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LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1. Complexo estuarino lagunar de Cananéia, assinalado pela seta branca está a Baía de 
Trapandé, local onde foram coletados os dados sobre o boto-cinza. Imagem extraída do Guia 
de Praias 2002. 

Figura 2. Mapa do Complexo Estuarino de Paranaguá -PRo O local da coleta dos dados sobre 
o boto-cinza está assinalado com a flecha branca. Imagem extraída do Guia de Praias 2002. 

Figura 3. Perseguição próximo à praia vista de cima. Em A o animal mantem o corpo 
curvado de forma que o ventre fique voltado para a praia. E em B o dorso é que fica voltado 
para a praia. Em ambas o flanco esquerdo é mantido para baixo. 

Figura 4. Mergulho profundo com giro para a esquerda. Ao realizar um mergulho profundo o 
animal faz um giro expondo apenas um lobo da nadadeira caudal 

Figura 5. Salto de lado, caindo com o flanco esquerdo. O animal projeta o corpo para fora 
d'água caindo com o flanco. 

Figura 6. Mudança de rota, ocasião onde há a torção lateral do corpo com conseqüente 
mudança no sentido de deslocamento. Neste caso a torção se dá para a direita. 

Tabela 1. Número de eventos das diferentes classes analisadas para cada lado e sua referente 
porcentagem do total e chi-quadrado . Sendo S salto, MD mudança de rota, MPG mergulho 
profundo com giro e P praia, perseguição próximo à praia. Na tabela A observamos os dados 
da Ilha das Peças tendo a porcentagem de eventos executados para a esquerda superior para 
todos os comportamentos, já na tabela B em Cananéia, observamos o contrário, o lado direito 
sendo mais utilizado em todos os eventos comportamentais. 

Figura 7. Quantificação dos eventos comportamentais. Para saltos (A e B) , mudanças de rota 
( C e D), mergulho profundo com giro (E e F) e Perseguição próximo a área de declive (G e 
H). A, C, E e G são referentes aos dados da Ilha das Peças - PR e B, D, F e H referentes a 
Cananéia - SP. 

Tabela 2. Número de avistagens de filhotes de cada lado da mãe, nas diferentes distâncias da 
praia, sendo Esq, esquerda e DIR, direita. Abaixo, o número de vezes que o filhote aparecia 
do lado da praia (LP) ou do lado oposto (LO), quando a mãe está entre o observador e o 
filhote. 

Figura 8. Posição do filhote em relação à mãe, em A a 10m de distância do observador, em 
C de 10 a 30 m de distância e em E a mais de 30 m de distância do observador. Em B, D e F 
temos a posição do filhote em relação à praia sendo LP quando o filhote se posicionou do lado 
da praia e LO quando a mãe se encontrava entre o filhote e o observador. O gráfico B 
representa até 10 m de distância, D de 10 a 30 m e F distância superior a 30 m. 

Figura 9. Tempo em que a fêmea e seu filhote permaneciam juntos e separados somando um 
total de 65 min de observação. 



Figura 10. Registro individual do posicionamento de um filhote em relação à sua mãe (A) e 
em relação ao observador (B). LP, quando o filhote aparece do lado da praia, e LO, quando a 
mãe se colocou entre o filhote e a praia. Ilha das Peças - PRo 



