(CREMER, 2000; BONIN, 2001; WEDEKIN, 2003; WEDEKIN et al., 2004 

BAZZALO & FLORES, 2004) salvo os realizados na Baía de Parati (LODI,

2003).
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Em alguns destes locais foi detectado certo grau de residência entre os 

indivíduos (PIZZORNO et al., 1996; SANTOS et al., 2000; FLORES, 1999; 

2002; CREMER, 2000; HARDT et al., 2002).

Por ser uma espécie de hábitos costeiros, S. guianensis sofre várias 

ameaças ao longo de sua distribuição. Atualmente encontra-se na "Lista das 

Espécies da Fauna Brasileira Insuficientemente Conhecidas e 

Presumivelmente Ameaçadas de Extinção” (BERNARDES et al., 1990). A 

espécie também se encontra listada na Convenção de Comércio Internacional 

de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Silvestres (Apêndice 1) (CITES) 

desde 1982. A União Internacional para Conservação da Natureza (PERRIN, 

1989) e o GTEMA/IBAMA (IBAMA, 2001), consideram a espécie como 

"insuficientemente conhecida”, para efeito de análise de ameaça.

As pesquisas com cetáceos já realizados na Baía da Babitonga 

identificaram a área como um importante refúgio para a espécie ao longo de 

sua distribuição (CREMER et al., 1998; CREMER, 2000). CREMER et al.

(2001) ao longo de três anos de estudo, identificaram áreas de concentração 

da espécie na Baía da Babitonga que, contudo, sofrem variações ao longo dos 

anos em decorrência de impactos de origem antrópica e variações ambientais.

Seguindo o programa de pesquisas "Cetáceos da Babitonga” realizado 

pela UNIVILLE, este trabalho visa a conhecer os padrões de residência de 

Sotalia guianensis na Baía da Babitonga, SC. Em especial visa a comparar as 

técnicas de foto e videoidentificação, determinar o tempo de duração das 

marcas naturais e conhecer os padrões de residência e a área de vida dos 

animais identificados.
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2. Materiais e Métodos

2.1. Área de estudo

A Baía da Babitonga localiza-se na faixa costeira da porção nordeste do 

Estado de Santa Catarina, região sul do Brasil, entre as coordenadas 26°02’ 

- 26°28’S e 48°28’ - 48°50’W  (Figura 1). Está limitada em sua porção 

noroeste pela Unidade Geomorfológica da Serra do Mar e a sudeste pela 

Ilha de São Francisco.
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Figura 1 -  Baía da Babitonga, litoral norte do Estado de Santa Catarina, região sul do 

Brasil (26°02’ - 26°28’S e 48°28’ - 48°50’W).



Segundo dados do relatório técnico interno da FUNDEMA (citado por 

RODRIGUES et al., 1998), sua área compreende aproximadamente 160 km2, 

com um comprimento máximo de 20 km e até 5 km de largura, e volume 

aproximado de 7,8 x 108 m3 de água. A comunicação com o Oceano Atlântico 

ocorre através de um profundo canal, com cerca de 1,7 km de largura.

A Baía de Babitonga possui sua margem é formada por manguezais, praias 

arenosas e margens rochosas, apresentado em seu interior cerca de 24 ilhas, 

lajes e planícies de maré. A baía recebe o aporte de vários rios sendo assim 

um estuário homogêneo, ou seja, sem a ocorrência de gradientes físico- 

químicos verticais significativos (IBAMA, 1998).

Um estuário pode ser definido como uma porção de água costeira semi 

fechada, que possui uma conexão livre com o mar aberto (ODUM, 1988). 

Sendo assim uma zona de encontro das águas doces continentais com as 

águas oceânicas. Em geral, é uma mistura das condições marinha e dulcícola; 

porém, muitos de seus atributos físicos e biológicos não são transicionais, mas 

exclusivos, sendo habitados por flora e fauna ecofisiologicamente bem 

adaptadas e distintas (ODUM, 1988).

A profundidade da Baía da Babitonga atinge um máximo de 28 metros no 

canal principal de acesso ao porto de cargas de São Francisco do Sul, com 

uma média de 6 metros, e áreas extremamente rasas que ficam expostas na 

maré baixa, chamadas coroas ou bancos. A variação da maré atinge uma 

amplitude de 2,3 metros, com duração máxima aproximada de 6 horas, 

segundo a Tábua de Marés publicada pela Capitania dos Portos para o Porto 

de São Francisco do Sul.

O clima da região é fortemente influenciado pela umidade marítima, 

ocasionando elevados índices pluviométricos. Somente nos meses de inverno
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(junho - agosto) a precipitação é inferior a 100 mm mensais, com um total anual 

de 1.700 mm e uma média de 140 dias de chuva por ano. A ocorrência de 

maiores índices de precipitação nos meses de verão está relacionada à 

passagem de frentes frias vindas do quadrante sul. A temperatura apresenta 

uma média anual de 20,5o C com uma amplitude de 6o C, sendo o mês mais frio 

o de julho, com temperatura média de 16,5o C. Dessa forma o clima na região 

caracteriza-se por apresentar inverno e verão bem definidos, sem estação 

seca, sendo classificado como Cfa, segundo KOPPEN (dados do Instituto 

Nacional de Meteorologia, 1939-1983, divulgados pela EPAGRI).

Os ventos na região são um fator importante devido a grande influência que 

exercem sobre a maré observada (maré meteorológica) em relação à Tábua de 

Maré (maré astronômica). Desta forma, podem ocasionar a elevação ou o 

abaixamento do nível da água e o atraso ou adiantamento dos instantes de 

ocorrência das baixa-mares ou preamares. Os ventos predominantes provêm 

do sul (35,3%) e secundariamente do nordeste (17,6%), com velocidades 

médias variando entre 4,7 nós no mês de março e 7,1 nós em novembro, com 

uma média de 18 dias/mês de calmaria (INSTITUTO NACIONAL DE 

METEOROLOGIA, 1931-1960).

São seis os municípios do entorno da Baía: São Francisco do Sul, Araquari, 

Barra do Sul, Joinville, Garuva e Itapoá, totalizando cerca de 500.000 

habitantes na região. Este contingente populacional representa uma 

significativa pressão antrópica sobre o sistema, representada pelo despejo de 

efluentes industriais e domésticos e ocupação irregular das margens, entre 

outros.
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2.2. Procedimentos de campo

2.2.1. Fotoidentificação

Foi utilizada uma embarcação de alumínio com 5,50 metros de 

comprimento, e motor de popa de 60Hp, equipado com ecobatímetro e receptor 

GPS (Sistema de Posicionamento Global), com a presença de um a três 

pesquisadores em condições de mar 0 e 1 na escala de Beaufort. Para a 

obtenção das fotografias foi utilizada uma máquina fotográfica Canon EOS5 

equipada com “motor drive”, foco automático e lentes 100-300 mm. A cada 

encontro com um grupo de golfinhos foi registrada, em ficha de campo, hora, 

posição (GPS), número de adultos e filhotes, profundidade, tempo de 

observação, filme utilizado, condições de luminosidade e padrão

comportamental. Para a obtenção de fotografias, os animais foram 

acompanhados em baixa velocidade evitando-se interceptar o grupo e

mantendo-se perpendicular aos animais, de acordo com as recomendações de 

WÜRSIG & JEFFERSON (1990) e DEFRAN et al. (1990). Foram fotografados 

todos os animais encontrados na Baía entre 9:00 e 15:00 horas, considerado o 

período de melhor luminosidade. Para a ideal obtenção de fotografias

procurou-se alinhar o barco perpendicularmente aos animais e também

observar as condições de incidência de luz. Os grupos foram acompanhados 

durante períodos inferiores a 1 hora, a fim de evitar uma perturbação 

excessiva, mantendo o motor do barco desligado nos períodos mais 

prolongados. Conforme HAMMOND et al. (1986) o protocolo de busca não foi 

aleatório, uma vez que em estudos de fotoidentificação são enfatizadas as 

áreas de grande abundância de animais. Na Baía da Babitonga foram 

observadas duas áreas de concentração (CREMER et al.,2002), onde se 

concentraram as buscas.
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2.2.2. Vídeoidentificação

Para as filmagens dos animais foram realizados, basicamente, os 

mesmos procedimentos de campo utilizados para a fotoidentificação. Foi 

utilizada uma filmadora mini vídeo digital (mini-DV) Sony DCR-TRV33 com 

zoom ótico de 10x, equipada com lentes de aumento de 2x. O zoom digital de 

120x não foi utilizado devido á baixa resolução na obtenção das imagens. A 

cada encontro com um grupo de golfinhos foi registrada a hora, posição (GPS), 

número de adultos e filhotes, profundidade, tempo de observação, número da 

fita, tempo de início e final de gravação (na câmera), presença de marcas, 

manchas e animais identificados. Durante as filmagens, foram realizadas 

aproximações com o zoom da nadadeira dorsal dos animais, para o registro e 

identificação das marcas conforme SANINO & YNANEZ (2001). Manteve-se o 

enquadramento aberto a média distância, possibilitando a "captura” de imagens 

com melhor resolução, uma vez que a exposição dos animais acontece de 

forma imprevisível.

Como uma segunda estratégia de coleta, foi utilizada a logística do 

projeto associado "Padrões de distribuição de cetáceos na Baía da Babitonga 

associados à variação espacial das assembléias de peixes”. Para a análise 

distribuição das populações de cetáceos foi utilizado o protocolo de campo de 

varredura (survey, segundo MANN, 1999). Mensalmente duas equipes 

percorreram uma rota pré-estabelecida, cobrindo toda a área da Baía, 

utilizando barcos de 5,5 metros de comprimento, equipados com motor de popa 

de 15 e 60 Hp, em velocidade constante. Os barcos seguiram em direções 

opostas e, a cada avistagem de um grupo de cetáceos, realizaram uma 

aproximação para registro dos dados de tamanho de grupo, espécie, 

profundidade e ponto (GPS). O acompanhamento do grupo ocorreu por no
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máximo 15 minutos, quando então o barco retornava ao ponto de parada para 

dar continuidade a rota. Durante este período foram obtidas imagens (com 

máquina fotográfica ou filmadora digital) de indivíduos da espécie, para a 

identificação individual.

2.3. Análise das fotografias

Utilizaram-se filmes coloridos ASA 200 e 400. Dentre as fotos reveladas, 

as de maior qualidade (melhor definição de foco, nitidez e proximidade) foram 

selecionadas para a análise da presença de marcas naturais na nadadeira 

dorsal e outras partes superiores do corpo, com o auxílio de lupas de mão com 

aumento de 2,5x. Nas análises das fotos foram realizadas com a presença de 

dois ou mais pesquisadores em turnos de análises inferiores á 1 hora para 

evitar fadiga. A melhor foto de cada animal foi ampliada e utilizada como foto 

padrão na elaboração de um catálogo fotográfico. Neste catálogo constam 

informações sobre cada animal identificado, como nome do indivíduo, data e 

local (ponto GPS) de cada avistagem, número de adultos e filhotes no grupo e 

a presença de animais já identificados. Foi elaborado também um segundo 

catálogo, onde constam todas as fotos de ambos os lados de cada animal. 

Através da análise deste catálogo foi possível identificar a duração de cada tipo 

de marca presente nos animais. As melhores fotografias de cada indivíduo 

foram também digitalizadas com um scanner para a confecção de um catálogo 

digital. Este catálogo foi criado no programa Excel da Microsoft, onde cada 

indivíduo ocupava uma planilha com as informações referentes a data, local 

(ponto), número de adultos e filhotes no grupo e a presença de animais já 

identificados. As fotos digitalizadas foram ampliadas para auxiliar na 

visualização dos detalhes das marcas. Para facilitar a confecção do catálogo,
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para cada indivíduo foi elaborada uma diagnose das marcas utilizadas para a 

identificação individual. As partes visíveis do dorso de cada animal foram 

divididas em regiões previamente determinadas (Figura 2).

