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1. INTRODUÇÃO 

De uma maneira geral, o comportamento consiste de atos que o animal exibe, 

porém essas ações não podem ser restritas apenas aos tipos de locomoção 

(correr, saltar, nadar, rastejar) ou a outras atividades que em geral derivam de 

movimentação evidente, tais como cópula, escavação e alimentação. O 

comportamento também consiste em outros conjuntos de movimentos sutis, 

discretos, de pequenas partes do corpo que podem ocorrer de modo simultâneo a 

atos mais conspícuos. Bons exemplos são as emissões de sons pela boca ou 

bico, os movimentos de orelha, o balançar de caudas, a liberação de um odor. A 

importância desse conjunto de atos é tão grande que a mudança na seqüência 

e/ou freqüência de suas exibições pode ser traduzida em ações com funções 

distintas (DEL-CLARO & PREZOTO, 2003). 

De acordo com Del-Claro & Prezoto (2003), sempre que se tenta definir o que é 

comportamento inevitavelmente irá se fazer uso das habilidades sensoriais. As 

observações são frutos da capacidade de perceber o meio que nos cerca. Assim 

sendo, a definição de comportamento, não é imparcial, ela tem um componente 

subjetivo, o fator humano. Deve-se saber então que existem as seqüências 

comportamentais que podem e as que não podem ser observadas do ponto de 

vista humano. Alguns comportamentos são extremamente lentos, podendo levar 

horas para serem observados por completo. Outros são muito rápidos, além da 

fusão de cintilação da visão humana, como cores, brilhos e formas que não 

vemos.  

A tarefa da ecologia comportamental é tentar demonstrar porque um 

determinado comportamento é executado, qual a sua função e qual seu efeito no 

valor adaptativo do indivíduo que o executa, ou seja, investigar as causas 

evolutivas de um comportamento avaliando o seu impacto sobre o sucesso 

reprodutivo dos organismos envolvidos. Diante desta definição, se torna bastante 

visível não apenas a importância da descrição do repertório comportamental de 

uma espécie, mas também a compreensão do contexto ambiental dentro do qual 

ele é executado (DEL-CLARO & OLIVEIRA, 2003).   
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De acordo com Sutherland (1998) a conservação é um excelente motivo para o 

desenvolvimento de pesquisas comportamentais e desta maneira, é 

surpreendente que a maioria das pesquisas que vem sendo realizadas se 

baseando no comportamento animal tenham tido uma contribuição negligente na 

biologia da conservação. Partindo deste ponto de vista, este autor lista cerca de 

vinte áreas da conservação nas quais acredita que o estudo do comportamento 

animal pode contribuir. 

Assim, algumas dessas áreas são extremamente interessantes no contexto do 

presente estudo. A primeira, e talvez mais relevante delas, é a previsão de 

conseqüências com vista às mudanças ambientais.  É claramente importante a 

realização de estudos comportamentais os quais permitam prever o que poderá 

acontecer com uma população animal como resultado de mudanças ambientais 

correntes ou futuras (SUTHERLAND, 1998).  

O desenvolvimento de estudos e pesquisas básicas é fundamental para 

obtenção de informações sobre os organismos. Podendo-se afirmar que as 

informações básicas oriundas de pesquisas científicas tornam-se indispensáveis 

para que se possa pensar em qualquer iniciativa relacionada à conservação, pois 

não se pode conservar aquilo que não se conhece.  

 Desta maneira, acredita-se que o estabelecimento de padrões 

comportamentais seja fundamental para a compreensão da biologia e ecologia de 

uma espécie em uma determinada área de trabalho. Soma-se a isso o fato de que 

tais padrões comportamentais, por possuírem uma forte relação ecológica com o 

seu entorno ambiental, podem ser muito distintos entre os diferentes locais 

ocupados por uma determinada espécie ao longo de sua área de distribuição. 

Assim, tais informações comportamentais tornam-se muito importantes para a 

conservação da espécie estudada e do seu ambiente natural. 

Uma das ordens de mamíferos que recebe muita atenção quanto ao ponto de 

vista dos aspectos comportamentais e sociais é a Cetacea. Com representantes 

em todos os oceanos e até mesmo em algumas grandes bacias fluviais, os 

cetáceos apresentam diferentes graus de socialização e aspectos 

comportamentais (MONTEIRO-FILHO 1991). Além disso, estudos sob condições 
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naturais não são incomuns, mas poucos conseguem registrar de forma mais 

ampla a realidade dos comportamentos que estão sendo executados. Isto se deve 

ao fato de que, principalmente em alto mar, os animais têm sido observados 

somente quando vêm à superfície para respirar, não sendo possível registrar 

muitas de suas interações sociais e ambientais subaquáticas (WURSIG & 

WURSIG, 1979; MONTEIRO - FILHO, 1991).  

Contudo, há ocasiões em que é possível investigar diferentes interações de 

cetáceos que freqüentam ou ocasionalmente vivem em águas costeiras. Wursig & 

Wursig (1979) e Monteiro-Filho (1991) afirmam que, em ocasiões como esta, é 

possível observar os animais a partir de pontos de terra, acima e abaixo da 

superfície da água ou então de pequenas embarcações, que causam menos 

distúrbios nos seus padrões comportamentais naturais. 

De acordo com Defran & Pryor (1988) e Neto (2000) tem havido um grande 

esforço em direção a estudos descritos na natureza, principalmente sobre 

comportamento. Apesar do crescente desenvolvimento que vem ocorrendo no 

estudo comportamental de cetáceos nos último quarenta anos, no Brasil de uma 

maneira geral ainda existe muito mais registros de ocorrências e encalhes de 

mamíferos marinhos do que o conhecimento sobre a biologia e ecologia destes 

animais (MONTEIRO - FILHO, 1991).  