RESUMO 

Padrões de comportamento lateralizados são aqueles em que o animal mostra 
consistente preferência pelo uso de pata ou mão ou onde uma preferência significante 
na direção do movimento é exibida. Têm se mostrado existir em várias espécies 
animais e é potencialmente importante, pois sua existência tem significantes 
implicações para o desenvolvimento evolutivo do cérebro. Este estudo foi 
desenvolvido com o Boto-cinza Sotalia guianensis na região do Complexo Estuarino 
Lacunar de Cananéia-SP e na Baía de Paranaguá-PR. A coleta de dados se deu de duas 
maneiras: a observação direta da praia, realizada na Ilha das Peças; e a observação de 
fitas de vídeo filmadas em Cananéia. Em nível populacional, observamos uma 
tendência de execução dos comportamentos para o lado esquerdo na região da Ilha das 
Peças e o contrário para a população de Cananéia, os eventos executados para o lado 
direito foram mais numerosos. Esta fato pode estar relacionado à diferenças culturais 
e/ou genéticas entre as duas populações. Com relação ao posicionamento do filhote em 
relação à mãe, não notamos preferência por um dos lados: Porém quando analisamos 
seu posicionamento em relação ao observador percebemos claramente que a mãe 
procurou deixar na maioria das vezes o filhote para o lado da praia. Isso se caracteriza 
em um tipo de cuidado parental que nesse caso predomina sobre a escolha lateral do 
filhote. Em apenas uma vez pude reconhecer uma mãe e seu filhote por 65 min na Ilha 
das Peças e assim, pode-se analisar uma possívellateralidade em nível individual. Esse 
filhote mostrou-se bem independente, permanecendo logos períodos longe da mãe. 
Notamos consistente preferência pelo lado direito da mãe, ou seja, seu lado esquerdo e 
apenas nesse caso preferência pelo posicionamento do filhote do lado da praia, 
podendo indicar menos cuidado parental da mãe. 



1. INTRODUÇÃO 

Padrões de comportamento lateralizados são aqueles em que o animal mostra 

consistente preferência pelo uso de pata ou mão ou onde uma preferência significante 

na direção do movimento é exibida. Têm se mostrado existir em várias espécies 

ammaIS e é potencialmente importante, pois sua existência tem significantes 

implicações para o desenvolvimento evolutivo do cérebro. Especificamente, 

lateralização do comportamento tem sido ligada a assimetrias anatômicas e funcionais 

do cérebro e também à dominância cerebral (KIMURA, 1997). 

Estudos sugerem que a evolução da lateralização do cérebro ocorreu cedo na 

evolução dos vertebrados. Há pouco tempo atrás acreditava-se que a lateralidade 

presente em aves e mamíferos era resultado de uma convergência evolutiva, contudo, 

estudos recentes mostram que a lateralização do comportamento pré data mamíferos e 

aves e pode ter envolvido os primeiros ancestrais vertebrados (peixes e primeiros 

tetrápodes) (BISAZZA, ROGERS & V ALLOR TIGARA, 1998). 

Muitos trabalhos enfatizaram a lateralização do controle da vocalização como 

BAUER (1993), que estudou rãs Rana pipiens. Também, o canto de canários machos é 

severamente interrompido por lesões em algumas áreas do hemisfério esquerdo, mas 

muito pouco afetado por lesões na mesma área do hemisfério direito (NOTTEBOHN et 

aI., 1976). 

ROBINS et aI. (1998), verificou lateralidade em um comportamento agonístico 

de sapos cativos Bufos marinus e B. americanus. Durante a competição por 

alimentação os sapos costumam atingir a região dos olhos de outro sapo com a língua 
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e comprovou-se evidente preferência de ataque a sapos presentes em seu hemicampo 

visual esquerdo. Em outras espécies também foi observado o uso preferencial de um 

olho como em uma variedade de espécies de peixe (SOVRANO et al., 2001). 

ROTH (2003) observou preferências no sentido de enrolamento de serpentes 

Agkistrodon piscivorus leucostoma. Em nível individual, apenas três de trinta 

serpentes, mostraram uma significante preferência de enrolamento. Já em nível 

populacional, Roth encontrou significante preferência por enrolamento no sentido 

horário, especialmente evidente em fêmeas adultas. 

O uso lateralizado de mãos, patas ou pés é observado em um grande número de 

mamíferos e aves e é um bom indicador comportamental de lateralização da função 

cerebral (BRADSHAW & ROGERS 1993 apud ROBINS et aI,. 1998), podendo estar sendo 

influenciada por fatores fisiológicos, genéticos (CORBALLIS, 2001) e/ou hormonais 

(WESTERGAARD et aI., 2000). 

Em golfinhos Tursiops truncatus as assimetrias ósseas são muito evidentes. 