Figura 2: Localização das regiões da nadadeira dorsal e do dorso dos animais 

determinadas para a elaboração da diagnose das marcas. Abreviaturas: A: Bordo de 

ataque; B: Bordo de fuga; C: Vértice; D: Terço superior; E: Terço médio; F: Terço basal 

e G: Quilha posterior;

2.4. Análise das imagens em vídeo

Os trechos com imagens de melhor enquadramento e definição foram 

selecionados num processo de ‘’decupagem’’ a partir das fitas brutas (não 

editadas). Depois ocorria a transferência das imagens da filmadora, através de 

cabos "fire wire”, para uma ilha de edição. Utilizando a ficha de decupagem 

como guia, os melhores trechos selecionados foram gravados no disco rígido 

do computador. A seguir, cada trecho foi analisado através do software 

AdobePremiére 6.0, para a transformação dos trechos em quadros ‘’frames’’, 

sendo assim cada trecho resultou em um número variável de quadros. Os 

melhores quadros de cada trecho foram então salvos como fotografias no 

formato jpg. Neste formato as fotografias foram trabalhadas e melhoradas com 

o auxílio do programa adobe Photoshop 7.0 (SANINO & YNANEZ, 2001). As



imagens foram armazenadas com base na ficha de campo, onde para cada 

local (ponto), foi criada uma pasta com as imagens referentes. Estas imagens 

foram comparadas com o catálogo digital, e ampliadas para a melhor 

visualização dos detalhes das marcas. As imagens foram inseridas no catálogo 

digital considerando-se a diagnose das marcas para somente comparar as 

fotografias com características semelhantes (ZOLMAN, 2002).

2.5. Análise dos padrões de residência e sazonalidade

Os padrões de residência foram analisados seguindo uma adaptação 

para S. guianensis dos modelos propostos por WÜRSIG & JEFFERSON 

(1990), BALLANCE (1990), SIMÕES-LOPES & FABIAN (1999) e ZOLMAN

(2002) para Tursiops truncatus. Para a verificação dos padrões de residência 

foi observado o número de vezes em que o animal fotoidentificado foi 

reavistado ao longo do estudo. Desta forma foi elaborada uma tabela de 

presença e ausência mensal. Os níveis de residência dos indivíduos ao local, 

foram calculados através da divisão do número de reavistagens pelo número 

de meses de esforço sistematizado. Os padrões de residência também foram 

considerados de acordo com a presença e ausência sazonal dos indivíduos 

identificados. Um ano de esforço foi dividido em quatro estações: verão 

(janeiro, fevereiro e março), outono (abril, maio e junho), inverno (julho, agosto 

e setembro) e primavera (outubro, novembro e dezembro). Os animais que 

foram identificados na área de estudo em todas as estações, independente do 

ano, foram considerados residentes (R). Os animais identificados na área de 

estudo em três estações diferentes do ano foram considerados parcialmente 

residentes (PA-R). Animais observados exclusivamente na mesma estação do 

ano em anos consecutivos foram considerados residentes sazonais (R-S).
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Animais identificados em duas estações do ano não consecutivas foram 

considerados pouco residentes (PO-R). Animais identificados em apenas uma 

das estações ou em duas estações consecutivas foram considerados não 

residentes (N-R).

2.6. Análise da duração das marcas

Foram selecionadas as melhores fotos de cada indivíduo e analisadas 

no sentido de verificar marcas adicionais. Foram consideradas as marcas 

conforme as quatro categorias propostas por LOCKEYER & MORRIS (1990) 

para Tursiops truncatus. Marcas de arranhões superficiais de curta duração (1), 

geralmente causadas por abrasão de contato com rochas e outros objetos; 

marcas de arranhões profundos ou pequenos ferimentos (2), penetrando na 

pele e na camada adiposa permanecendo por 5 meses ou mais. Cicatrizes 

profundas (3), que penetram na pele, camada adiposa e muscular, geralmente 

causando sangramentos, podendo ter origem em colisões com barcos ou em 

infecções e ulcerações. Marcas de grandes ferimentos (4), freqüentemente 

com perda de tecido, como mutilações. No entanto, foi considerado que S. 

guianensis, por ser uma espécie de menor porte e cujos dentes causam danos 

menores, há a necessidade de adaptação destas categorias (ver resultados).

Ao longo do estudo as fotos foram comparadas com as pré-existentes 

utilizando-se do catálogo fotográfico, onde foi observada a duração das marcas 

de cada categoria ao longo dos meses.

Para a análise da duração das marcas somente foram comparadas 

aquelas fotos que mostraram a mesma região do animal, no sentido de se ter 

certeza de se tratar da mesma marca.
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2.7. Análise da área de vida dos animais identificados

Durante o acompanhamento dos animais para a obtenção de fotografias 

e filmagens, foram registrados os dados de posição geográfica no receptor 

GPS e posteriormente inseridos em forma de planilha do programa Microsoft 

Excel. A partir da planilha foi realizada a plotagem das posições geográficas 

através do programa ESRI Arc View GIS (versão 3.1) sobre as Cartas Náuticas 

Nos 1804 e 1805 da Diretoria de Hidrografia e Navegação. As cartas náuticas 

foram georeferenciadas para a Baía da Babitonga por CREMER (2000), onde 

constam dados de batimetria, ilhas, presença de lajes, linhas de margem, 

altimetria hidrografia da região do entorno, entre outros.

Utilizando-se o programa ArcView, foi realizada a confecção de um mapa 

de distribuição para cada animal identificado, com os pontos correspondentes a 

sua localização ao longo do estudo e sua área de vida estimada por dois 

estimadores de área.

Vários métodos são utilizados para o cálculo da área de vida animal 

(HARRIS et al., 1990; POWELL, 1993). Os dois métodos mais utilizados são o 

Mínimo Polígono Convexo (MPC) e a densidade kernel. Para todas as 

estimativas de área de vida utilizou-se a extensão do programa ArcView 

chamada "The Animal Movement analyst extension -  AMAE” (HOOGE & 

EICHEINLAUB, 1997), que possui várias funções para análises espaciais de 

movimento animal.

O MPC é o mais antigo estimador de área, sendo largamente utilizado em 

função da simplicidade de seu desenho e por não possuir nenhuma premissa 

estatística que restrinja sua utilização. Consiste basicamente na união de 

pontos mais externos da distribuição das localizações, de forma a fechar o 

menor polígono possível sem admitir concavidades (HAYNE, 1949; JACOB &
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RUDRAN, 2003). Apesar dos diversos problemas de sua utilização (POWELL, 

1993), como a susceptibilidade à “outliners” (pontos externos), este é o único 

método estritamente comparável entre diferentes estudos ou momentos 

(HARRIS et al., 1990).

O método kernel é considerado como um dos mais eficientes métodos 

estatísticos para se calcular a área de vida animal (POWELL, 1993) e vem 

sendo utilizado desde a década de 1980. O método utiliza um grupo particular 

de funções de probabilidade de densidade (WORTON, 1989), chamado 

“kernels” , produzindo uma distribuição de utilização (utility distribution). A 

largura da base do kernel é o aspecto mais importante do estimador 

(SILVERMAN, 1986), descrita pela letra ”h” , também chamado de fator ou 

parâmetro de “suavização” do kernel, que resultará em menor erro de 

estimativa de distribuição (WORTON, 1989). O procedimento mais 

recomendado é o de “validação cruzada” (least square cross validadtion), que 

dentre os vários valores de largura escolhe aquele que produz o menor erro 

associado (POWELL, 1993).

Um estudo com S. guianensis na Baía Norte, Santa Catarina, verificou 

que os dois métodos são eficientes, mas o mais preciso para estimar a área de 

vida foi o de kernel com escolha de largura pelo método de validação cruzada 

(WEDEKIN, 2003).

Considerando os resultados de estudos anteriores com a espécie, neste 

estudo foram utilizados os métodos de estimativa de área de vida do Mínimo 

Polígono Convexo e também o estimador de kernel. Porque até o momento o 

número de dados é pequeno e não se pode aferir com precisão a qualidade 

dos dois métodos. Mas tão logo o número de pontos aumente se deve 

estabelecer qual método é o mais eficiente. Para verificar a suficiência da

17



amostragem foram geradas curvas cumulativas de área utilizado o programa 

BIOTAS (versão 1.0.1.a). Através desta análise é possível verificar se a curva 

cumulativa de tamanho de área se estabiliza, mostrando que a amostragem foi 

suficiente.
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3. Resultados

3.1. Fotoidentificação por marcas naturais:

De setembro/2000 até fevereiro/2003, esforços de fotoidentificação 

foram conduzidos na área de estudo. Neste período foram realizadas 52 saídas 

a campo, num total de 54 horas e 46 minutos de observação direta dos 

animais. Foram obtidas 2.707 fotografias, sendo 367 (13,55%) de boa 

qualidade e utilizadas para fins de identificação individual. Ao longo de todo o 

período foram identificados 50 indivíduos a partir de marcas permanentes na 

nadadeira dorsal (Figuras 3 a 7). Para cada animal fotoidentificado foi 

elaborada uma diagnose das marcas, onde são descritas as características e a 

localização das mesmas. Os esforços sistematizados de fotoidentificação foram 

realizados no período de janeiro/01 a fevereiro/03. O número de novas 

identificações variou de 0 a 11 ao longo dos meses em esforço com uma média 

de 2,5 novos indivíduos identificados por mês (Figura 8). O maior número de 

novos indivíduos identificados (n=11) ocorreu no mês de abril/01, seguindo 

algumas oscilações ao longo do resto do ano. A curva cumulativa de novas 

identificações demonstra que no primeiro terço, que vai até junho/01, ocorre um 

crescimento acentuado alcançando 31 indivíduos. No segundo terço do esforço 

a curva cumulativa apresenta um crescimento discreto e finalmente a curva 

mostra uma tendência a estabilizar-se a partir do mês de junho/02. O esforço 

de campo variou de 1 a 7 saídas/mês para obtenção de fotografias, com uma 

média de 2,5 saídas/mês. Nos meses de novembro e dezembro/2001 e 

fevereiro, setembro, outubro e dezembro/2002 não houveram saídas a campo. 

O maior esforço concentrado de saídas ocorreu em abril e maio/02 (n=5 e 7) 

respectivamente (Figura 9). No entanto, o segundo pico de novas identificações 

se deu em junho/02 conforme explicado anteriormente. O número de
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fotografias obtidas por saída a campo variou de 13 a 340, com uma média de 

108,28 fotografias/mês (Figura 10). Seguramente se pode verificar que o 

esforço de fotografias se concentrou em duas faixas de tempo, no 

outono/inverno de ambos os anos. O número de avistagens de indivíduos 

identificados, incluindo tanto novos registros como reavistagens, variou de 0 a 

25 com uma média de 8,36 avistagens/mês (Figura 11). Pode-se observar que 

o esforço fotográfico e o número de avistagens nem sempre foram 

coincidentes. Em julho e setembro/02 os esforços fotográficos foram 

consideráveis e o número de avistagens foi inversamente baixo.

As figuras 3 a 7 acompanham a diagnose de cada indivíduo identificado.
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Figura 3: Indivíduos fotoidentificados por marcas permanentes, as setas indicam os 

detalhes: 1- Agatha; 2- Ana; 3- Blanco; 4- Bravo; 5- Cléo; 6- Coelho; 7- Coral; 8- Cut; 

9- Dan; 10-Dinho, no período de setembro/2000 a fevereiro/2003 na Baía da 

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.



Número 1: AGATHA: Nick no terço superior do bordo de fuga, dois pequenos 

nicks no terço médio e um terceiro nick na quilha posterior com um arranhão no 

formato de um risco esbranquiçado.

Número 2: ANA: Bordo de fuga com uma pequena saliência no terço superior 

e um nick com formato de “V” no terço médio.

Número 3: BLANCO: Vértice redondo; nick evidente no bordo de fuga abaixo 

do vértice em formato de “U”, um segundo nick pequeno no terço médio do 

bordo de fuga.

Número 4: BRAVO: Um pequeno nick no terço superior e um segundo nick no 

terço basal do bordo de fuga.

Número 5: CLÉO: Bordo de fuga com uma aparente projeção de tecido no 

terço superior junto ao vértice e outra no terço médio, um pequeno nick em 

forma de “U” no terço basal e um segundo mais evidente na quilha posterior. 

Número 6: COELHO: Vértice com um pequeno nick uma saliência no terço 

médio do bordo de fuga e um nick em formato de “U” na quilha posterior. 

Número 7: CORAL: Vértice arredondado com um pequeno nick na 

extremidade e um nick no terço basal do bordo de fuga.

Número 8: CUT: Terço superior ausente.

Número 9: DAN: Diagnose: Pequeno nick no terço superior junto ao vértice e 

outro no terço basal do bordo de fuga.