Para espécie Sotalia guianensis, objeto de estudo do presente trabalho, 

numerosos estudos têm sido desenvolvidos nas últimas décadas (MONTEIRO-

FILHO, 1991; ROSSI-SANTOS, 1997; CREMER, 2000; LODI, 2002), utilização do 

ambiente (GEISE, 1991; BONIN, 2001; DAURA-JORGE, 2003; WEDEKIN, 2003), 

estratégias para facilitar a obtenção do alimento (MONTEIRO-FILHO, 1992; 1995; 

CREMER, 2000, BONIN, 2000; LODI, 2002), atividade comportamental 

(MONTEIRO-FILHO, 1991, 1992, 1995; FLORES, 1992; OLIVEIRA, et al., 1995; 

ROSSI-SANTOS, 1997; RAUTENBERG, 1999; HAYES, 1999; NETO, 2000; 

ARAÚJO et al., 2001; DOMIT, 2002; REIS, 2002; SPINELLI et al., 2002), estrutura 

populacional e social (GEISE et al., 1999; BISI, 2001; FILLA, 2004), o impacto da 

pesca artesanal (SIMÕES-LOPES, 1990; PINHEIRO & CREMER, 2003), seleção 

e uso do hábitat (SIMÃO & POLLETO, 2002; LODI, 2003) e até mesmo do 

repertório sonoro (MONTEIRO-FILHO, 1991; MONTEIRO-FILHO & MONTEIRO, 
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2001, MONTEIRO-NETO et al., 2004; AZEVEDO & VAN SLUYS, 2005) entre 

tantos outros, contudo, a despeito destes esforços, a maioria foi desenvolvida nas 

regiões sudeste e sul, sendo ainda raros os estudos oriundos das regiões 

nordeste e norte, como por exemplo, Oliveira, et al. (1995), Reis & Queiroz 

(1992), Reis et al. (1993), Araújo et al. (2001), Spinelli et al. (2002), Reis (2002) e 

Monteiro-Neto et al. (2004). 

Particularmente para o Estado da Bahia que possui o maior litoral entre os 

estados da União, os primeiros trabalhos sobre comportamento de Sotalia 

guianensis foram realizados na Baía de Todos os Santos por Reis & Queiroz 

(1992; 1994), Reis et al. (1993).  

Entretanto, é devido exatamente a esta falta de informações sobre a história 

natural e os hábitos de S. guianensis ao longo da maior parte de sua distribuição, 

que a espécie é classificada como espécie insuficientemente conhecida no Plano 

de Ação para os Mamíferos Aquáticos do Brasil (IBAMA, 1997) e pela “THE 

WORLD CONSERVATION UNION” (IUCN, 1996). Soma-se a isto o fato da 

espécie possuir ampla distribuição, além de ocorrer em locais de mais fácil 

acesso, as áreas costeiras, o que a torna uma espécie vulnerável às capturas 

acidentais, pois segundo Evans (1987), as espécies mais intensamente afetadas 

por estas atividades são as costeiras. 

Monteiro-Filho (prelo) relata que apesar dos poucos esforços voltados ao 

registro e interpretação dos comportamentos desta espécie e de praticamente 

nada se conhecer a respeito dos mesmos em áreas abertas e de grande 

profundidade, tem sido verificado um riquíssimo repertório comportamental com 

estratégias muito características em locais estuarinos e com áreas de baixios. 

Ainda segundo o mesmo autor considerando as diferentes fisionomias e 

características geológicas do litoral associadas à variedade de fauna ao longo de 

toda área de distribuição da espécie, é grande a probabilidade de terem evoluído 

estratégias de pesca que sejam particulares a determinados sistemas, assim 

como parece ocorrer nos poucos locais onde estes estudos foram desenvolvidos, 

sendo, portanto de fundamental importância a reprodução deste tipo de estudo 

nos diferentes sistemas onde o boto - cinza pode ser encontrado. 
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Para S. guianensis, algumas das recomendações do Plano de Ação para os 

Mamíferos Aquáticos do Brasil (IBAMA, 1997) são a realização de trabalhos sobre 

estimativas de abundância populacional, caracterização dos habitats preferidos e 

dos movimentos diários e sazonais para definição de áreas mínimas para 

conservação da espécie, avaliação do impacto das interações com atividades 

pesqueiras.  

Desta maneira, diversos estudos realizados no Brasil têm, não apenas, descrito 

os comportamentos realizados pelo boto - cinza, mas também quantificado tais 

atividades (MONTEIRO-FILHO, 1991, 1992, 1995; ROSSI-SANTOS, 1997; 

GEISE, et al., 1999; NETO, 2000; ARAÚJO et al., 2001). Outros têm descrito ou 

adotado algumas definições comportamentais prévias, já descritas na literatura, 

com a finalidade quantificá-los em determinados locais de estudo (BONIN, 2001; 

SIMÃO & POLLETO, 2002; LODI, 2003; DAURA-JORGE, 2003). Estes estudos 

quantitativos foram desenvolvidos com o intuito de compreender melhor as 

relações comportamentais, ecológicas e espaciais do S. guianensis no ambiente 

das áreas de estudo, em cada caso particular, pois as freqüências em que tais 

comportamentos ocorrem, muito provavelmente, são condicionadas por 

características ambientais locais. Estas análises podem revelar não apenas 

importantes tendências comportamentais de uma população em uma área, mas 

também relevantes características ecológicas. 