Claramente podem existir razões para essas assimetrias, não ligadas a funções no 

cérebro como, por exemplo, assimetrias nas passagens nasais que podem estar 

associadas à produção de som em algumas espécies de odontocetos. Em todos esses 

casos o lado direito do crânio é mais desenvolvido (NESS, 1967). 

Acreditava-se que o processamento de funções ligadas à visão e localização 

espacial em cetáceos seja controlado pelo hemisfério direito do cérebro, o qual é 

inversamente ligado ao olho esquerdo (RIDGWAY, 1990 apud CLAPHAM et al., 1995). 

Por outro lado, KILIAN, FERSEN AND GÜNTÜRKÜN (2001) comprovaram a dominância 
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do hemisfério esquerdo para o processamento visuo-espacial em T. truncatus, através 

de tarefas executadas com um dos olhos vendados. 

CLAPHAM et ai. (1995) estudaram a lateralização do comportamento em Baleias 

Jubartes, Megaptera novaengliae, do Golfo de Maine. Para isso, utilizaram animais 

fotoidentificados e três eventos comportamentais: salto, salto projetando a nadadeira 

caudal e batida das nadadeiras peitorais, além do desgaste dos nódulos da mandíbula, 

resultado da alimentação de fundo realizada nessa região. Foi constatado que esse 

desgaste era sempre de um dos lados da mandíbula. Quanto aos comportamentos de 

superficie, para saltos e saltos projetando a nadadeira caudal não foi notada 

significativa lateralidade, mas para batida de nadadeira peitoral foi evidente. De todos 

os eventos que mostraram forte lateralização para este comportamento, 77,3 % foram 

para o lado direito. Quando correlacionados o desgaste na mandíbula e batidas com a 

nadadeira peitoral houve uma diferença significativa. Animais com abrasão na 

mandíbula direita freqüentemente batiam as peitorais desse mesmo lado. 

Em adição, KASUYA & RICE (1970 apud CLAPHAM et ai., 1995), examinaram a 

abrasão na mandíbula de baleias cinzentas Eschrichtius robustus que também 

realizavam alimentação de fundo e notaram que 80% dos indivíduos apresentavam 

clara preferência pelo lado direito. 

Tendo em vista o pouco conhecimento que se tem sobre processos de 

lateralização em cetáceos, minha proposta foi estudar o boto-cinza, um pequeno 

delfinídeo da costa brasileira. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 A ESPÉCIE ESTUDADA 

o Gênero Sotalia (GRAY, 1866) era considerado como monoespecífico (8. 

fluviatilis), exibindo dois ecótipos, um fluvial e outro marinho. MONTEIRO-FILHO et aI. 

(2002), através da morfometria geométrica, separaram os dois ecótipos em duas 

espécies distintas; Sotalia fluviatilis (GERVAIS, 1853) para a espécie distribuída na 

Bacia Amazônica, e Sotalia guianensis (VAN BÉNEDÉN, 1864) para a espécie com 

distribuição estuarina e marinha costeira (ROSAS, 2000). 

O Boto-cinza tem uma distribuição continua na costa do Oceano Atlântico, 

desde Honduras (18°58'N, 85°42'W) (SILVA & BEST, 1996) até a Baía Norte, no 

Estado de Santa Catarina (27°35'S, 48°34'W) (SIMÕES-LOPES, 1988). Ao Longo de 

sua distribuição habita principalmente águas costeiras, baías e estuários, com exceção 

do Banco dos Abrolhos, onde pode ser avistada a uma distância superior a 50 km do 

continente (BOROBIA et aI., 1991). 

O tamanho máximo observado para essa espécie foi 206 em (DA SILVA & BEST, 

1996) e o peso 121 kg (ROSAS, et aI., 2003). A coloração exibe tons de cinza, rosado 

ou branco (DA SILVA & BEST, 1996). 

A organização social mais freqüente para Sotalia guianensis foi descrita como 

formação familiar, composto por uma fêmea, um filhote e um outro adulto podendo 
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ser um macho. A fêmea em geral é menor que o macho, e a estrutura familiar mantém

se unida por pelo menos dois anos (MONTEIRO-FILHO, 2000). 