Número 10: DINHO: Terço médio com nick no bordo de fuga aparentando uma 

ondulação.

Número 11: EDU: Bordo de fuga com nick no terço superior junto ao vértice e 

aparente projeção de tecido no terço basal.

Número 12: ELISA: Vértice redondo com nick aparentando uma projeção de 

tecido no terço superior do bordo de fuga.
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Número 13: ERSO: Bordo de fuga com nick em forma de um pequeno "V” no 

terço superior, um nick no terço médio e outro no terço inferior.

Número 14: FÊ: Vértice redondo com um nick em formato de "meia lua” no 

terço superior do bordo de fuga.

Número 15: FREDO: Nick no terço superior do bordo de fuga junto ao vértice e 

nick em forma de ”U” na quilha posterior.

Número 16: GABIRÚ: Vértice redondo com um pequeno nick no terço médio 

do bordo de fuga.

Número 17: GAIA: Bordo de fuga com um pequeno nick junto ao vértice no 

terço superior e dois nicks no terço basal.

Número 18: GANCHO: Bordo de fuga com um nick em forma de ”V” no terço 

médio.

Número 19: GILÓ: Bordo de fuga com dois nicks no terço superior e um nick 

no terço basal.

Número 20: GÓDI: Bordo de fuga com nick com uma aparente projeção de 

tecido no terço médio e três pequenos nicks no terço basal.

Número 21: GOTA: Bordo de fuga com pequeno nick no terço superior e um 

nick no terço médio.

Número 22: GUIDO: Bordo de fuga com um conjunto de dois nicks adjacentes 

com aparente projeção de tecido no terço médio, um pequeno nick no terço 

médio e dois nicks no terço basal.

Número 23: ITA: Vértice projetado para o bordo de fuga com um nick no terço 

superior.
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Figura 4: Indivíduos fotoidentificados por marcas permanentes, as setas indicam os 

detalhes: 11- Edu, 12- Elisa, 13- Erso, 14- Fé, 15- Fredo, 16- Gabiru, 17- Gaia, 18- 

Gancho, 19- Giló, 20- Godi, no período de setembro/2000 a fevereiro/2003 na Baía da 

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.



Número 24: JASPI: Vértice em formato de ponta, bordo de fuga com um nick 

no terço médio e um nick no terço basal com uma aparente projeção de tecido. 

Número 25: JK: Pequeno nick na região superior do vértice, bordo de fuga 

com um nick no terço médio e um nick no terço basal.

Número 26: KOKE: Ponta do vértice ausente, bordo de fuga com dois nicks 

em forma de "V”, sendo o primeiro com projeção de tecido no terço basal. 

Número 27: LÉIA: Bordo de fuga com nick no terço superior e nick em forma 

de "W” no terço médio.

Número 28: LUCA: Bordo de fuga com nick com pequena projeção de tecido 

no terço superior e um nick no terço médio.

Número 29: MALAQUITA: Vértice com ponta arredondada, bordo de fuga com 

nick em formato de uma reentrância no terço médio e um nick com aparente 

projeção de tecido no terço basal.

Número 30: MARY: Nick em formato de meia lua abrangendo o terço médio do 

bordo de fuga.

Número 31: MELA: Bordo de fuga com nick em forma de "U” no terço superior 

e nick no terço médio.

Número 32: MIRA: Nick com aparente projeção de tecido no terço superior do 

bordo de fuga.

Número 33: NASUA: Nick na parte superior do vértice e nick no terço superior 

do bordo de fuga.

Número 34: ONIX: Bordo de fuga com um nick no terço médio e um nick no 

terço basal com uma aparente projeção de tecido.

Número 35: PAULINHA: Dois nicks na parte superior do vértice, bordo de fuga 

com nick no terço superior e um nick no terço médio.
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Figura 5: Indivíduos fotoidentificados por marcas permanentes, as setas indicam os 

detalhes: 21- Gota, 22- Guido, 23- Ita, 24- Jaspi, 25- JK, 26- Koke, 27- Leia, 28- Luca, 

29- Malaquita e 30- Mary, no período de setembro/2000 a fevereiro/2003 na Baía da 

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.



Número 36: PENINHA: Bordo de fuga falcado com semelhante a uma "pena”. 

Número 37: PONGO: Bordo de fuga com um nick no terço superior e um nick 

no terço basal.

Número 38: PONTINHA: Nick em forma de "V” no terço superior do bordo de 

ataque, nick no terço superior do bordo de fuga e um nick na quilha posterior.

Número 39: SERRA: Cinco nicks adjacentes ao longo do terço superior, médio 

e basal do bordo de fuga.

Número 40: TAIGA: Dois nicks no terço superior do bordo de fuga.

Número 41: TÊRE: Nick com aparente reentrância no terço superior do bordo 

de fuga.

Número 42: TIBURCIA: Nick no terço superior do bordo de fuga.

Número 43: TISA: Bordo de fuga com nick no terço superior e um nick em 

forma de "V” na quilha posterior.

Número 44: TONGA: Bordo de fuga com nick com pequena projeção de tecido 

no terço superior e um nick no terço basal.

Número 45: TONY: Nick evidente com pequena projeção de tecido no terço 

médio do bordo de fuga.

Número 46: TUC: Ponta do vértice ausente.

Número 47: VERO: Nick em forma de "V” com pequena projeção de tecido no 

terço basal do bordo de fuga.

Número 48: W: Bordo de fuga com nick no terço superior e um nick evidente 

em forma de "W” no terço médio.

Número 49: XANDE: Bordo de fuga com nick com pequena projeção de tecido 

no terço médio e uma cicatriz na quilha posterior.

Número 50: XEL: Nick no terço superior e no terço médio do bordo de fuga e 

lesões na região lateral direita posterior.
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Figura 6: Indivíduos fotoidentificados por marcas permanentes, as setas indicam os 

detalhes:31- Mela, 32- Mira, 33- Nasua, 34- Ônix, 35- Paulinha, 36- Peninha, 37- 

Pongo, 38- Pontinha, 39- Serra e 40- Taiga, no período de setembro/2000 a 

fevereiro/2003 na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 7: Indivíduos fotoidentificados por marcas permanentes, as setas indicam os 

detalhes: 41- Têre, 42- Tiburcia, 43- Tisa, 44- Tonga, 45- Tony, 46- Tuc, 47- Vero, 48- 

W, 49- Xande e 50- Xel, no período de setembro/2000 a fevereiro/2003 na Baía da 

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura B: Número de novos animais fotoidentificados por mês e o número cumulativo 

no período de janeiro/2001 a fevereiro/2003, na Baía da Babitonga, litoral Norte de 

Santa Catarina.
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Figura 9: Número de saídas a campo realizadas no período de janeiro/2001 a

fevereiro/2003, na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 10: Número de fotografias/mês obtidas no período de janeiro/2001 a 

fevereiro/2003 na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 11: Número de avistagens dos animais fotoidentificados (n=50) no período de

janeiro/2001 a fevereiro/2003, na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.



3.2. Videoidentificação por marcas naturais

De agosto de 2003 a agosto de 2004, o estudo foi realizado com o 

emprego da técnica de vídeo identificação. Foram realizadas 30 saídas a 

campo, num total de 23 horas e 48 minutos de observação direta dos animais. 

Foram obtidas 9 horas e 36 minutos (577 minutos) de filmagens. Foram 

selecionados 552 trechos contendo 312 quadros, sendo 130 (41,6%) de boa 

qualidade e utilizados para identificação individual. O esforço total para a 

edição de imagens foi de 52 horas e 6 minutos, sendo 15 horas e 48 minutos 

de decupagem, 25 horas e 18 minutos em ilha de edição e 8 horas e 36 

minutos de tratamento de imagens (Figura 12). Disto se concluiu que a edição 

de imagens toma cinco vezes mais tempo que a captura de imagens em 

campo. Ao longo de todo o período foram videoidentificados 19 indivíduos a 

partir de marcas permanentes na nadadeira dorsal, sendo que apenas um 

destes ainda não constava no catálogo de fotoidentificação (Figura 13) A 

diagnose da marca deste animal consiste de um "nick” em forma de "V” no 

vértice da nadadeira dorsal. O número de novas identificações variou de 0 a 4 

ao longo dos meses em esforço com uma média de 1,4 novos indivíduos 

identificados por mês (Figura 14). O esforço de campo variou de 1 a 4 

saídas/mês para obtenção de imagens, com uma média de 2,2 saídas/mês 

(Figura 15). A quantidade de imagens obtidas por mês variou de 14 a 99 

minutos, com uma média de 47,7 minutos/mês (Figura 16). O número de 

avistagens de animais identificados variou de 2 a 8 com uma média de 4,9 

avistagens/mês (Figura 17). O mês de janeiro de 2004 foi onde ocorreu a maior 

eficiência na obtenção de imagens, com um total de 99 minutos e 8 avistagens 

de animais identificados.

33



34

Esforço de edição de imagens

18%
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□  decupagem
□  ilha de edição
□  tratamento

Figura 12: Distribuição do esforço em cada uma das etapas para a edição das 

imagens de S. guianensis no período de agosto/2003 a agosto/2004 na Baía da 

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.

Figura 13: Indivíduo videoidentificado por marca permanente, a seta indica o detalhe: 

51- Vê, no período de agosto/2003 a agosto/2004 na Baía da Babitonga, litoral norte 

de Santa Catarina.
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Figura 14: Número de novos animais videoidentificados por mês e o número 

cumulativo no período de agosto/2003 a agosto/2004, na Baía da Babitonga, litoral 

norte de Santa Catarina.

Figura 15: Número de saídas a campo realizadas no período de agosto/2003 a

agosto/2004, na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.



36

Figura 16: Minutos de imagens/mês obtidas no período de agosto/2003 a agosto 2004 

na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.

Figura 17: Número de avistagens dos animais identificados no período de agosto/2003 

a agosto/2004, na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.



3.3. Padrões de residência e sazonalidade.

3.3.1. Fotoidentificação

Dentre os 50 animais identificados, 14% (7) foram vistos em apenas 

uma ocasião, os demais 86% (43) indivíduos foram observados em mais de 

uma ocasião (Figura 18). O grau de fidelidade ao local, ou nível de residência, 

foi calculado considerando-se o número de reavistagens dividido pelo número 

de meses de esforço sistemático (n=21 meses) (ver Material e Métodos pág14). 

Dezoito (36%) dos 50 animais fotoidentificados alcançaram um nível de 

residência acima de 23,8%. A maior taxa de residência foi observada para o 

indivíduo conhecido como "CUT” (57,1%; n=12) e os indivíduos “CLÉO” e 

“PENINHA” foram reavistados 53% (n=11) das vezes na área de estudo 

(Tabela 1). Apenas 30% (n=15) dos animais foram observados uma ou duas 

vezes na área de estudo. O maior tempo de avistagem contínua foi de 8 anos 

(“CUT”). O segundo maior tempo de residência está relacionado ao indivíduo 

conhecido como “PENINHA” que tem permanecido ao longo de 5 anos na área 

(considerando dados anteriores).

O aparecimento dos animais ao longo dos 21 meses e 10 estações 

analisadas, demonstrou uma tendência de elevação durante o outono de 

ambos os anos (Figura 19). Quando as estações quentes (primavera e verão) e 

frias (outono e inverno) são agrupadas ao longo de cada ano amostrado, 

ocorre um maior número de reavistagens associadas aos meses frios. Foi 

observado que o esforço fotográfico esteve significativamente correlacionado 

com o número cumulativo de animais identificados por mês (r=0,885; p< 0,05; 

n=20).

Em relação à sazonalidade, menos de um terço dos animais 

identificados (n=13, 26%) foram observados em todas as estações do ano na
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área de estudo e foram considerados residentes (R). O número de 

reavistagens dos animais residentes variou de 4 a 12 com uma média de 7,3 

avistagens por indivíduo.

Os animais observados em três estações diferentes do ano (n= 13, 

26%), foram considerados como parcialmente residentes (PA-R). Dentre os 

animais parcialmente residentes, o número de reavistagens variou de 3 a 8, 

com uma média de 4,6 avistagens por indivíduo.

Apenas uma parcela dos animais (n=5, 10%), foi observada na (s) 

mesma (s) estação (ões) do ano, e restrito a elas, em anos consecutivos, 

sendo estes animais considerados como residentes sazonais (R-S). O número 

de revistagens dos animais residentes sazonais variou de 3 a 7 com uma 

média de 4,6 reavistagens para cada indivíduo.