Desta forma, o presente trabalho busca uma análise qualitativa e quantitativa 

do comportamento de S. guianensis no estuário do Rio Paraguaçu, localizado na 

Baía de Todos os Santos, no Estado da Bahia.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Espécie estudada 

O boto - cinza, Sotalia guianensis (cf. MONTEIRO-FILHO et al., 2002), é um 

dos menores representantes da família Delphinidae, muito comum na costa e em 

áreas estuarinas do Brasil. De acordo com Monteiro-Filho et al. (no Prelo), por 

mais de duas décadas, vinha sendo aceito a existência de uma única espécie, S. 

fluviatilis, com animais marinhos amplamente distribuídos em rios, baías e 

estuários seguindo a distribuição original de Honduras ao norte (Borobia et al., 

1991; da Silva e Best, 1996) até o estão de Santa Catarina ao sul (Simões-Lopes, 

1988) e animais fluviais nos rios da Bacia Amazônica (Borobia et al., 1991; da 

Silva e Best, 1996). Mais recentemente, Através de uma nova abordagem, foi 

possível verificar, que além da variação de tamanho já conhecida, há também 

uma grande variação de forma entre estas populações, que devem estar 

refletindo diferenças funcionais em relação às necessidades de utilização do meio 

(Monteiro-Filho et al., 2002), e que isto, somado a outras diferenças (organização 

social, funcionamento dos ovários, período de gestação e atividade testicular) já 

detectadas entre as mesmas, mostra claramente que as populações marinhas e 

amazônica são resultados de diferentes processos evolutivos, representando 

duas distintas espécies, S. fluviatilis na Bacia Amazônica e S. guianensis na costa 

atlântica da América Central a América do Sul (Monteiro-Filho et al., no Prelo). 

Assim, aceitando tal distinção, no presente trabalho, adoto o termo taxonômico S. 

guianensis para espécie estudada, como foi sugerido por Monteiro-Filho et al. 

(2002) para designar os animais marinhos do gênero Sotalia.  

Rosas & Monteiro-Filho (2002) relatam que o comprimento de um adulto varia, 

inclusive entre machos e fêmeas e está relacionado à maturidade sexual, sendo o 

peso de aproximadamente 80 Kg. De acordo com Rosas & Barreto (2006 no 

Prelo) animais maduros com mais de 6 anos, de ambos os sexos, apresentam em 

média um comprimento corporal total de 179, 53 cm. Apresenta uma cor 

acinzentada na região dorsal do corpo que é separada da coloração ventral por 

uma linha distinta que percorre desde a região da boca, passando abaixo dos 
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olhos e que segue em direção a extremidade da nadadeira peitoral. A nadadeira 

dorsal também possui pigmentação acinzentada próximo ao topo que varia de 

rosada a esbranquiçada (RANDI et al., no Prelo). A despeito de quase ausência 

total de estudos, o padrão de cor descrito para o gênero Sotalia varia de acordo 

com o habitat (LEATHERWOOD & REVEES, 1993). Segundo Neto (2000), a 

região ventral pode variar de branco a rosa e tal variação pode ser devido à 

temperatura de água ou estado de atividade do animal.  

 

2.2. Área de estudo 

A Barra do Paraguaçu é um ambiente estuarino, correspondendo ao local exato 

onde o Rio Paraguaçu encontra-se com o mar na Baía de Todos os Santos, 

localizada no Recôncavo Baiano, no Estado da Bahia. Lá existe uma pequena vila 

com cerca de 20 famílias de pescadores e algumas casas de veranistas (Fig. 1).  

É uma região constituída de um manguezal denso e bastante rico em recursos 

naturais, e é provavelmente um fator determinante da biodiversidade da região e 

que influência, significativamente, as relações ecológicas locais. 

 

Figura 1: Vilarejo da Barra do Rio Paraguaçu – BA. 
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Localiza-se na parte oeste da Baía de Todos os Santos (BTS), ficando a área 

de estudo entre os meridianos de 38º40’ W e 38º 53’ W e os paralelos 12º45’ S e 

12º54’ S e encontra-se nas proximidades da borda oeste da Bacia Mesozóica do 

Recôncavo Baiano. Em toda região estudada, predominam morros com altitudes 

em torno de 100 a 150 metros, com muitas encostas abruptas e vales profundos, 

geralmente atingindo o próprio nível de base do Rio Paraguaçu. Este relevo se 

desenvolve sobre rochas sedimentares, principalmente arenitos cretáceos da 

Formação Sergi (BRICHA, 1997). 

O Rio Paraguaçu nasce na Chapada Diamantina a uma altitude de cerca de 

1200m, tendo um curso de aproximadamente 500 km e é dentre os afluentes da 

BTS, aquele que possui a maior bacia de drenagem (56.300 km2 ou cerca de 

10,14% do Estado da Bahia), sendo assim o maior contribuinte nas descargas de 

água doce. Este rio percorre várias cidades baianas (Fig.2) até chegar à Baía de 

Todos os Santos, encontrando-se na Barra do Paraguaçu com o mar no 

Recôncavo Baiano (Fig. 3). Seu trecho navegável vai da Baía de Todos os Santos 

até Cachoeira (60 km do total de 520 km de extensão) (BRICHA, 1997).  
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Figura 2: Mapa hidrográfico do Rio Paraguaçu, Baía de Todos os Santos encontra-se 

delimitada pelo quadrado. 

 

 

Figura 3: Mapa da Baía de Todos os Santos, área de estudo em detalhe (Fonte: 

http://www.cpgg.ufba.Br/~glessa/bts), O círculo indicado pela seta corresponde ao local onde as 

observações de ponto fixo foram feitas.  

http://www.cpgg.ufba.br/~glessa/bts
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De acordo com Bricha (1997), na década de 1980, foi construída nele uma 

barragem, a 6 Km do município de Cachoeira rio acima, que tem como objetivo 

represar água para abastecimento de algumas cidades da região, especialmente 

Salvador. Este represamento causou alguns danos ao rio, tendo como principais o 

assoreamento, que dificulta hoje a navegação de embarcações de médio e 

grande porte, e o quase extermínio da atividade pesqueira, devido às mudanças 

ocorridas no ecossistema. A confirmação do declínio da navegação é o fato de 

existirem na Bahia somente 21 dos numerosos saveiros (grandes embarcações 

para transporte de pessoas e cargas) que já povoaram essas águas, bem como 

ausência de canoeiros que faziam a travessia Cachoeira / São Félix. Em outras 

épocas o número de embarcações era imenso.  