Grupos pequenos são comumente mais observados para este animal, em tomo 

de dois a seis indivíduos (FILLA, 1999). Não apresentam dimorfismo sexual acentuado 

e sua gestação dura entre 11,6 e 11,7 meses (ROSAS, et aI., 2002). 

Outros estudos foram desenvolvidos abordando ecologia (GEISE, 1989, BONIN, 

1997 e FILLA, 1999), e aspectos comportamentais (GEISE 1989, BOROBIA, 1984, 

MONTEIRO-FILHO, 1991, 1992, 1995, MONTEIRO-FILHO et aI., 1999). 

Os golfinhos do gênero Sotalia estão citados pela IUCN na categoria de "Dados 

Deficientes" por que carecem de informações necessárias para uma avaliação realista 

do status de conservação das espécies (REDLIST, 2002). 

2.2 ÁREA DE ESTUDO 

Foram utilizadas duas áreas para este estudo. O complexo estuarino lagunar de 

Cananéia localiza-se ao sul do Estado de São Paulo (entre 25° 00' a 25° 04' Se 47° 54' 

a 47°46' W). 

Fisionomicamente a região é caracterizada por apresentar um extenso canal 

marinho denominado Mar Pequeno, situado entre a Ilha de Cananéia e a Ilha 

Comprida. Há também a Baía de Trapandé situada entre as ilhas anteriormente citadas 

e a Ilha do Cardoso. Tanto o canal, como a baía, estão sob a influência de marés, 

chuvas e ventos (MONTEIRO-FILHO, 1991) 
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A profundidade do sistema pode chegar a 20 m, tendo em média cerca de 6 m 

(TESSLER, 1982). As marés são semidiumas com amplitude média de 0,82 m 

(MINIUSSI, 1959) 

A salinidade é controlada principalmente pela variação de maré, já que a 

contribuição fluvial é relativamente pequena (MYAO et ai., 1986). 

o Estuário de Cananéia está inserido em um sistema estuarino de 

aproximadamente 160 km, com fundo lodoso e água relativamente túrbida, rodeado 

por uma larga área de manguezal com altas concentrações de nutrientes, zooplâncton, 

camarões e peixes (BESNARD, 1950, SCHAEFFER-NoVELLI et aI., 1990). O manguezal 

cobre cerca de 90% da porção entre marés e constituído pelo mangue branco, 

Laguncularia racemosa, (65% da área basal), pelo mangue vermelho, Rhizophora 

mangle,(23% da área basa1) e pelo mangue preto, Avicennia schaueriana (12% da área 

basa1) (SCHAEFFER-NOVELLI et ai., 1990). 
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Brasil 

Figura 1. Complexo estuarino lagunar de Cananéia localizado no extremo sul do Estado de São Paulo, 
assinalado pela seta branca está a Baía de Trapandé, local onde foram coletados os dados sobre o boto-cinza. 
Imagem extraída do Guia de Praias 1998. 
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A Baía das Laranjeiras (25° 27'24"S e 48° 21 '03"W) localiza-se ao sul da Baía 

de Guaraqueçaba e ambas estão inseridas no Complexo Estuarino de Paranaguá. 

Possuindo profundidade média estimada de 2,5 m (KNOPPERS et aI., 1987 apud NETO, 

2000). 

A cobertura vegetal no litoral integra uma das áreas mais preservadas da Mata 

Atlântica Brasileira, sendo que as regiões menos devastadas situam-se nas bacias de 

drenagem das Baías dos Pinheiros, Laranjeiras e Guaraqueçaba, onde a cobertura 

vegetal varia entre 75 a 97,6% da área total (LIMA, 1998). 

Segundo MANTOV ANELLI (1999), o Complexo Estuarino de Paranaguá recebe a 

drenagem de aproximadamente 70% da área da bacia hidrográfica litorânea do Estado 

do Paraná, por este motivo é caracterizado por marcados gradientes de salinidade, 

desde a área euhalina de alta energia junto às barras de acesso, com mais de 30ppm, 

até áreas oligohalinas mais internas, com menos de 5ppm (KNOPPERS et aI., 1987 apud 

FILLA, 1999). 

o clima é quente e úmido, com temperatura média anual de 21, I ° C chegando à 

máxima média de 24,6° C. A precipitação anual é de cerca de 2000 mm, sendo 

fevereiro o mês mais chuvoso com 304mm, e julho o mês mais seco com 6lmm 

(MAACK, 1968; BIGARELLA, 1978). 