Outra pequena parte dos animais (n=5; 10%), foi observada em duas 

estações do ano não consecutivas sendo considerada como pouco residente 

(PO-R). Uma parte dos animais identificados (n=14, 28%), foi observada em 

apenas uma ou duas estações do ano consecutivas, e foram considerados não 

residentes. Destes, 9 (64%) animais estão representados por uma ou mais 

observações em apenas uma estação do ano.

38



39

2000

P RIM AVERA VERÃO

2001 2002 2003

O UTO NO  INVERNO PRIM AVERA VER ÃO  O UTO NO  INVERNO PRIM AVERA VERÃO

8

5

36

17

19

38

45

20

30

6

27

32

33

13

15 

22

41

49 

2

3

4 

11

24 

26

28

34

39 

48 

7

14

16 

21 

23 

29

31 

1

9

10

18

25

40

42 

47 

12

35

37

43

44

46

50

ID

Cut

Cléo

Peninha

Gaia

Giló

Pontinha

Tony

Godi

Mary

Coelho

Leia

Mira

Nasua

Erso

Fredo

G uido

Têre

W

Ana

Blanco

Bravo

Edu

Jaspi

Koke

Luca

Onix

Serra

Xande

Coral

Fê

Gabiru

Gota

Ita

Malaquita

Mela

Agatha

Dan

Dinho

Gancho

Jk

Taiga

T iburcia

Vero

Elisa

Paulinha

Pongo

Tisa

Tonga

Tuc

Xel

D J F M A M J J A S O  N D J F M A M J J A S  O N D J FN

Figura 18: Ocorrência dos animais fotoidentificados (n=50) ao longo dos meses, no 

período de novembro/2000 a fevereiro/2003 na Baía da Babitonga, litoral norte de 

Santa Catarina. As áreas escuras representam a presença dos animais.



Tabela 1: Níveis de residência e sazonalidade das ocorrências de Sotalia guianensis 

fotoidentificados (n=50) no período de novembro/2000 a fevereiro/2003 na Baia da 

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina. Abreviaturas: R: residente; PA-R: 

parcialmente residente; PO-R: pouco residente; R-S: residente sazonal e N-R: não
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residente.

Número ID N°. de reavistagens
Taxa de residência 

(%)
Nível de 

Residência
8 Cut 12 57,1 R
5 Cléo 11 52,3 R

36 Peninha 11 52,3 R
17 Gaia 9 42,8 R
19 Gilo 9 42,8 R
38 Pontinha 8 38,0 R
45 Tony 8 38,0 PA-R
20 Godi 7 33,0 PA-R
30 Mary 7 33,0 R-S
6 Coelho 6 28,5 R

27 Leia 6 28,5 R
32 Mira 6 28,5 R
33 Nasua 6 28,5 PA-R
13 Erso 5 23,8 R-S
15 Fredo 5 23,8 R
22 Guido 5 23,8 R
41 Têre 5 23,8 R-S
49 W 5 23,8 PA-R
2 Ana 4 19,0 PA-R
3 Blanco 4 19,0 PA-R
4 Bravo 4 19,0 PA-R
11 Edu 4 19,0 PA-R
24 Jaspi 4 19,0 R
26 Koke 4 19,0 R
28 Luca 4 19,0 PA-R
34 On ix 4 19,0 PA-R
39 Serra 4 19,0 N-R
48 Xande 4 19,0 PA-R
7 Coral 3 14,2 N-R
14 Fê 3 14,2 PO-R
16 Gabiru 3 14,2 N-R
21 Gota 3 14,2 R-S
23 Ita 3 14,2 PA-R
29 Malaquita 3 14,2 R-S
31 Mela 3 14,2 PA-R
1 Agatha 2 9,0 N-R
9 Dan 2 9,0 PO-R
10 Dinho 2 9,0 PO-R
18 Gancho 2 9,0 N-R
25 Jk 2 9,0 PO-R
40 Taiga 2 9,0 PO-R
42 Tiburcia 2 9,0 N-R
47 Vero 2 9,0 N-R
12 Elisa 1 4,7 N-R
35 Paulinha 1 4,7 N-R
37 Pongo 1 4,7 N-R
43 Tisa 1 4,7 N-R
44 Tonga 1 4,7 N-R
46 Tuc 1 4,7 N-R
50 Xel 1 4,7 N-R
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Figura 19: Sazonalidade do número de avistagens (A) e animais fotoidentificados 

(n=50) (B) no período de setembro/2000 a fevereiro/2003, na Baia da Babitonga, litoral 

norte de Santa Catarina.



3.3.2. Videoidentificação

Dentre os 19 animais identificados, 52,6% (n=10) indivíduos foram 

observados em mais de uma ocasião, os demais 47,3% (n=9) foram vistos em 

apenas uma ocasião (Figura 20). Seis (31,5%) dos 19 animais vídeo 

identificados alcançaram nível de residência acima de 30%, e um indivíduo 

conhecido como “PENINHA” foi reavistado 92% das vezes na área de estudo 

(Tabela 2).

O aparecimento dos animais ao longo dos 13 meses e 5 estações do 

ano, não demonstrou uma tendência definida. Foi observado que o esforço de 

filmagem (minutos) esteve significativamente correlacionado com o número 

cumulativo de animais identificados por mês, porém com baixa correlação (r= 

0,611; p< 0,05; n=13). Verificou-se a ocorrência um maior número de 

avistagens e de animais videoidentificados ao longo do verão e do outono de 

2004 (Figura 21).

Em relação a sazonalidade, mais de um quarto dos animais identificados 

(n=5, 26,3%) foram observados em todas as estações do ano na área de 

estudo e foram considerados residentes. O número de reavistagens dos 

animais residentes variou de 4 a 12 com uma média de 7,6 avistagens por 

indivíduo. Foi observado apenas um animal em três estações do ano 

(parcialmente residente) e um em duas estações não consecutivas (pouco 

residente). Como o esforço amostral foi de 13 meses não foi possível a 

identificação de animais residentes sazonais.

Mais da metade dos animais identificados (n=12, 63,1%), foi observada 

em apenas uma ou duas estações do ano consecutivas, e foram considerados 

não residentes. Destes, 9 (75%) animais estão representados por uma ou mais 

observações em apenas uma estação do ano.
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Número ID
36 Peninha
3 Blanco
8 Cut

51 Ve
19 Gilo
2 Ana

45 Tony
27 Leia
33 Nasua
18 Gancho
1 Agatha
5 Cleo
15 Fredo
24 Jaspi
32 Mira
47 Vero
49 W
20 Godi
22 Guido

2003
INVERNO PRIMAVERA 
A S O N D

VERÃO 
J F M

2004
OUTONO INVERNO 

A M J J A

Figura 20: Ocorrência dos animais videoidentificados (n=19) ao longo dos meses, no 

período de agosto/2003 a agosto/2004, na Baia da Babitonga, litoral norte de Santa 

Catarina. As áreas escuras representam a presença dos animais.



Tabela 2: Níveis de residência e sazonalidade das ocorrências de Sotalia guianensis 

vídeo identificados (n=19) no período de agosto/2003 a agosto/2004 na Baia da 

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina. Abreviaturas: R: residente; PA-R:
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parcialmente residente; PO-R: pouco residente e N-R: não residente.

Número ID N°. de reavistagens
Taxa de residência 

(em %)
Nível de 

Residência
36 Peninha 12 92 R
3 Blanco 10 76 R
8 Cut 8 61 PA-R

51 Vê 7 53 R
19 Gilo 5 38 R
2 Ana 4 30 R

45 Tony 3 23 N-R
27 Leia 2 15 N-R
33 Nasua 2 15 PO-R
18 Gancho 2 15 N-R
1 Agatha 1 7 N-R
5 Cléo 1 7 N-R
15 Fredo 1 7 N-R
24 Jaspi 1 7 N-R
32 Mira 1 7 N-R
47 Vero 1 7 N-R
49 W 1 7 N-R
20 Godi 1 7 N-R
22 Guido 1 7 N-R
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Figura 21: Sazonalidade do número de avistagens (A) e animais videoidentificados 

(n=19) (B) no período de agosto/2003 a agosto/2004, na Baia da Babitonga, litoral 

norte de Santa Catarina.



3.3.3. Foto x videoidentificação

Quando analisados conjuntamente, os esforços de foto e 

videoidentificação compreendem um período de 34 meses e um total de 51 

animais identificados. As taxas de residência variaram de 2,9% (n=1 

avistagem) a 67,6% (n=23 avistagens). Houve a confirmação das taxas de 

residência de alguns animais enquanto outros sofreram uma mudança de 

ordenamento (Tabela 3).

Os animais identificados "CUT” e "PENINHA” estiveram presentes nos 

cinco anos amostrados, com taxas de residência de 67,6% e 58,5% 

respectivamente. Suas altas taxas de residência mantiveram-se semelhantes 

tanto no período de fotoidentificação (setembro/2000 a fevereiro/2003), como 

no período de videoidentificação (agosto/2003 agosto/2004). O indivíduo 

"CLÉO” possui a segunda maior taxa de residência (52,3%) no período de 

fotoidentificação e a décima segunda taxa (7%) no período de 

videoidentificação. Analisando o esforço total, este animal possui a quinta 

maior taxa de residência (35,2%). Já o indivíduo conhecido como "BLANCO” 

possui a vigésima taxa de residência (19%) no período de fotoidentificação e a 

segunda maior taxa (76%) no período de videoidentificação. Considerando os 

dois períodos, este animal possui a terceira maior taxa de residência (41,1%). 

Estes dois exemplos indicam que, para alguns animais, houve uma diferença 

nas taxas de residência entre os períodos de foto e videoidentificação.

Dezenove animais (37,2%) foi considerada residente, com taxas de 

residência iguais ou superiores a 11,7%. Apenas 10 (19,6%) animais foram 

considerados não residentes. Destes, 7 (70%) estão representados por apenas 

uma avistagem. Os animais residentes sazonais representam apenas uma 

pequena parcela dos indivíduos identificados (n=5; 9,8%).
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Analisando a ocorrência dos animais ao longo dos cinco anos 

amostrados, observou-se 16 animais (31,3%) ao longo de mais de três anos de 

estudo, com taxas de residência igual ou superiores a 15 %. Um quarto (n=13; 

25,4%) dos animais identificados ocorreram em apenas um ano.

47



48

Tabela 3: Níveis de residência e sazonalidade das ocorrências de Sotalia guianensis 

foto e videoidentificados (n=51) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia 

da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina. Abreviaturas: R: residente; PA-R: 

parcialmente residente; PO-R: pouco residente R-S: residente sazonal e N-R: não 

residente.

N°. ID 2000 2001 2002 2003 2004
36 Peninha
8 Cut
3 Blanco
19 Gilo
5 Cléo

45 Tony
17 Gaia
38 Pontinha
2 Ana
15 Fredo
20 Godi
27 Leia
30 Mary
32 Mira
33 Nasua
51 Vê
6 Coelho

49 W
13 Erso
22 Guido
24 Jaspi
41 Terê
4 Bravo
11 Edu
18 Gancho
26 Koke
28 Luca
34 Onix
48 Xande
1 Agatha
7 Coral
14 Fê
16 Gabiru
21 Gota
23 Ita
29 Malaquita
31 Mela
39 Serra
47 Vero
9 Dan
10 Dinho
25 Jk
40 Taiga
42 Tiburcia
12 Elisa
35 Paulinha
37 Pongo
43 Tisa
44 Tonga
46 Tuc

50 Xel

de anos
N°. de 

reavistagens

Taxa de 
residência 

(em %)
Nível de 

residênci
5 23 67,6 R
5 20 58,8 R
3 14 41,1 R
4 14 41,1 R
4 12 35,2 R
4 11 32,3 R
2 9 26,4 R
3 9 26,4 R
4 8 23,5 PA-R
3 8 23,5 R
2 8 23,5 R
3 8 23,5 R
2 7 20,5 R-S
3 7 20,5 R
3 7 20,5 R
2 6 17,6 R
3 6 17,6 R
3 6 17,6 PA-R
2 6 17,6 R
2 5 14,7 R-S
3 5 14,7 R
2 5 14,7 R-S
2 4 11,7 PA-R
1 4 11,7 PA-R
3 4 11,7 R
2 4 11,7 R
2 4 11,7 PA-R
3 4 11,7 PA-R
2 4 11,7 PA-R
2 3 00 00 R-S
1 3 00 00 PO-R
2 3 00 00 PO-R
1 3 00 00 N-R
2 3 00 00 R-S
2 3 00 00 PA-R
2 3 00 00 R-S
2 3 00 00 PA-R
1 3 00 00 N-R
2 3 00 00 N-R
1 2 5,8 PO-R
2 2 5,8 PO-R
2 2 5,8 PO-R
2 2 5,8 PO-R
1 2 5,8 N-R
1 1 2,9 N-R
1 1 2,9 N-R
1 1 2,9 N-R
1 1 2,9 N-R
1 1 2,9 N-R
1 1 2,9 N-R

1 1 2,9 N-R



3.4. Tempo de duração das marcas.

Durante o estudo foi possível verificar que os animais adquirem marcas 

e cicatrizes continuamente ao longo do tempo, e que algumas das marcas são 

temporárias e outras mais permanentes.