Ainda segundo o mesmo autor, a grande oscilação no regime do rio é devida 

às variações entre precipitações nas suas cabeceiras onde predomina um clima 

do tipo Tropical quente-úmido (tipo Aw). As precipitações são superiores a 

750mm anuais, caracterizada por duas estações. Na região da foz predomina um 

clima de selvas, quente e úmido sem estação seca e de precipitações maiores de 

março a agosto (tipo Af). A pluviosidade é superior a 1000mm anuais, com 

precipitações anuais em torno de 1700mm (DNOCS, 1962). Estas diferenças irão 

se refletir nas oscilações de salinidade que na altura de São Roque (Fig.2) em 

época de seca é de aproximadamente 30g/l em épocas de chuva em torno de 8g/l 

(segundo PEIXINHO, 1972). Na sua foz, a Barra do Paraguaçu, o rio tem uma 

largura aproximadamente de 2 Km. A largura oscila de 1 Km e 3 Km até 15 km a 

montante da desembocadura, onde ocorre um alargamento do rio com o 

desenvolvimento de um extenso lago salgado, a Baía de Iguape com uma área de 

80 Km2. Com oscilações de maré perceptíveis até a cidade de São Felix e 

Cachoeira (Fig. 2), 20 km a montante da foz, a existência da Baía de Iguape 

evidência o alagamento sofrido por esta área. 

Na Baía de Todos os Santos, predominam profundidades de 20 a 30 metros, 

atingindo somente em algumas áreas restritas profundidades em torno de 50 a 60 

metros. Toda a baía situa-se sobre a plataforma continental, que se estende até 

30 Km da costa onde se inicia o talude. É caracterizada por predominância de 
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oscilações de maré semi-diurnas, com uma média de preamar de 1,8m e uma 

média de baixamar de 0,2m tendo, portanto, uma amplitude média de 1,6m 

(BRICHA, 1997). 

A entrada principal das águas é pelo Canal de Itaparica, ou bordejando a ilha 

de mesmo nome, e o refluxo se da pela costa leste da baía, podendo-se notar 

esse ciclo pelo acumulo de resíduos, principalmente industriais, ao longo das 

margens da baía. Naturalmente existem ciclos menores subordinados ao 

principal, condicionados pela morfologia da costa e do fundo (BRICHA, 1997). 

Bricha (1997) também relata que a existência de recife de corais somente ao 

longo da costa da Ilha de Itaparica, e sua ausência na costa leste da baía, 

constitui-se evidência da entrada de águas mais limpas marinhas, pela costa 

oeste. Da mesma forma que os extensos bancos de areia existentes na entrada 

do Canal de Itaparica, funcionam com uma armadilha para as águas trazidas 

pelos refluxos de maré. Quando a maré enche a água entra pelo canal fluindo 

para o norte, sempre bordejando a costa, pelo canal com profundidades em torno 

de 5 metros. No refluxo, com a maré vazante, os bancos de areia, geralmente 

aflorantes ou no máximo a 0,5 metros abaixo do nível do mar, juntamente com o 

fluxo contínuo de água do Rio Jaguaribe, represam as águas, favorecendo a 

saída pelo norte. Isto faz com que o ciclo das correntes na área de estudo, 

obedeça ao seguinte padrão: Na maré enchente as águas provem do Sul, 

Sudeste, atingindo a área pelo canal norte da Ilha do Medo, penetrando no Rio 

Paraguaçu. No refluxo de maré as águas se escoam para Nordeste, em direção a 

Ilha de Madre de Deus, situada a norte da Baía de Todos os Santos. Que o 

refluxo não segue o mesmo trajeto da enchente, é evidenciado pela evolução da 

coroa da Ilha do Medo que cresce em direção a Barra do Paraguaçu, sendo 

ausente no lado oposto, bem como pelo acumulo de sedimentos mais finos, todos 

acumulados na parte nordeste da área estudada. 

A salinidade em duas estações apresenta valores de 30g/l e 28g/l, em águas 

superficiais, o que vem mostrar também o alto grau de influências de águas do 

mar nas proximidades da desembocadura (PEIXINHO, 1972). Já os ventos 

predominantes na região são provenientes do quadrante leste (NE-E-SE = 

alíseos); os de NE se acentuam nos primeiros meses do ano (estação quente). 
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Os ventos de SE são predominantes na estação fria, sendo os de S mais fortes, 

de temporais (BITTENCOURT, 1971). 

 

2.3. Procedimentos 

 A coleta de dados do presente trabalho foi realizada no período da metade do 

mês de agosto de 2002 a agosto de 2003 tanto a partir de ponto fixo com auxílio 

de binóculos (7 x 50 mm) para acompanhar os animais a uma longa distância e a 

olho nu numa pequena distância (Fig.4) O ponto fixo foi estabelecido em área de 

altitude elevada de onde os botos podiam ser visualizados uma vez que não se 

aproximavam da praia (Fig.5). As informações foram registradas em ficha de 

campo padronizada, na qual era registrada a atividade comportamental do animal. 

Estas observações eram realizadas durante dois dias por cerca de 11,5 horas por 

dia, quinzenalmente.  