A amostragem foi realizada na face oeste da Ilha das Peças (25°27'S, 48°17'W) 

localizada na Baía das Laranjeiras entre as Ilhas do Mel e Superagüi. Essa região é 
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protegida através de AP As e pelo Parque Nacional do Superagüi, no qual 

grande parte da Ilha das Peças está inserida. 

Brasil 

Figura 2. Mapa do Complexo Estuarino de Paranaguá -PR localizado no norte do Estado do 
Paraná logo ao sul do Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia. O local da coleta dos dados sobre o 
boto-cinza está assinalado com a flecha branca. Imagem extraída do Guia de Praias 1998. 

2.3 PROCEDIMENTOS 

2.3.1 Observações diretas 

9 



Inicialmente as observações foram realizadas qualitativamente, descrevendo os 

comportamentos que demonstraram lateralidade, ou seja, aparentavam preferência por 

um dos lados durante sua execução. Esses comportamentos, então, foram 

quantificados segundo o lado preferido. Esse tipo de observação é chamada 

naturalística, pois há o mínimo possível de interferência do observador. A amostragem 

foi do tipo animal focal (cf LEHNER, 1979), já que apenas um golfinho foi observado 

de cada vez. 

Os dados foram coletados a partir de pontos de praia, onde foi possível ver 

perfeitamente os animais. Quando os golfinhos eram localizados um deles era focado, 

a preferência era dada aos que realizavam maior número de atividades na superfície, 

ou pares mãe-filhote. Este último era reconhecido pelo tamanho, coloração e alguns 

comportamentos (ver NETO, 2000). 

Dados como a distância do animal em relação à praia e a lll1m foram 

registrados, para analisar uma possível interferência. A faixa etária foi identificada 

sempre que possível. 

2.3.2 Observação de fitas de vídeo 

F oram analisadas fitas de vídeo gravadas em Cananéia, com fins de 

identificação dos indivíduos através de suas marcas naturais, técnica conhecida como 

vídeo- identificação (DE OLIVEIRA, 2002). 

Assim como nas observações de campo, os comportamentos foram registrados 

em caderno de campo para quantificação posterior. 

10 



2.3.3 Análise dos dados 

Após a identificação e quantificação da execução de diferentes 

comportamentos, tanto do lado direito, como do esquerdo, testei a significância das 

freqüências observadas, através do Teste de Qhi-Quadrado (ZAR, 1995). 

3. RESULTADOS 

o total de amostragem em campo foi de 63,5 horas com 59 h de observação 

direta dos animais. E as observações de fitas de vídeo somaram 12 h. Num total de 

75,5 h de amostragem nas duas áreas. 

3.1 DESCRIÇÃO DOS COMPORTAMENTOS 

Alguns eventos comportamentais foram selecionados por ocorrerem com 

uma certa freqüência nas duas populações e apresentarem torções do corpo para um 

dos lados durante sua execução. 

* Perseguição próximo à área de declive (Ppraia) (cf MONTEIRO-FILHO, 1991): 

é um comportamento já descrito no qual o animal, durante a perseguição ao 

cardume, vira o corpo de modo que um de seus flancos fique voltado para o 

fundo, nadando bem rapidamente para interceptar os peixes próximo à praia; 

F oram detectadas duas variações para esse evento, na primeira o animal se 

posiciona com o ventre para a praia (fig. 3A) e na segunda, posiciona o dorso 

para a praia (fig 3B). 
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A) 

B) 

Figura 3. Perseguição próximo à praia vista de cima. Em A o animal mantem o corpo curvado de 
forma que o ventre fique voltado para a praia. E em B o dorso é que fica voltado para a praia. Em 
ambas o flanco esquerdo é mantido para baixo. 
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* Mergulho profundo com gIro (MPG): ao realizar um mergulho profundo o 

golfinho gira o corpo para um dos dois lados fazendo com que apenas 

um dos lobos da nadadeira caudal saia d'água (fig.4); 

Figura 4. Mergulho profundo com giro para a esquerda. Ao realizar um mergulho profundo o animal 
faz um giro expondo apenas um lobo da nadadeira caudal 

Salto (S): vários tipos de saltos foram observados, mas não feita uma separação. 

o animal projeta o corpo à superficie e cai com um dos lados n'água (fig.5). 