Os tipos de marcas encontradas foram mutilação, particularidades ou contorno 

de silhueta, "nicks” , arranhões, áreas esbranquiçadas e patologias de pele 

(Figura 22).

a-) Marca de mutilação (M): onde ocorreu a perda substancial de tecido, 

podendo incluir grandes áreas ou até mesmo todo um apêndice (ex: nadadeira 

dorsal). Este tipo de marca foi encontrado nos indivíduos, "Cut”, que não possui 

o terço superior da nadadeira dorsal, e "Maneta” , que foi observado em estudos 

anteriores com a nadadeira dorsal cortada na sua base. 

b-) Marca de silhueta ou formato (S): quando a nadadeira dorsal apresenta um 

formato ou desenho diferente do usual. Tal marca foi encontrada em apenas 

um indivíduo, "Peninha”, que apresenta um bordo de fuga falcado com o 

formato semelhante ao de uma "pena”.

c-) "Nicks” (N): constituídos de pequenas perdas de tecido, principalmente na 

nadadeira dorsal e na quilha posterior, causando alterações no perfil da 

mesma.

d-) Arranhões (A): são representadas por linhas paralelas seguindo o 

espaçamento dos dentes dos animais, ou mesmo de linhas individuais ou 

isoladas que podem se apresentar em baixo relevo ou esbranquiçadas. 

e-) Zonas despigmentadas (Z): áreas esbranquiçadas de forma irregular, não 

seguindo uma linha propriamente, mas que podem ter origem de vários 

arranhões muito próximos
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f-) Patologias de pele (P): caracterizadas pela formação de nódulos 

protubérantes e esbranquiçados, podendo ser agrupados em determinadas 

zonas. Estes nódulos são, provavelmente, de origem fungica.
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Figura 22: Tipos de marcas de Sotalia guianensis fotoidentificados (n=50) no período 

de novembro/2000 a agosto/2004 na Baia da Babitonga, litoral norte de Santa 

Catarina. Abreviaturas: (M): Mutilação; (Z): Zonas despigmentadas; (S): Silhueta; (N): 

Nicks, (A): Arranhões; (P): Marcas de patologia.

O acompanhamento dos animais identificados ao longo do tempo 

permitiu determinar a duração dos diferentes tipos de marcas (Figura 23; 

Tabela 3). Ocorreu considerável variação no tempo de duração dos tipos de 

marcas. Tanto as mutilações como as particularidades de silhueta ou contorno 

parecem ter duração indeterminada permitindo o fácil reconhecimento dos 

animais durante vários anos. Até o momento, um caso de marca do tipo 

mutilação foi acompanhado ao longo de mais de oito anos ou 3013 dias 

(considerando estudos anteriores). O mesmo pode ser observado em um



animal cuja identificação deve-se a particularidades de silhueta ou contorno, 

que foi acompanhado ao longo de mais de sete anos ou 2742 dias.

Os "nicks” em S. guianensis podem ser considerados marcas de longa 

duração, porém não são permanentes. O "nick” de duração mais longa chegou 

a alcançar pouco mais de dois anos (845) dias. Outros três casos ficaram em 

torno de um ano e meio (556, 494 e 487 dias). Esta faixa parece representar o 

tempo médio de duração das marcas do tipo "nick” . Apenas um dos "nicks” 

ficou abaixo dos quatro meses de duração. Nesta mesma faixa, dos três aos 

quatro meses, estão as marcas que correspondem as zonas despigmentadas. 

A origem destas marcas é desconhecida.

Os arranhões são os tipos mais freqüentes de marca e o que apresenta 

maior variação no que se refere ao tempo de duração. O de maior duração 

alcançou pouco mais de nove meses (280 dias) e o de menor duração 

desapareceu por completo em menos de um mês (20 dias). Os demais 

arranhões, acompanhados ao longo do estudo, distribuíram-se 

homogeneamente nesta faixa de tempo de um a nove meses.

Patologias de pele de origem fungica não puderam ter o seu tempo de 

duração determinado devido a apenas um único registro em um animal durante 

o estudo.
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A: Cut

12/04/01 13/07/1 15/09/01 05/10/01

B: Edu

A5 A5

26/01/02 24/06/02 03/11/02

C: Peninha

19/01/01 26/01/02 03/11/02 25/11/03

D: Blanco

20/05/02 04/07/02 30/08/02 03/12/03

Figura 23: Quatro seqüências mostrando a transformação dos diferentes tipos de

marcas encontradas em Sotalia guianensis fotoidentificados (n=50) no período de

novembro/2000 agosto/2004 na Baia da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.



Tabela 4: Tempo de duração das marcas (n= 20) de Sotalia guianensis 

fotoidentificados (n=50) no período de abril/1996 a agosto/2004 na Baia da Babitonga, 

litoral norte de Santa Catarina.
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Data Duração
Marcas Indivíduo Início Fim Dias Meses

M1 Cut 01/01/96 >02/04/04 >3013 100,4
S1 Peninha 01/11/97 >14/05/04 >2742 91,4
N1 Ana 12/05/01 >04/09/03 >845 28,1
N2 Blanco 20/05/02 >03/12/03 >556 18,5
N3 Cléo 12/04/01 >19/08/02 >494 16,4
N5 Pontinha 07/02/01 >09/06/02 >487 16,2
A5 Edu 26/01 /02 03/1 1 /02 280 9,3

A10 Guido 06/10/01 1 2/05/02 21 8 7,2
A3 Cut 24/01 /02 >19/08/02 >207 6,9

A11 Mela 1 2/05/02 23/1 1 /02 194 6,4
A6 Fredo 09/06/02 23/1 1 /02 1 66 5,5
Z1 Cut 13/07/01 05/1 0/01 114 3,8
N4 Edu 24/01 /02 >12/05/02 >108 3,6
A1 Cut 1 2/04/01 13/07/01 1 02 3,4
Z2 Blanco 20/05/02 30/08/02 1 02 3,4
A4 Ana 1 0/08/02 03/1 1 /02 84 2,8
A7 Fredo 1 5/04/02 >24/06/02 >70 2,3
A8 Gaia 13/07/01 >19/09/01 >68 2,2
A9 Gaia 13/07/01 >19/09/01 >68 2,2
A2 Cut 15/09/01 05/10/01 20 0,6



3.5. Área de vida dos animais identificados

Foi estimado o tamanho da área de vida para os cinco animais que 

possuíam o maior número de localizações geográficas registradas: "CUT” 

(n=23); “PENINHA” (n= 19); "PONTINHA” (n= 12); "CLÉO” (n=12) e "ANA” 

(n=10). As áreas de vida variam de 4,36 a 91,53 km2 (média= 29,15 km2) 

utilizando-se o método kernel 95%, e de 0,81 a 12,8 km2 (média= 4,39 km2) 

para o kernel 50% (Tabela 5). O indivíduo conhecido como “PONTINHA” foi o 

que alcançou maior área (91 km2), mesmo com um pequeno número de 

posições geográficas. De modo geral as áreas estimadas pelo método kernel 

95% foram duas a três vezes maiores que aquelas encontradas pelo método 

do Mínimo Polígono Convexo (MPC). Através do método do Mínimo Polígono 

Conexo (MCP), foram encontradas áreas de vida que variaram de 1,66 a 25,7 

km2, com uma média de 12,07 km2. Apenas um indivíduo (CUT) obteve maior 

estimativa de área por esse método do que através do método do kernel 95%. 

Estas diferenças e aparentes contradições nos valores obtidos pelos dois 

métodos pode ser explicada pela importância da densidade de pontos no 

método kernel 95%, o que não ocorre pelo MPC. Também foi calculada a área 

de vida considerando a soma das posições geográficas (n= 76) dos cinco 

animais, chamada área de vida total. Neste caso, a área total alcançou um 

máximo de 51,51 km2 pelo MPC. As médias das estimativas das áreas de vida 

dos cinco animais considerados na Baía da Babitonga não apresentaram 

diferenças significativas entre o método do kernel 95% e o MCP (teste t=1,45; 

gl=4, p=0,21).
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Tabela 5: Tamanho da área de vida pelo método kernel 50% e 95%, tamanho da 

banda (H) e tamanho do Mínimo Polígono Convexo (MCP) para os animais 

identificados (n=5) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia da Babitonga, 

litoral norte de Santa Catarina.
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Animal No de 
posições

kernel 95% 
(km2)

Tam. da 
banda (H)

kernel 50%
(km2)

Tam. da 
banda (H)

MPC
(km2)

CUT 23 13,73 560,21 1 ,64 560,21 16,4

PENINHA 19 22,8 0 6,22 0 7,01

PONTINHA 12 91,53 1750,76 12,08 1750,76 25,7

CLÉO 12 17,7 676,83 2,05 676,83 9,6

ANA 10 4,36 2969 0,81 2969 1,66

Média - 29,15 - 4,39 - 12,07

Área de 
vida total 76 16,31 649,31 2,63 649,31 51,51

A curva acumulativa de amostragem de área utilizada pelos animais 

somente não atingiu assintopsia para um animal, "ANA”, que possui 10 

posições geográficas registradas (Figuras 24 a 28).
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Figura 24: Curva acumulativa de amostragem de área utilizada pelo animal identificado 

"CUT” (n=23) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia da Babitonga, 

litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 25: Curva acumulativa de amostragem de área utilizada pelo animal identificado 

"PEN IN HA” (n= 19) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia da 

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 2B: Curva acumulativa de amostragem de área utilizada pelo animal identificado 

"PONTINHA” (n= 12) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia da 

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 27: Curva acumulativa de amostragem de área utilizada pelo animal identificado

"CLÉO” (n=12) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia da Babitonga,

litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 28: Curva acumulativa de amostragem de área utilizada pelo animal identificado 

"ANA” (n=10), no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia da Babitonga, 

litoral norte de Santa Catarina.

Foram calculadas as sobreposições entre as áreas de vida estimadas 

através do método do Mínimo Polígono Convexo e verificou-se que, em alguns 

casos, a área de vida de um indivíduo está completamente inserida na área de 

vida de outro. O indivíduo conhecido como "ANA” possui a sua área de vida 

totalmente inserida dentro da área do indivíduo "PENINHA”, que por sua vez 

possui toda sua área inserida dentro da área do indivíduo "CUT” (Tabela 6).

A menor sobreposição entre as áreas de vida ocorreu com o indivíduo 

conhecido como "ANA” que possui 0,47 km2 ou 28,3% de sua área de vida em 

comum com o indivíduo "PONTINHA”. Dentre todos os animais considerados 

observou-se que nenhum deles possui uma área de vida totalmente exclusiva, 

ou seja, todos eles exibiram algum grau de sobreposição entre suas áreas de 

vida.