 

Figura 4: Visão dos observadores a partir do ponto fixo na Barra do Rio Paraguaçu. 
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Figura 5: Indicação do local exato do ponto fixo em detalhe. 

Além de observações de ponto fixo foram feitas também observações 

embarcadas (Fig. 6) a partir de percursos traçados previamente. Estes percursos 

tinham como ponto inicial o vilarejo da Barra do Paraguaçu e como ponto final o 

vilarejo de São Francisco do Paraguaçu que se localiza um pouco acima da Baía 

de Iguape (ver Figura 3 em área de estudo). Uma vez encontrados os botos, 

estes eram seguidos pelo maior tempo possível e os comportamentos registrados. 

As observações eram de um dia a cada quinzena ou a cada mês, perfazendo uma 

média de 6 horas/dia. 

 

Figura 6: Coleta dos dados comportamentais a bordo de embarcação. 
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 A Coleta de dados foi realizada por uma equipe de quatro componentes da 

qual eu fazia parte, sendo que participei da maioria das observações (85%). 

Inicialmente, para registrar as atividades comportamentais do S. guianensis na 

Barra do Rio Paraguaçu, foram realizadas observações naturalísticas, através 

método “ad libitum” (cf. LEHNER,1996) no qual são registrados todos os 

comportamentos realizados pelos animais, tanto individualmente como em grupo. 

Esse método me permitiu estabelecer os comportamentos que seriam 

quantificados. Posteriormente foi utilizado um misto do método animal focal 

(quando um indivíduo é foco das observações durante um período, mas não 

necessariamente o mesmo indivíduo, cf. LEHNER, 1996) e amostragem 

seqüencial (quando o foco é uma série de comportamentos, podendo ser 

apresentado por um indivíduo ou mais, cf. LEHNER, 1996). Após a fase de 

reconhecimento dos comportamentos, os mesmos foram então quantificados. 

 

2.3.1. Descrição dos comportamentos 

Em uma primeira etapa objetivando a descrição dos comportamentos foram 

adotadas tanto as classificações de formação de grupos como as descrições de 

posturas definidas por Monteiro-Filho (1991; 2000) (Anexo I). Em relação à 

formação de grupo, adotei as seguintes categorias de tipos de associação entre 

os animais: individual, família e agrupamento (cf. MONTEIRO-FILHO, 2000) 

(Anexo I). Sendo que dentro da formação de grupo família (cf. MONTEIRO-

FILHO, 2000), foi incluído a reunião de dois ou três indivíduos, envolvendo a 

presença de filhotes, e pares de indivíduos, adultos ou adulto e juvenil. Porém a 

distinção entre machos e fêmeas e conseqüentemente a associação entre os 

mesmos (cf. MONTEIRO-FILHO, 2000) não foi discriminada por mim dentro 

dessa categoria.  

Após definir tais categorias de formação de grupo a serem adotadas neste 

trabalho, descrevi as atividades comportamentais (comportamentos básicos e 

seqüências comportamentais), sendo que adotei classificações já definidas na 

literatura para algumas delas, uma vez que condiziam com o que foi observado 

por mim. Particularmente, adotei as descrições de comportamentos básicos e de 
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algumas seqüências comportamentais ou estratégias de caça definidas por 

Monteiro-Filho (1991; 1992; no Prelo). As outras atividades comportamentais 

observadas, mas não descritas na literatura, descritas, mas que não foram 

acessíveis ou satisfatórias, ou ainda descritas, mas apresentando variações, 

receberam descrições empíricas (descrição de um comportamento em termos de 

parte do corpo, movimentos e posturas cf. LEHNER, 1996) e descrições 

funcionais (descrição que incorpora referência à função do comportamento, cf. 

LEHNER, 1996). Os comportamentos básicos, ou eventos, são descritos 

independentemente da formação de grupo uma vez que são considerados 

comportamentos pontuais e instantâneos executados pelos animais 

(ALTMAN,1974), já as seqüências comportamentais, consideradas estados (cf. 

ALTMAN,1974), são descritas de acordo com o tipo de formação de grupo 

adotada da literatura (MONTEIRO-FILHO, 2000) (Anexo I), seguindo os critérios 

citados anteriormente. Aqueles comportamentos já descritos na literatura (cf. 

MONTEIRO-FILHO, 1991; 1992; 2006 no prelo) foram citados no texto e 

anexados (Anexo II). 

Posteriormente realizei a construção de um Etograma (descrição dos 

comportamentos de uma espécie, cf. LEHNER, 1996) baseado nos registros 

descritos pelos métodos anteriormente citados.  

 

2.3.2. Quantificação dos comportamentos 

Com a finalidade de quantificar a freqüência dos comportamentos considerados 

como estados (cf. ALTMAN, 1974), foram, previamente, estabelecidas três 

grandes categorias comportamentais: 

• Alimentação: engloba todos os comportamentos tanto aqueles realizados 

individualmente como por grupos, que constituem estratégias utilizadas pelos 

botos na obtenção do alimento, incluindo a procura dos mesmos. 

• Deslocamento: Incluí o comportamento de deslocamento entre áreas 

realizado por indivíduos ou grupos (família ou agrupamentos), parecendo ter 

numa direção definida, orientada e objetiva.  
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• Descanso: paradas na superfície que estão associadas à recuperação de 

energia.  

Dentro da categoria de alimentação, duas categorias menores de estratégias 

de pesca foram discriminadas: 

• Pesca Individual: corresponde a estratégia de pesca feita por um único animal  

• Pesca cooperativa: agrupa todas as estratégias de pesca realizadas por 

famílias e agrupamentos. 