Caídas de ventre ou de dorso não foram consideradas por não demonstrar 

lateralidade, a não ser que tenha sido executado um giro durante o salto; 
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Figura 5. Salto de lado, caindo com o flanco esquerdo. O animal projeta o corpo para fora 
d' água caindo com o flanco. 

* Mudança de rota (MD): o boto inverte rapidamente o sentido de deslocamento 

como se estivesse voltando (fig.6); 

Figura 6. Mudança de rota, ocasião onde há a torção lateral do corpo com conseqüente 
mudança no sentido de deslocamento. Neste caso a torção se dá para a direita. 
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* Posição relativa do filhote (Pfi): foi verificado o número de vezes que o filhote 

aparece de cada lado da mãe e sua posição em relação à praia. Lado da Praia 

(LP) quando o filhote estiver do lado observador, e Lado Oposto à praia, 

quando a mãe estiver entre o filhote e o observador. Também foi estimada sua 

distância da praia. 

3.2 QUANTIFICAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS 

3.2.1 Lateralização em nível populacional 

Todos os eventos comportamentais selecionados então colocados na tabela 1. 

para dados da Ilha das Peças e, na tabela 2 para Cananéia. Podemos observar na figura 

7 que na Ilha das Peças todos os eventos mostraram-se mais numerosos para o lado 

esquerdo (Fig. A, C, E). Ao passo que em Cananéia, vemos o oposto, para todos os 

eventos comportamentais selecionados, tivemos o lado direito superior (Fig. B, D e F). 

Tabela 1. Número de eventos das diferentes classes analisadas para cada lado e sua referente 
porcentagem do total e chi-quadrado . Sendo S salto, MD mudança de rota, MPG mergulho profundo 
com giro e P praia, perseguição próximo à praia. Na tabela A observamos os dados da Ilha das Peças 
tendo a porcentagem de eventos executados para a esquerda superior para todos os comportamentos, já 
na tabela B em Cananéia, observamos o contrário, o lado direito sendo mais utilizado em todos os 
eventos comportamentais. 
* valor significativo 

A) 

% 0/0 
Es uerda Direita Es Dir X 2 P 

S 19 11 63 37 2,14 25% 

MR 32 22 59 41 1,84 30% 

MPG 35 29 55 45 0,56 70% 

Ppraia 23 4 85 15 13,36 40/0* 
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B) 

Es uerda Direita 

S 2 

MR 7 

MPG 11 

Pl!raia 1 
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% % 
Es . Dir X 2 P 

29 71 1,28 400/0 

44 56 0,25 85% 

46 54 0,16 90% 

25 75 1,8 30% 

B) Saltos em Cananéia 
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E) Mergulho profundo com giro na Dha 
das Peças 
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F) Mergulho profundo com giro em 
Cananéia 
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Figura 7. Quantificação dos eventos comportamentais. Para saltos (A e B) , mudanças de rota ( C e 
D), mergulho profundo com giro (E e F) e Perseguição próximo a área de declive (G e H). A, C, E e 
G são referentes aos dados da Ilha das Peças - PR e B, D, F e H referentes a Cananéia - SP. 
* valor significativo 

A posição do filhote em relação à mãe foi analisada separadamente por 

distâncias para avaliar uma possível interferência do observador. Conforme a tabela 2, 

foram criadas três categorias: distância pequena (até 10 m da praia); média (de 10 a 30 

m de distância da praia) e grande (mais de 30 m de distância). Não foi possível 

observar preferência por um dos lados da mãe em nenhuma das distâncias (fig. 8 A, C 
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rIJ = 

e E). Porém, quanto ao posicionamento do filhote em relação à praia (fig. 8 B, D e F) 

notei que na grande maioria das vezes o filhote aparece entre a mãe e a praia. 