Tabela 6: Grau de sobreposição (em km2 e %) das áreas de vida estimadas pelo 

método do Mínimo Polígono Convexo (MCP) para os animais identificados (n=5) no 

período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia da Babitonga, litoral norte de Santa 

Catarina.
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Animal 

(km2 / %)
CUT PENINHA PONTINHA CLÉO ANA

CUT X 7,01 (100%) 9,43 (36,6%) 8,81 (91,7%) 1,66 (100%)

PENINHA X X 4,68 (66,7%) 3,71 (38,6%) 1,66 (100%)

PONTINHA X X X 6,12 (63,7%) 0,47 (28,3%)

CLÉO X X X X 1,08 (65%)

ANA X X X X X

6 0 ,00 %

5 0 ,0 0 % ------------------------------------------------------------------ ----------- -----------------------------------------------------------------

4 0 ,0 0 % ------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------

'»
|  3 0 ,0 0 % --------- --------------------------------------------------------  -----------------------------------------------------------------

I  2 0 ,0 0 % --------- --------------------------------------------------------- ----------------  ------------------------------------

1 0 ,0 0 %        ------------------------------------

0 ,0 0 %  -I ----------- ,--------   ,----------------------  ----,-  ,-------1 1--------

C U T  P E N IN H A  P O N T IN H A  C L É O  A N A

Animais

Figura 29: Percentual de sobreposição das áreas de vida dos animais identificados 

(n=5) em relação à área total (51,51 km2) pelo Mínimo Polígono Convexo (MPC) no 

período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia da Babitonga, litoral norte de Santa 

Catarina.



Quando as áreas de vida estimadas pelo método do MPC são 

comparadas à área de vida total, verifica-se que a menor sobreposição ocorre 

para o indivíduo "ANA”, com área de vida de apenas 3,22% da área total. A 

maior representatividade ocorre para o indivíduo "PONTINHA” com área de 

vida de 49,9% da área total (Figura 29).

Para três animais ("CUT”; "PONTINHA” e "CLÉO”) as áreas de vida 

estimadas pelo método kernel 95% foram representadas por duas ou mais 

regiões (Figuras 30 a 35). Para o indivíduo "ANA” foram encontradas duas 

regiões mesmo com o método do kernel 50%. Analisando as áreas de vida pelo 

método kernel, observa-se uma concentração na região de entorno das ilhas, 

na porção central da Baía da Babitonga. O indivíduo "CUT” possui duas 

extensões de sua área de vida um pouco afastadas da região das ilhas, uma 

delas localizada próxima a Ilha da Guaraqueçaba numa das porções mais 

internas da Baía e outra em direção ao Porto de São Francisco do Sul (Figura 

30). O indivíduo "PONTINHA” possui uma extensão de sua área de vida na 

região próxima ao canal de acesso da Baía da Babitonga com o Oceano 

Atlântico e outra extremidade alcançando Joinville (Figura 32). A estimativa de 

área de vida do indivíduo "PONTINHA” pelo método kernel teve uma pequena 

sobreposição com o continente, enquanto na área de vida dos demais 

indivíduos ocorreu apenas sobreposição com ilhas. As áreas de sobreposição 

compreendem a região da Praia das Laranjeiras, na margem da Ilha de São 

Francisco do Sul, e as Ilhas Redonda, Grande, das Claras, do Corisco, das 

Flores, do Cação, da Rita, dos Herdeiros, do Maracujá e dos Araújos. Quando 

subtraídas as áreas das ilhas as estimativas de área de vida não apresentaram 

grandes variações uma vez que a soma das áreas das ilhas em que ocorre 

sobreposição é de 1,05 km2.
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Figura 30: Área de vida pelo método kernel 95% e 50% utilizada pelo animal 

identificado “CUT” (n=23) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia da 

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Zona 22S

Figura 31: Área de vida pelo método kernel 95% e 50% utilizada pelo animal

identificado "PENINHA” (n=19) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia

da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 32: Área de vida pelo método kernel 95% e 50% utilizada pelo animal

identificado “PONTINHA” (n=12) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia

da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 33: Área de vida pelo método kernel 95% e 50% utilizada pelo animal

identificado “CLÉO” (n=12) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia da

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 34: Área de vida pelo método kernel 95% e 50% utilizada pelo animal

identificado "ANA” (n=10) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia da

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 35: Área de vida total pelo método kernel 95% e 50% utilizada pelos cinco

animais identificados no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia da

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.



Analisando as áreas de vida pelo método do MCP observa-se a mesma 

concentração das áreas de vida na porção central da Baía da Babitonga 

(Figuras 36 a 41). O indivíduo conhecido como "CUT” também possui uma 

extensão de sua área de vida um pouco afastada da região próxima às ilhas, 

localizada um pouco mais internamente da baía em direção a Ilha da 

Guaraqueçaba (Figura 36). Semelhante ao ocorrido com o método kernel, o 

indivíduo conhecido como "PONTINHA” possui uma área de vida alongada em 

direção à região próxima ao canal de acesso da baía com o Oceano Atlântico 

(Figura 38). Foi observado que nas estimativas de área de vida pelo método do 

MPC não houve sobreposições de áreas com o continente, ocorrendo apenas 

quando estimada a área de vida total para os cinco animais. Também houve 

sobreposição das áreas de vida com as ilhas do interior da Baía da Babitonga 

nas estimativas pelo método do MPC.
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Figura 36: Área de vida pelo método do Mínimo Polígono Convexo utilizada pelo 

animal identificado “CUT” (n=23) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia 

da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 37: Área de vida pelo método do Mínimo Polígono Convexo utilizada pelo

animal identificado "PENINHA” (n=19) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na

Baia da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 38: Área de vida pelo método do Mínimo Polígono Convexo utilizada pelo

animal identificado "PONTINHA” (n=12) no período de setembro/2000 a agosto/2004

na Baia da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 39: Área de vida pelo método do Mínimo Polígono Convexo utilizada pelo

animal identificado “CLÉO” (n=12) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na

Baia da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 40: Área de vida pelo método do Mínimo Polígono Convexo utilizada pelo

animal identificado “ANA” (n=10) no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia

da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.
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Figura 41: Área de vida total pelo método do Mínimo Polígono Convexo utilizada pelos

animais identificados no período de setembro/2000 a agosto/2004 na Baia da

Babitonga, litoral norte de Santa Catarina.



4. Discussão

4.1. As técnicas de foto vs videoidentificação por marcas naturais

Os trabalhos utilizando a técnica de fotoidentificação com cetáceos 

tiveram início na década de 1970 com esforços fotográficos que, em alguns 

casos, variaram de 4.500 a 15.000 fotografias (WURSIG & WURSIG, 1977; 

MILLER, 1990; BALLANCE 1992; BEARZI, 1997; SIMÕES-LOPES & FABIAN, 

1999; MORTON, 2000). Na Baía da Babitonga foram obtidas 2.707 fotografias 

de Sotalia guianensis e este menor número reflete as limitações de logística e 

de recursos financeiros. Em países de primeiro mundo, geralmente os recursos 

disponíveis são maiores e ocorre a contratação de profissionais especializados 

para a obtenção das fotografias. Neste estudo, todas as fotografias foram 

obtidas por um mesmo membro da equipe de pesquisadores do "Projeto 

Cetáceos da Babitonga”. A técnica de fotoidentificação já foi utilizada para 

Sotalia guianensis em alguns locais com um esforço fotográfico variando de 

2.800 a 33.000 fotos (PIZZORNO, 1999; FLORES, 1999; SANTOS, 2004).

Na Baía da Babitonga foram identificados 50 animais com um 

aproveitamento de 13,5 % das fotografias. Estudos anteriores identificaram de 

29 a 141 animais com um aproveitamento das fotografias variando de 15 a 

30% (PIZZORNO, 1999; FLORES, 1999; SANTOS, 2004). Taxas de 

aproveitamento de fotografias em torno de 20% já foram encontradas para 

outras espécies de pequenos cetáceos como Phocoenoides dalli e 

Lagenorhynchus obliquidens (MILLER; 1990; MORTON; 2000). Verifica-se que 

os dados encontrados na Baía da Babitonga assemelham-se ao que foi 

observado na Baía de Guanabara (n=59 animais; esforço fotográfico=2.800 

fotos; taxa de aproveitamento=15%) (PIZZORNO, 1999). Por outro lado, 

embora o esforço fotográfico e a taxa de aproveitamento de fotografias na Baía

74



Norte tenham sido maiores (n=4.297 fotos; taxa de aproveitamento= 30%) 

(FLORES, 1999), o número de animais identificados representou apenas pouco 

mais da metade (n=29) do número de animais identificados na Baía da 

Babitonga. Já em Cananéia, foi realizado um esforço fotográfico muito maior 

(n=30.000 fotografias) com a identificação de 141 indivíduos. As variações 

podem ter sido causadas pela diferença na proporção de animais identificáveis 

nas populações, pela qualidade das fotografias ou mesmo diferenças 

comportamentais entre as populações. Em alguns locais podem existir animais 

que exibem comportamentos que reduzam as chances para a obtenção de 

fotografias de boa qualidade, onde alguns indivíduos podem ser menos 

tolerantes a presença de barcos (WHITEHEAD et al., 2000). Embora isto 

pareça atuar ao nível individual, a proporção de indivíduos com estas 

características dentro das populações pode estar contribuindo para a diferença 

no número de animais identificados.

Em alguns estudos de fotoidentificação com Tursiops truncatus o 

número de animais identificados variou de 26 a 155 indivíduos, mas não foram 

consideradas as taxas de aproveitamento de fotografias (WURSIG & WURSIG 

1977; BALLANCE 1992; SIMÕES-LOPES & FABIAN, 1999).

Estudos de videoidentificação com cetáceos são recentes e vem sendo 

realizados principalmente com Tursiops truncatus em diferentes localidades 

(SANINO & YANES, 2001; ZOLMAN, 2002). Com Sotalia guianensis foi 

realizado um estudo na região de Cananéia, São Paulo, utilizando-se câmera 

de vídeo no formato Hi-8 (OLIVEIRA, 2002). Já na Baía da Babitonga foi 

empregada câmera de vídeo no formato Mini DV, que possui qualidade de 

imagem superior (500 linhas de resolução) ao Hi-8. Foram obtidos 577 minutos 

de filmagens e identificados 19 animais. Dos 312 quadros selecionados, 130
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(41,6%) possuíram qualidade suficiente para a identificação individual. Em 

Cananéia foram obtidas aproximadamente 720 minutos de filmagens e foram 

identificados 26 animais, mas não foi calculado o percentual de quadros de boa 

qualidade (OLIVEIRA, 2002). Comparações entre os estudos são limitadas 

levando-se em conta que o formato de captura das imagens e os processos de 

edição foram diferentes. Em um estudo com Tursiops truncatus nas Ilhas 

Choros, Chile, foram obtidos um total de 400 minutos de filmagens com um 

aproveitamento de 68,6% dos quadros e a identificação de 28 animais 

(SANINO & YANES, 2001). Um estudo de videoidentificação de Tursiops 

truncatus utilizando-se câmera de vídeo Hi-8 foram obtidos um total de 5.700 

quadros sendo 11% (n=652) de boa qualidade permitindo a identificação de 

112 animais (ZOLMAN, 2002). Verifica-se que para a Baía da Babitonga o 

aproveitamento dos quadros foi inferior, quando comparado ao estudo com 

Tursiops truncatus no Chile. Tal fato pode ser atribuído tanto à diferença no 

tamanho corporal dos animais como também no tamanho das marcas 

encontradas na nadadeira dorsal, uma vez que S. guianensis possui dentes 

menores que T. truncatus.

Verifica-se que existem diferenças entre as técnicas de foto e 

videoidentificação empregadas para a identificação individual de S. guianensis 

na Baía da Babitonga. O menor número de animais identificados através da 

técnica de videoidentificação pode estar refletindo uma deficiência da técnica 

quanto à qualidade das imagens, uma vez que grande parte dos animais 

identificados através desta técnica foram aqueles com as marcas mais 

evidentes. Esta diferença pode também ser intrínseca da própria metodologia 

de captura e processamento de imagens empregadas nas duas técnicas.
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Embora OLIVEIRA (2002) tenha verificado que a técnica de 

videoidentificação tenha se mostrado 57% menos dispendiosa por não utilizar 

filmes fotográficos, no presente estudo a edição de imagens tomou cinco vezes 

mais tempo que a captura de imagens em campo. Aqui o estudo tornou-se 

viável pela existência de uma infra-estrutura para a edição de imagens bem 

como de um profissional que auxiliou nas edições.