 Além destas grandes categorias e subcategorias comportamentais alguns 

comportamentos, considerados como eventos (cf. ALTMAN, 1974), que foram: 

Saltos, observação na superfície, exposição da cauda, batida da cauda e 

exposição da nadadeira peitoral, tiveram suas freqüências calculada 

individualmente. Para finalizar, calculei a freqüência em que os mais freqüentes 

destes comportamentos ocorriam em associação com as categorias de 

alimentação, com a de deslocamento, ou dissociados de ambas. 

A quantificação destes comportamentos foi feita em relação a todo o período 

amostral e também mensalmente, através do método de amostragem “scan” (cf. 

LEHNER, 1996) quando todos os comportamentos observados são registrados 

pontualmente entre intervalos de tempo, que foram fixados em 5 minutos. 

Considerei a hipótese inicial de que todos os comportamentos dentro de cada 

classificação (categorias, subcategorias de estratégia de alimentação e eventos 

sociais) ocorreriam com a mesma freqüência. Então, para verificar se as 

diferenças entre estas freqüências encontradas eram estatisticamente 

significativas ou não, utilizei análise Chi Quadrado (cf. LENHER, 1996). Os 

cálculos estatísticos foram feitos com o auxílio do programa Bioestat 3.0. 
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3. RESULTADOS 

Os comportamentos descritos a seguir são frutos das observações realizadas 

da metade do mês de agosto de 2002 a agosto de 2003, o que resultou em 577 

horas de esforço de campo, a partir de ponto fixo, e 68 horas embarcadas. Os 

animais foram observados durante todos os meses e, portanto, em todas as 

estações durante diversos horários durante o dia.  

As amostragens de ponto fixo foram feitas em todos os meses deste período, 

com intervalo diário das 6:00 horas até as 17:30, com uma média de 46 horas de 

observação mensal. Dentre estas 577 horas de esforço de campo os botos-cinza 

puderam ser observados durante 85 horas, possibilitando 1018 avistagens 

(“scans”).  Na tabela abaixo (tabela 1) estão apresentados os esforços de campo 

realizados em cada mês e a quantidade de horas de observação dos animais.  

A grande maioria dos comportamentos observados ocorreram na região 

central, correspondente aos quadrantes 7 e 8 B (ver figura 7). Esta é 

provavelmente a região mais profunda na área de estudo, em função da vazão do 

Rio Paraguaçu, que encontra-se retilineamente com o mar da Baía de Todos os 

Santos.  

 

Figura 7: Mapa da área de estudos subdividida em quadrantes, local de maior permanência 

dos animais em destaque (entre os quadrantes 7 e 8B) 
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3.1. Análise qualitativa 

 Diversos comportamentos observados são considerados básicos e por tanto 

comuns a qualquer cetáceo (ver Monteiro-Filho 1991, 2006 no Prelo). Dentre eles, 

vamos encontrar a natação, mergulhos pouco profundo e profundo, descanso e 

estouro na superfície (Anexo II).  

Foram observados também outros comportamentos básicos, ou eventos, 

descritos abaixo. Muitos comportamentos semelhantes a estes já foram descritos 

por Neto (2000), contudo, como esta autora descreveu tais comportamentos 

relacionados, estritamente, às distintas classes de filhotes do S. guianensis 

(Anexo III) optei por descrevê-los novamente, uma vez que o presente estudo 

abrange todas as classes etárias e, portanto, existem algumas variações em 

relação às descrições realizadas por Neto (2000). 

 

Saltos  

Comportamentos nos quais ocorre uma forte projeção aérea do corpo do 

animal, expondo todo corpo ou grande parte dele fora da superfície da água. 

Estes comportamentos podem ter posições horizontais ou verticais, ou seja, o 

animal pode projetar o seu corpo para fora da superfície da água paralelamente 

ou verticalmente a esta, e durante essa projeção o seu corpo pode apresentar 

variados graus de curvatura, assim o animal pode assumir diversas posturas 

(Figura 8). 

 

Figura 8: Uma variação de salto sendo executada por Sotalia guianensis, na Barra do 
Paraguaçu, BA (Foto: Sheila Serra). 
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Uma variação deste comportamento foi nomeada bote lateral, onde o animal 

projeta, com um forte impulso, todo ou grande parte do corpo lateralmente, 

assumindo a postura deitada. Outras variações observadas foram a cambalhota, 

comportamento no qual o animal literalmente projeta seu corpo todo fora da água 

dando uma cambalhota no ar caindo na postura dobrada, e o salto em parafuso, 

comportamento durante o qual o animal projeta todo o seu corpo para fora da 

água, horizontalmente, ou seja, paralelamente a superfície da mesma, e gira em 

torno do seu próprio eixo similarmente ao movimento de um “parafuso”. 

 

Observação na superfície  

Comportamento no qual o animal expõe a cabeça na superfície da água 

durante um curto período de tempo (não quantificado), provavelmente para 

observar o seu entorno na superfície. 

          

Figura 9: Imagens do Comportamento de observação na superfície na Barra do Rio Paraguaçu 

(Fotos: Ana Carolina Moraes/ Arquivo IMA) 

 

 Exposição da cauda  

Durante este comportamento o animal expõe rapidamente (não quantificado) 

apenas a sua cauda na superfície da água, provavelmente, iniciando um 

mergulho profundo (cf. MONTEIRO-FILHO, 1991). 
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Figura 10: Comportamento de exposição da cauda sendo executado, na Barra do Rio 

Paraguaçu (Foto: Ana Carolina Moraes/ Arquivo IMA). 

 

Batida da Cauda 

Comportamento no qual o animal projeta a cauda para fora da superfície da 

água com um forte impulso e logo em seguida retorna com a mesma, batendo na 

superfície da água e provocando um barulho e um “espirro” de água, como se 

estivesse literalmente dando um tapa na superfície d´água com bastante força, e 

não simplesmente a expõe como no comportamento anteriormente descrito. 