Tabela 2. Número de avistagens de filhotes de cada lado da mãe, nas diferentes distâncias da praia, 
sendo Esq, esquerda e DIR, direita. Abaixo, o número de vezes que o filhote aparecia do lado da praia 
(LP) ou do lado oposto (LO), quando a mãe está entre o observador e o filhote. 
* Valores significativos 

A) 
O/o % 

Distância Esguerda Direita Esg Dir X2 P 

Pequena 21 17 55 45 0,42 75% 

Média 104 110 49 51 0,16 90% 

Grande 35 36 49 51 0,014 95% 

B) 

% % 

Distância LP LO LP LO X 2 P 

Pequena 27 11 71 29 6,74 10%* 

Média 149 65 81 19 32,69 20/0* 

Grande 65 22 74 26 10,26 5%* 

A) Posição do filhote em relação à mãe 
a uma distância pequena 

B) Posicionamento do filhote em 
relação à praia a uma distância 

pequena 
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C) Posição do filhote em relação à 

mãe a uma distância média 

D) Posicionamento do filhote em 
relação à praia a uma distância média 
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Figura 8. Posição do filhote em relação à mãe , em A a 10m de distância do observador, em C de 10 a 
30 m de distância e em E a mais de 30 m de distância do observador. Em B, D e F temos a posição do 
filhote em relação à praia sendo LP quando o filhote se posicionou do lado da praia e LO quando a 
mãe se encontrava entre o filhote e o observador. O gráfico B representa até 10m de distância, D de 
10 a 30 m e F distância superior a 30 m. 
*Valores significativos 

3.2.2 Lateralização em nível individual 

Uma fêmea com filhote puderam ser observados durante 65 min, os dois 

permaneceram todo o tempo num local de fácil visualização e sem outros indivíduos. 

Tratava -se de um filhote pertencente à classe três (cf NETO, 2000), pois já se 
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mostrava independente permanecendo, às vezes, longos períodos de até 14 min longe 

da mãe e se deslocando a uma distância suficiente para perde-lo de vista. 

Na figura 9 podemos visualizar melhor o tempo de permanência do filhote junto 

à mãe. Nota-se que a maior parte do tempo (68%), mãe e filhote se encontram 

separados e em 32% nadavam juntos. 

Tempo de observação de uma fêmea com 
filhote 

o Separados 

Juntos 

Figura 9. Tempo em que a fêmea e seu filhote permaneciam juntos e separados somando um total de 
65 min de observação. 

Durante o tempo em que permaneceram juntos quantifiquei o número de vezes 

que o filhote emergia para cada lado da mãe. Notou-se que na grande maioria das 

vezes o filhote aparecia do lado direito da mãe (fig. 10 A) (X2 =4,22; GL=l ; P=15%*). 

Também verifiquei o posicionamento do filhote em relação ao observador (fig. 10 B), 

neste não notei diferença significativa (X2
= 2,66; GL= 1; P=20%). 
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A) Posição do filhote em relação à 
mãe 

B) Posicionamento do filhote em 
relação à praia 
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Figura 10. Registro individuaI do posicionamento de um filhote em relação à sua mãe (A) e em 
relação ao observador (B). LP, quando o filhote aparece do lado da praia, e LO, quando a mãe se 
colocou entre o filhote e a praia. Ilha das Peças - PRo 
*Valor significativo 

4. DISCUSSÃO 

Ainda existem muitas controvérsias com relação à existência de assimetrias 

comportamentais em espécies não humanas e às suas implicações para a evolução do 

cérebro. Isto é devido à falta de informação a respeito do funcionamento do cérebro e 

de como pressões seletivas da evolução das espécies puderam ou não ter agido na 

produção de assimetrias anatômicas, funcionais e comportamentais que são observadas 

hoje. 