4.2. Padrões de residência e sazonalidade dos animais identificados

A ocorrência de populações residentes tem sido documentada para T. 

truncatus em várias partes do mundo através de estudos de longo prazo, 

utilizando marcas naturais ou artificiais (WURSIG & WURSIG, 1979, NORRIS & 

DOLL, 1980; WELLS et al., 1987; BALLANCE, 1990; WÜRSIG & HARRIS, 

1990; FÉLIX, 1994; BEARZI, et al., 1997; SIMÕES-LOPES & FABIAN, 1999; 

BRISTOW & REES, 2001; CAMPBELL et al., 2002). Em cada um desses casos 

os animais apresentaram os mais variados níveis de residência, tanto regular 

ao longo do ano com também animais com poucas avistagens ou restritas a 

algumas estações. BALLANCE (1992) verificou que a maior parte dos animais 

era transeunte na Golfo da Califórnia, enquanto que os animais estudados na 

Florida e na Austrália, mostraram-se altamente residentes por períodos de mais 

de 20 anos (CONNOR & SMOLKER, 1985; WELLS et al., 1987; SCOTT et al., 

1990; CONNOR et al., 2000). SIMÕES-LOPES & FABIAN (1999) também 

encontraram elevado padrão de fidelidade ao local para os T. truncatus do sul 

do Brasil. As diferenças entre as taxas de fidelidade ao local parecem estar 

relacionadas às diferenças entre os habitat, com animais permanecendo por 

um maior período em locais que concentram grandes quantidades de recursos 

alimentares, como os estuários (BALLANCE, 1992).
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Populações residentes de S. guianensis também foram observadas em 

algumas localidades. Na Baía de Guanabara, PIZZORNO (1999), mostrou que 

32 animais foram residentes ao local por um período de três anos e SANTOS

(2001) observou que 16 animais apresentaram padrões de residência ao longo 

de 2 anos no Estuário de Cananéia. Na Baía Norte, Santa Catarina, 23 animais 

foram observados por 4,8 anos (FLORES, 1999).

Devido às altas taxas de reavistagem encontradas para a maior parte 

dos animais da Baía da Babitonga, a pequena porcentagem de animais 

observados uma única vez e as pequenas diferenças de freqüência nas 

avistagens entre os anos e as estações, fica claro que há uma ocorrência 

regular S. guianensis ao longo do ano na área de estudo.

CREMER (2000) encontrou indícios significativos de que pelo menos 

uma parcela da população de S. guianensis é residente na Baía da Babitonga, 

com um intervalo de dois anos de reavistagem para um indivíduo. HARDT et al.

(2002), já haviam identificado 45 animais na área, com intervalos de avistagem 

atingindo um máximo de seis anos e cinco meses.

A curva cumulativa de animais identificados apresentou estabilização no 

crescimento no período de junho/julho 2002 com um único novo indivíduo 

sendo identificado em novembro/2003. Esta estabilização indica que grande 

parte dos animais com marcas naturais na população foi identificada e que 

parece ocorrer um pequeno intercâmbio com animais fora da baía. Utilizando- 

se este parâmetro associado ao alto índice de reavistagens (86% dos animais 

avistados duas ou mais vezes) pode-se assumir que a população manteve-se 

estável durante o período de estudo. Na Baía de Guanabara, a estabilização da 

curva de novas identificações associada ao alto índice de revistagens (83% dos
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animais identificados duas vezes ou mais) foi utilizada como parâmetros para 

considerar a população de S. guianensis residente (PIZZORNO, 1999).

Na Baía da Babitonga foram observados animais que apresentaram 

taxas de residência em torno de 60% considerando as técnicas de foto e 

videoidentificação em conjunto. Porém, considerando apenas o período de 

agosto/2003 a agosto/2004, foi encontrada uma taxa de residência muito maior, 

alcançando até 92% para um indivíduo. Estas taxas são superiores àquelas 

encontradas para indivíduos residentes de Tursiops truncatus na região de 

Laguna, Santa Catarina, onde dois animais apresentaram taxas elevadas de 

residência de até 81,4% (SIMÕES-LOPES & FABIAN, 1999).

Grande parte dos animais identificados (n=38; 74,5%) estiveram 

presentes na área de estudo por mais de dois anos e mais de um terço dos 

animais (n=16; 38%) ocorreram em três ou mais anos. Considerando-se 

estudos anteriores (CREMER, 2000), verifica-se que dois animais, “PENINHA” 

e “CUT”, vêm utilizando a área há mais de sete e oito anos, respectivamente, 

mostrando uma residência de longo período. Residências de longo prazo 

também foram observadas na Baía Norte, onde 13 animais foram 

acompanhados por períodos que variaram de 3 a 10 anos (FLORES, 2002).

O fluxo de entrada e saída de animais em estuários ou baías vem sendo 

verificado tanto para T. truncatus (BALLANCE, 1992) como para populações de 

S. guianensis, como a da Baía de Guanabara (GEISE, 1991). Isto contrasta 

com o que foi observado tanto na Baía Norte como na Baía da Babitonga.

Apenas uma pequena parcela dos animais identificados (n=6; 11,7%) 

foram residentes sazonais, mostrando que a maior parte deles parece não 

exibir preferência por ocupar a área em estações específicas.
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SHANE (1980), estudando realizado com T. truncatus na costa da 

Flórida, constatou que determinados indivíduos são residentes somente no 

verão, outros somente de inverno, enquanto que outros ainda são residentes 

durante todo o ano. A residência de S. guianensis na Baía da Babitonga, assim 

como a que foi observada na Baía Norte (WEDEKIN, 2003), indica que a área 

provavelmente possua os recursos necessários para sustentar a população 

durante todo o ano.

ZOLMAN (2002), estudando T. truncatus no estuário do Rio Stono, 

América do Norte, verificou que grandes áreas de vida individuais, estendendo- 

se além dos limites da área de estudo podem, explicar a aparente variação no 

tempo entre as avistagens dos animais residentes. Tais animais poderiam estar 

presentes na área de estudo durante todo o ano sem terem sido encontrados 

ou fotografados ou filmados inadequadamente (impossibilitando a identificação) 

ou ainda fotografados e filmados adequadamente, mas sem serem 

reconhecidos posteriormente nas análises das fotos e imagens. Um destes (ou 

demais) fatores pode estar contribuindo para algumas das variações temporais 

nas reavistagens de animais residentes. Estes mesmos fatores podem ter 

contribuído para a classificação dos animais residentes como residentes 

sazonais, pouco residentes ou não residentes.

O padrão de residência pode ser uma função da disponibilidade de 

alimento, onde locais com grande abundância de presas favorecem uma alta 

fidelidade de área e um alto grau de residência (KARCZMARSKI, 1999). Na 

Baía Norte, a ausência de manjuvas (Anchoa spp) no inverno, pode ser 

compensada pela captura de outras espécies de presas, o que possibilita o alto 

grau de residência de S. guianensis na área (WEDEKIN, 2003). Conforme 

LODI (2002), a ocorrência de S. guianensis ao longo das estações do ano na
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Baía de Paraty ocorre devido à variedade de microhábitats, à biodiversidade de 

presas, às águas rasas, quentes, calmas e à ausência de predadores. Num 

estudo sobre a dieta da espécie na Baía da Babitonga, pôde-se observar um 

hábito piscívoro, sendo que a espécie mais importante foi Cetengraulis 

edentulus (Engraulidae). Porém, a família mais freqüente foi Scianidae, que 

são os teleósteos mais abundantes na Baía da Babitonga, o que sugere um 

hábito alimentar oportunístico (MARCUCCI et al., 2004; OLIVEIRA, 2003).

A Baía da Babitonga representa uma área de grande importância para a 

população de S. guianensis, com muitos animais utilizando a área durante todo 

o ano.

4.3. Tempo de duração das marcas naturais

O tempo de duração das marcas naturais em cetáceos tem sido 

estimado principalmente para Tursiops truncatus em diferentes localidades. As 

marcas naturais parecem sofrer pequenas alterações ao longo dos anos e 

podem fornecer informações a respeito das interações dos animais com as 

suas presas, entre indivíduos da mesma espécie e com outras espécies 

(WURSIG & WURSIG, 1977; LOCKEYER & MORRIS, 1985; 1990; SCOTT et 

al., 1990).

De maneira geral, as marcas naturais são decorrentes das atividades 

diárias dos animais, como arranhões causados por abrasão do corpo com o 

fundo do mar, durante a perseguição a presas ou mordidas decorrentes do 

contato intra ou interespecífico (WURSIG & WURSIG, 1977; LOCKEYER & 

MORRIS, 1985; 1990; CORCKERON et al., 1987; WURSIG & JEFFERSON, 

1990; ORAMS & DEAKIN, 1997; MACLEOD, 1998). Porém algumas marcas 

podem ser atribuídas a atividades humanas, tais como colisões com
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embarcações ou lixo flutuante, enredamento em cordas, linhas de pesca ou 

redes e doenças de pele causadas pela poluição (LOCKEYER & MORRIS, 

1990; WILSON et al., 1999; PIZZORNO, 1999).

Embora vários estudos tenham sido realizados sobre o tipo e a duração 

de marcas naturais para T. truncatus, tais informações são extremamente 

escassas para Sotalia guianensis. Uma vez que S. guianensis possui dentes 

menores que T. truncatus, presume-se que as marcas de contato social 

tenham duração menor na primeira espécie, fato que se mostra apenas 

parcialmente verdadeiro.

Na Baía da Babitonga, foi observada uma considerável variação no 

tempo de duração de cinco tipos de marcas naturais em S. guianensis. Tanto 

as mutilações como as particularidades de silhueta ou contorno (shape), tem 

duração indeterminada, permitindo o fácil reconhecimento dos animais ao 

longo de vários anos ou mesmo ao longo da vida toda. As zonas 

despigmentadas, de origem desconhecida, permaneceram por um período de 

três a quatro meses. Os arranhões foram o tipo mais freqüente de marcas 

natural e o que apresentou a maior variação na duração de tempo. Algumas 

dessas marcas alcançaram mais de nove meses de duração em S. guianensis, 

mas outras desapareceram em apenas 20 dias. Os arranhões enquadram-se 

na segunda categoria de LOCKEYER & MORRIS, (1990) e podem alcançar 

cinco meses ou mais em T. truncatus, isto é, alcançaram mais ou menos a 

mesma faixa de tempo nas duas espécies. Em alguns casos foi observado que 

o espaço entre as linhas dos arranhões foi semelhante ao espaço entre os 

dentes de S. guianensis. Nestes casos, interações sociais envolvendo 

mordidas foram a causa das marcas. Os “nicks” enquadram-se como marcas 

de longa duração, com tempo médio de permanência em torno de um ano e
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meio e sua origem em S. guianensis também deve estar relacionada a 

interações sociais, porém com perda de tecido no bordo de fuga na nadadeira 

dorsal. SANINO & YANES (2001), verificaram que o número, o tamanho e a 

posição dos “nicks” nas nadadeiras dorsais de T. truncatus se mantiveram 

estáveis por um período de um ano.

Para a patologia de pele de origem fungica, não foi possível estimar o 

tempo de duração porque só ocorreu um único registro, sugerindo que este tipo 

de marca seja pouco freqüente nesta população.

Grandes ferimentos, causados por armas de fogo, mordidas de tubarão 

e mutilações na nadadeira dorsal, foram observadas em T. truncatus e 

classificados como marcas permanentes (LOCKEYER & MORRIS, 1990; 

CORCKERON et al., 1987), em alguns casos permanecendo visíveis por 

períodos de 10 anos (WURSIG & HARRIS, 1990). No entanto, ORAMS & 

DEAKIN (1997), observaram o desaparecimento quase que total de um grande 

ferimento causado por uma mordida de tubarão em um indivíduo de T. 

truncatus em 12 meses, demonstrando que o tempo de duração de certas 

marcas pode ser variável.

Conforme PIZZORNO (1999), cortes na nadadeira, equivalentes aos 

“nicks” no presente estudo, foram as marcas mais comuns em S. guianensis na 

Baía de Guanabara, e estavam presentes em 54 animais (93,1%) de um total 

de 58. Nos animais foto e videoidentificados na Baía da Babitonga essa 

categoria alcançou uma proporção de 96% (n=49) dos animais. Na Baía da 

Guanabara foi possível observar o agente causador desta marca em uma 

ocasião: linhas de pesca presas ao corpo do animal provocando um profundo 

corte em sua nadadeira dorsal (PIZZORNO, 1999). Os “nicks” acompanhados 

na baía da Babitonga assemelham-se a categoria 4c de LOCKEYER &
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MORRIS (1990; p.117; Fig. 9), isto é, pequenas mutilações de origem social 

com perdas de tecido. LOCKEYER & MORRIS (1990) não deixam claro a 

duração deste tipo de marca, mas sugerem que sejam permanentes. Aqui 

sugere-se que este tipo de marca em S. guianensis tenha duração bem mais 

curta.