 

Exposição da nadadeira Peitoral  

Assumindo, provavelmente, a postura deitada (cf. MONTEIRO-FILHO, 1991), o 

animal expõe uma das suas nadadeiras peitorais na superfície da água, durante 

um curto período (não quantificado).  

 

ALIMENTAÇÃO 

Os comportamentos de alimentação são diversificados podendo ocorrer 

individualmente ou em grupo (famílias ou agrupamentos, cf. MONTEIRO-FILHO, 

2000; Anexo I). 
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Pesca Individual - é constituída de seqüências comportamentais executadas 

por um único boto (categoria individual, cf. MONTEIRO-FILHO, 2000) (Anexo I), o 

qual durante as atividades de alimentação o indivíduo realiza mergulhos 

profundos intercalados com natação, porém permanece basicamente no mesmo 

local ou nas proximidades.    

Pesca Cooperativa – ocorre quando dois ou mais indivíduos (famílias ou 

agrupamentos, cf. MONTEIRO-FILHO, 2000) (Anexo I) desenvolvem atividades 

comportamentais em colaboração. A caça cruzada, Caça em pequenos grupos e 

o Cerco (cf. MONTEIRO-FILHO, 1992) (Anexo II) foram atividades de pesca 

cooperativa observadas no presente estudo. 

Perseguição – Ocorre com comportamento de natação com alta velocidade 

(não quantificada) intercalada com mergulhos pouco profundos, e foi observada 

em todos as categorias de formação de grupo (cf. MONTEIRO-FILHO, 2000) 

(Anexo I). O(s) indivíduo(s) desloca-se rapidamente geralmente entrando ou 

saindo da área de estudo, ou seja, vindo ou voltando para o mar da Baía de 

Todos os Santos. Este comportamento é uma variação do comportamento de 

perseguição na superfície descrito por Domit (2002) para filhotes do S. guianensis 

na região do estuário lagunar de Cananéia. 

DESLOCAMENTO 

Nesta categoria, foi observada a seqüência comportamental deslocamento 

básico (cf. MONTEIRO-FILHO, 1991) (Anexo II), executada por todos os tipos de 

formação de grupo (cf. MONTEIRO-FILHO, 2000) (Anexo I).  

DESCANSO 

Nesta categoria foi observado o comportamento básico descanso (cf. 

MONTEIRO-FILHO, 2006 no Prelo) (Anexo II) sendo executado também 

individualmente ou em agrupamentos, por curtos períodos de tempo (não 

quantificados). 
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3.2. Análise quantitativa 

 FREQÜÊNCIAS DOS COMPORTAMENTOS  

Os dados utilizados para as análises de freqüências dos comportamentos 

foram todos obtidos a partir do ponto fixo de observações. 

Dentre os eventos registrados, a partir das observações de ponto fixo, os saltos 

foram nitidamente, os comportamentos que apresentaram a maior freqüência de 

ocorrência (73,9 %; n= 218), e a exposição da nadadeira peitoral, aquele que 

apresentou a menor freqüência (2,8%; n=8), sendo a diferença entre as 

freqüências de todos os eventos, altamente significativa (X² = 67,07; g.l. = 5; P < 

0,001). Porém, as freqüências relativas dos outros eventos, exposição da cauda 

(6,8%; n = 20), batida da cauda (6,4%; n = 19), comportamento de observação na 

superfície (5,4%; n=16) e batida da cabeça (4,7%; n = 14) não apresentaram uma 

diferença significativa entre si (X² = 0,38; g.l. = 4; P>0,5; Fig. 11). 
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Figura 11: Freqüência dos eventos comportamentais realizados pelos botos-cinza na Barra do 

Rio Paraguaçu, Estado da Bahia. 

 

Dentre todos os registros (N = 1034), os comportamentos da grande categoria 

alimentação foram os mais observados durante o período de estudo, na Barra do 

Rio Paraguaçu, (68,4%, N = 707). O deslocamento (31,3%, N = 324) foi a 

segunda atividade mais observada, e o descanso (0,3%, N = 3) a categoria 
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menos observada (Fig. 12). A diferença entre as freqüências de ocorrência das 

categorias comportamentais analisadas foi altamente significativa (X² = 44,587; 

g.l. = 2; P < 0,001).  
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Figura 12: Freqüência das categorias comportamentais observadas na Barra do Rio Paraguaçu 

(BA). 

 

Em 9,4% (N=96) das ocasiões de quantificação dos comportamentos 

observação (N = 1018 scans) foram realizados registros tanto das atividades de 

deslocamento como de alimentação. Isso significa que os comportamentos de 

alimentação e deslocamento se intercalaram em algumas ocasiões, mas que na 

maioria (85,7%) das ocasiões de avistagens, os animais estavam ou em 

deslocamento ou em alimentação, sendo que a direção da atividade de 

deslocamento foi observada na maioria das vezes na chegada ou na saída dos 

animais da área de estudo.  

Como apresentado na figura 13, os comportamentos de pesca individual 

apresentaram uma freqüência (89%, N = 490) muito superior àquelas da pesca 

cooperativa (11%, N = 59), resultando em uma diferença altamente significativa 

(X² = 34,38; g.l. = 1; P < 0, 001).   
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Figura 13: Freqüência das subcategorias de alimentação, pesca cooperativa e individual, na 

Barra do Rio Paraguaçu (BA). 

 

Como os saltos foram os eventos que, claramente, mostraram uma freqüência 

muito superior aos demais, calculei a freqüência em que eles ocorrem quando 

associados à alimentação, ao deslocamento e fora destas categorias. Como pode 

ser visualizado na figura 14, a freqüência da ocorrência de registros dos saltos 

associados à registros da atividades de alimentação (70,2%; n = 153) foi bastante 

superior àquelas de saltos associados à registros da atividade de deslocamento 

(9,6%; n = 21) e a de saltos não associadas as estas categorias (20,2%; n = 44). 