Em ambas populações não foram notadas diferenças significativas para maioria 

dos eventos comportamentais analisados. Porém nota-se uma certa tendência em todos 
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os eventos o lado mais utilizado foi o esquerdo para a população da Ilha das Peças e o 

direito para a de Cananéia. 

Muitos parâmetros comportamentais se alteram em diferentes populações. 

Rossi-Santos (comunicação pessoal) comparou a vocalização de Sotalia guianensis em 

diferentes populações ao longo da costa brasileira e identificou diferenças entre elas. 

Essas diferenças podem estar associadas apenas à cultura de cada população, ou seja, 

padrões comportamentais que são aprendidos e passados adiante, ou até mesmo a 

diferenças genéticas. 

A perseguição próximo à área de declive na Ilha das Peças mostrou preferência 

significativa pelo lado esquerdo voltado para o fundo. E essa diferença foi clara, pois 

observamos que o animal alterava sua torção do corpo para manter esse lado quase 

sempre voltado para o fundo. Pensando em porcentagem, significa 85/15 

esquerda/direita, valor semelhante ao 90/10 em destro/sinistro nos humanos (ANNETT, 

1972) Nesse caso, apenas seu olho esquerdo estava numa posição que permitisse a 

visão, já que o direito estava muito próximo da superficie e provavelmente sua visão 

estivesse prejudicada. Sendo olho esquerdo, o dominante nesse comportamento, 

verifica-se que esse processo estaria inversamente associado ao hemisfério direito, 

assim coincidindo com o que encontrou RIDGWAY (1990 apud. CLAPHAM et aI. 1995) 

para o golfinho Tursiops trucatus. 

Quanto ao posicionamento do filhote em relação à mãe, não observamos 

tendência. Essa questão é facilmente explicada pelo cuidado da mãe com seu filhote. 

Rautenberg, (1999), descreveu um tipo de cuidado parental chamado barreira, no qual 
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os adultos se interpõem entre os filhotes e a praia evitando possíveis acidentes no 

baixio. Neste estudo verificamos o contrário, a mãe na maioria das vezes se 

posicionava de forma a deixar o filhote mais próximo à praia. Possivelmente a fêmea 

tentava evitar que seu filhote se deslocasse para longe da praia, significando que 

existem outras ameaças maiores que a praia de tombo, nessa área, podendo ser as 

grandes profundidades, ou as fortes correntes causadas pelas marés enchentes e 

vazantes. O cuidado parental, nesse caso, predomina sobre a escolha lateral do filhote. 

Em grande parte dos nossos dados trabalhamos apenas a possívellateralização 

em nível populacional, porém essa tendência poderia ser mais bem estudada através do 

acompanhamento individual dos botos. Mas isso é muito dificil, pois nessa área temos 

muitos animais e a observação foi feita da praia. Num futuro próximo, isso será 

facilitado através da catalogação dos indivíduos pela técnica de vídeo-identificação 

que está sendo realizada na Ilha das Peças e em Cananéia (Lisa Oliveira, comunicação 

pessoal). Contudo, no único caso em que pude reconhecer uma fêmea e seu filhote 

durante 65 min, notei que a preferência pelo lado direito foi significativa. Por ele ser 

um filhote já com certo grau de independência da mãe (observado pelo gráfico de 

tempo) poderia especular que a preferência pelo seu posicionamento fosse escolhida 

por ele. Na maioria das vezes esse filhote deixou seu flanco esquerdo voltado para 

mãe, desse modo estaria seguindo a tendência dos eventos comportamentais para a 

população da Ilha das Peças. Diferentemente dos outros pares mãe-filhote analisados, 

este não apresenta preferência significativa pelo posicionamento do filhote para o lado 

da praia, podendo indicar menos cuidado parental da mãe. 
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Warren (1987), notou que assimetrias funcionais não necessariamente implicam 

na existência de dominância cerebral. Portanto eu proponho que outros estudos sejam 

realizados com intuito de fortalecer nossos resultados com relação à existência da 

lateralidade nesses animais. Até mesmo estudos anatômicos do cérebro e de 

comparações entre populações diferentes. 
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