Na Baia de Guanabara, foram observadas manchas de pigmentação em 

S. guianensis, podendo ser brancas ou pretas com variações no tamanho e 

formato. Também foram encontrados arranhões gerados por dentes de 

indivíduos da mesma espécie e outros arranhões não identificados, 

provavelmente gerados pelo atrito dos animais com o meio em que vivem 

(pedras de fundo, lixo flutuante entre outros) (PIZZORNO, 1999).

Em T. truncatus, as áreas despigmentadas não são permanentes, sendo 

causadas em sua maioria por danos superficiais (LOCKEYER & MORRIS, 

1990; CORCKERON et al.,1987). Em um estudo com 18 espécies de cetáceos, 

foram obtidos indícios de que machos de algumas espécies, quando 

apresentam um grande número de marcas despigmentadas, são reconhecidos 

como hierarquicamente dominantes. Neste caso as marcas seriam 

permanentes (MACLEOD, 1998).

WILSON et al. (1999), em um estudo com dez populações costeiras de 

T. truncatus, observaram 15 categorias de lesões causadas por patologias de 

pele, que variaram entre as populações no tempo de prevalência e na 

severidade. Nas áreas com as menores taxas de salinidade e temperatura os 

animais apresentaram as lesões mais severas e de maior duração. Esta 

situação, de baixa salinidade e temperatura, poderia estar causando um 

impacto na integridade da epiderme ou produzindo um maior estresse
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fisiológico, tornando estes animais potencialmente mais vulneráveis a infecções 

naturais ou fatores antropogênicos.

4.4. Área de vida dos animais identificados

A variação no tamanho da área de vida de pequenos cetáceos ocorre 

em função de vários fatores, incluindo o tamanho do corpo, os requerimentos 

fisiológicos, a heterogeneidade do habitat, a pressão por predadores entre 

outros (CONNOR et al., 2000). O resultado da interação destes fatores é 

manifestado através do tamanho da área de vida ou home range do animal 

(BALLANCE, 1992). As características das áreas de vida de T. truncatus no sul 

da Califórnia parecem estar relacionadas com a abundância e distribuição 

irregular de recursos alimentares em um ecossistema costeiro altamente 

dinâmico (DEFRAN, et al., 1999). Em várias localidades, animais identificados 

concentram suas atividades em determinadas áreas e certas vezes estão 

ausentes em outras (WURSIG & WURSIG, 1977; 1979; WURSIG, 1980; 

SHANE 1980; WÜRSIG & HARRIS, 1990; BALLANCE, 1992; BEARZI et al., 

1997). Estes casos indicam que o tamanho das áreas de vida de alguns 

animais excede os limites da área de estudo considerada (DEFRAN et al., 

1999). Em contraste, um estudo de longo período com T. truncatus na costa da 

Florida documentou residências de longo período e áreas de vida relativamente 

pequenas (WELLS et al., 1987).

Na Baía da Babitonga a área de vida de Sotalia guianensis alcançou 

uma média de 29,15 km2 através do método kernel 95%, e de 4,39 km2 pelo 

kernel 50%. Através do método do Mínimo Polígono Conexo (MCP), foi 

encontrada área de vida menor, com média de 12,07 km2. Os resultados de 

ambos os métodos refletem áreas de vida individuais. Em um estudo no
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mesmo local, a área de vida para toda a população de S. guianensis foi 

estimada em 87,01 km2, porém utilizando quadrados de amostragem 

(CREMER, 2000). Neste caso a área de vida foi maior que aquela estimada 

para os cinco animais em conjunto (51,51 km2) através do método do MPC.

As estimativas médias das áreas de vida dos cinco animais 

considerados na Baía da Babitonga não apresentaram diferenças significativas 

entre o método do kernel 95% e o MCP (t=1,45; gl=4, p=0,21>0,05). Na Baía 

Norte foi encontrada área de vida média de 15,2 km2 (kernel 95%), 1,49 km2 

(kernel 50%) e 13,3 km2 (MPC) para 13 animais identificados (FLORES, 2004). 

No mesmo local WEDEKIN (2003) observou que a área de vida para o grupo 

de S. guianensis variou entre 3,7 a 33,9 km2, sendo as áreas maiores 

encontradas no outono e no inverno. As áreas de vida encontradas na Baía da 

Babitonga pelo método do MPC assemelham-se àquelas encontradas na Baía 

Norte, mas são maiores quando estimadas pelo método kernel. Também foi 

observado que o método do kernel 95% abrangeu uma região pouco ocupada 

pelos animais. Isto foi observado principalmente em relação à área de vida do 

indivíduo “PONTINHA”, que possui dois registros em uma região conhecida por 

ser de baixa ocorrência dos animais, próximo ao canal de acesso da Baía com 

o oceano (CREMER et al., 2002). Embora BURT (1943) ressalte que saídas 

ocasionais, principalmente de caráter exploratório, não devam ser incluídas 

como parte da área de vida do animal, neste estudo todas as posições 

disponíveis foram consideradas. Não foi possível determinar se a presença dos 

animais em áreas mais afastadas foi ou não de caráter exploratório, optando-se 

assim por considerá-las nas estimativas das áreas de vida.

Quando analisadas somente as áreas de concentração (kernel 50%), 

verifica-se que todas elas estão localizadas dentro da área de concentração já
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observada para a espécie na área (CREMER et al., 2002). Esta área de 

concentração compreende a região de entorno das ilhas e próximo à margem 

na Praia das Laranjeiras, na porção central da Baía da Babitonga. CREMER 

(2000) verificou que houve uma preferência dos animais em ocuparem locais 

com grande heterogeneidade de fundo como lajes e borda de coroas. Na Baía 

de Paraty, LODI (2002) verificou que, em 88,9% das avistagens ocorreram 

junto ao entorno das ilhas e lajes.

Elevadas freqüências de ocorrência em determinadas áreas foram ainda 

associadas a várias características físicas, tais como: locais com mais de 6 

metros de profundidade na Baía da Guanabara (GEISE, 1991); locais em que a 

profundidade varia bruscamente na Baía de Paranaguá (BONIN & SIMÕES- 

LOPES, 2000); áreas de comunicação com o mar aberto na Baía de Trapandé, 

Cananéia (GEISE et al., 1999); ambientes com fundo lodoso, rico em 

nutrientes, servindo também como refúgio e área de reprodução de vários 

organismos marinhos (LODI, 2002).

A preferência dos animais por determinadas regiões dentro de sua área 

de vida é uma tendência verificada para a maioria das populações costeiras de 

cetáceos (BALLANCE, 1992; FÉLIX, 1994; CREMER, 2000; BONIN, 2001; 

LODI, 2002; WEDEKIN, 2003; FLORES, 2004).

Em diversas localidades constatou-se que a distribuição dos recursos 

pesqueiros esteve intimamente relacionada às características físicas e 

oceanográficas, que diretamente atraem as presas e indiretamente os golfinhos 

(WELLS et al. 1980; SELZER & PAYNE, 1988; BAUMGARTNER, 1997; BONIN 

& SIMÕES LOPES, 2000; CREMER et al. 2000).

A sobreposição das áreas de vida dos animais identificados pode ter 

sido influenciada pelo esforço de campo, que se concentrou principalmente em
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áreas já reconhecidas com áreas de concentração. Na Baía Norte, FLORES 

(2004) também verificou uma sobreposição quase completa das áreas de vida 

de 13 animais identificados. Tal fato também justificou o grande número de 

avistagens de animais T. truncatus em Kino Bay, local onde foi realizada a 

maioria das saídas a campo (BALLANCE, 1992).

Neste estudo, os dois métodos para estimar as áreas de vida 

mostraram-se sensíveis a pontos isolados para alguns indivíduos. Tal fato pode 

estar gerando uma redução na estimativa da área de vida principalmente para 

os indivíduos “CUT” e “PONTINHA”. Estes animais tiveram suas áreas de vida 

formadas por duas e três regiões distintas. FLORES (2004) observou que para 

nove dos treze animais com maior número de registros, as áreas de vida se 

dividiram em mais de uma região. Isto foi causado pela densidade de 

localizações nas áreas de concentração. A área calculada para estes animais 

foi menor do que a real, introduzindo erros nas áreas de vida estimadas pelo 

método kernel 95%, que devem ser maiores do que as áreas encontradas.

Através da análise da curva cumulativa de tamanho de área verifica-se 

que houve uma estabilização em todos os casos com exceção do indivíduo 

“ANA”, mostrando que a amostragem foi suficiente para os demais animais. 

Conforme GUBBINS (2002) a relação entre o tamanho da amostra e a área de 

vida pode variar entre as espécies. Utilizando o Mínimo Polígono Convexo para 

estimar a área de vida de S. guianensis na Baía Norte, FLORES (2004) 

observou a estabilização da área com 30 registros. Em um estudo com T. 

trucatus na Florida, WELLS (1978) mostrou que depois de 15 registros o 

tamanho das áreas de vida manteve-se estável.

WEDEKIN (2003) observou que o mínimo polígono convexo foi 

altamente sensível aos pontos geográficos extremos, enquanto o método de
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densidade kernel não incluiu estes mesmos pontos. O mínimo polígono 

convexo ainda incluiu grandes áreas pouco visitadas pelos botos. Assim, o 

método kernel produziu uma estimativa mais próxima da realidade e com 

menor erro.

WELLS et al. (1987) encontraram áreas médias de vida entre 14,8 a 

41,4 km2 para T. truncatus, sendo que o tamanho variou para as diferentes 

classes de indivíduos. As fêmeas com filhotes e os machos sub-adultos 

tenderam a usar áreas maiores, enquanto as fêmeas sub-adultas e adultas 

sem filhote usaram áreas menores. Já GUBBINS (2002) não encontrou 

diferenças significativas do tamanho da área de vida entre machos e fêmeas. 

Na Florida, indivíduos residentes de T. truncatus com menos de 15 posições 

geográficas registradas tiveram área de vida que variou de 15 a 65 km2 

(média= 35,4) (SHANE, 1987). Em um estuário da Carolina do Sul, foi 

encontrada uma área de vida que variou de 17,2 a 98,9 km2 pelo método do 

kernel 95% para T. truncatus (GUBBINS, 2002).

Conforme WEDEKIN (2003) na Baía Norte é pouco provável que 

existam diferenças do tamanho da área de vida entre as diversas classes de 

indivíduos S. guianensis. O tamanho da área de vida apresentou uma grande 

variação sazonal, com maiores áreas de vida para as estações mais frias 

(outono e inverno), e menores para as estações quentes (primavera e verão). 

Na Baía da Babitonga não foi possível observar variações nos tamanhos das 

áreas de vida entre as classes ou sexos, uma vez não foi identificado o sexo 

dos animais e que todos eram aparentemente adultos. Devido ao número 

reduzido de posições geográficas registradas para os animais a variação no 

tamanho das áreas de vida entre as estações não foi observada.
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As áreas de vida relativamente pequenas de S. guianensis residentes na 

Baía da Babitonga podem indicar uma abundância de recursos alimentares 

distribuídos de maneira uniforme no espaço e no tempo. Tal fato também foi 

observado com T. truncatus em um estuário na Carolina do Sul. Conforme 

BALLANCE (1990), padrões de movimentação e residência variam entre as 

localidades. Para muitas populações costeiras de T. truncatus, o uso de 

estuários para atividades de alimentação pode representar uma mudança na 

utilização de habitat, principalmente pelo fato da grande abundância de presas 

nestes locais.
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5. Conclusões

1. O menor número de animais identificados através da técnica de 

videoidentificação pode estar refletindo uma diferença nas metodologias de 

captura e processamento de imagens empregadas nas duas técnicas.

2. Devido aos padrões e as taxas de residências observadas, fica claro que há 

uma ocorrência regular S. guianensis ao longo do ano na área de estudo.

3. Foi observada uma considerável variação no tempo de duração de cinco 

tipos de marcas naturais, sendo que algumas parecem ter duração 

indeterminada como as mutilações e as marcas de silhueta, enquanto outras, 

como os arranhões podem desaparecer entre 20 e 280 dias. Os demais tipos 

de marcas (“nicks” e zonas despigmentadas) apresentam duração 

intermediária.

4. Ocorre uma grande sobreposição das áreas de vida que estão localizadas 

na porção central da Baía. Esta área compreende a região de entorno das ilhas 

e próximo à margem na Praia das Laranjeiras.
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