A diferença entre estas freqüências de ocorrência dos saltos associados á 

alimentação ou ao deslocamento, e dissociados de ambas, foi altamente 

significativa (X² = 29,34; g.l. = 2; P< 0,001), confirmando que realmente a maior 

parte do total de registros comportamentais de saltos (n=218) ocorreu em 

associação com os registros de atividades de alimentação. No entanto não houve 

uma diferença significativa entre a freqüência de ocorrência da associação de 

saltos com o Deslocamento e a da ocorrência dos saltos de maneira 

independente das outras categorias (X² = 2,60; g.l. = 1; P > 0,1). 
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Figura 14: Freqüências das associações de ocorrência de saltos e atividades de alimentação e 

de deslocamento, e da ocorrência destes eventos isolados de ambas. 

 

Devido às dificuldades em utilizar uma embarcação e acompanhar os botos-

cinza durante os deslocamentos, o esforço amostral embarcado foi muito menor 

do que em terra (N=53 scans de um total de 1018). Novamente, dentre o total de 

registros de eventos (Fig. 15), os saltos foram os comportamentos mais 

observados no local de estudo, também durante as saídas embarcadas, 

alcançando uma freqüência relativa de 44% (N = 11). A exposição da cauda 

apresentou uma freqüência relativa igual a 32% (N = 8) e tanto os eventos de 

comportamento de observação na superfície, como de batida da cauda 

apresentaram uma freqüência relativa muito baixa de 1,2% (N = 3). A diferença 

entre as freqüências dos saltos e exposição da cauda, comportamento de 

observação na superfície e batida da cauda dos saltos e da exposição da cauda, 

foi altamente significativa (X² = 48,23; g.l. = 3; P < 0,001). Porém, a diferença 

entre as freqüências dos saltos e exposição da cauda, que foram os eventos mais 

registrados, não foi significativa (X² = 1,08; g.l. = 1; P > 0,1). Isso revela que, nas 

observações a partir da embarcação, a freqüência dos registros de ocorrência da 

exposição da cauda foi tão alta como a dos saltos, o que não foi verificado nas 

observações a partir de ponto fixo em terra. Não foram registrados, em nenhuma 

ocasião de quantificação (scan), os comportamentos de batida da cabeça e batida 

da nadadeira peitoral. 
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Figura 15: Freqüência dos eventos comportamentais realizados pelos botos-cinza na Barra do 

Rio Paraguaçu (BA) a partir dos dados coletados em saídas embarcadas. 

 

Em relação às grandes categorias comportamentais também os resultados das 

análises quantitativas dos dados obtidos a partir das observações embarcadas 

(N= 79), mostraram que a atividade de alimentação é a mais comum na área 

apresentando uma freqüência (70%; N= 55) significativamente maior (X² = 46,43; 

g.l. = 2; P < 0,001) do que as demais categorias (deslocamento e descanso). O 

deslocamento foi novamente a atividade mais observada (30%, N = 24) após a 

alimentação e nestas ocasiões, o descanso não foi observado. Na figura 16 estão 

representadas as freqüências das categorias comportamentais calculadas a partir 

da análise quantitativa dos dados coletados a partir da embarcação. 
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Figura 16: Freqüência das categorias comportamentais a partir dos dados coletados nas saídas 

embarcadas.  
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As estratégias comportamentais de alimentação de pesca cooperativa e pesca 

individual, também, foram quantificadas a partir das observações embarcadas 

(Fig. 17). 
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Figura 17: Freqüências de comportamentos de alimentação de botos-cinza realizados 

individualmente ou de forma cooperativa, a partir dos dados das observações embarcadas.  

 

Assim, a estratégia de pesca mais observada nas saídas embarcadas foi a 

pesca individual (79%, N = 34), sendo a diferença entre estas freqüências 

altamente significativa (X² = 18,36; g.l. = 1; P< 0,001). 

Realizei também a análise quantitativa das associações entre as ocorrências 

das categorias comportamentais de deslocamento e alimentação e as dos 

eventos mais freqüentes, que no caso das observações a partir da embarcação 

foram os saltos e a exposição da cauda, e suas ocorrências isoladas ou 

dissociadas das mesmas (Fig. 18). Mesmo considerando que o esforço amostral 

(N) a partir da embarcação foi bem menor do que aquele obtido a partir de 

observações de ponto fixo, a associação dos registros comportamentais da 

atividade de alimentação com os saltos apresentou uma freqüência (63,6%; N = 

7) significativamente maior (X² = 18,24; g.l. = 2; P < 0,001). O mesmo se verificou 

para a exposição da cauda (62,2%; N = 5; X² = 19,44; g.l. = 2; P< 0,001).  
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Figura18: Freqüências das associações entre as ocorrências das categorias comportamentais 

alimentação e deslocamento com os eventos de saltos e da exposição da cauda, e das 
ocorrências destes eventos isolados de ambas, registradas a partir de uma embarcação. 

  

A freqüência relativa da associação entre saltos e a atividade de deslocamento 

foi, exatamente, igual a dos saltos isolados (18,2%; N = 2). As freqüências de 

associação da exposição da cauda com a atividade de deslocamento (25%; N= 2) 

e deste evento dissociado de ambas as categorias, (12,5%; N= 1), não 

apresentaram diferenças significativas (X² = 3,05; g.l. = 1; P > 0,1).   

Esses resultados sugerem que, ambos os comportamentos, saltos e exposição 

da cauda ocorrem mais associados com as atividades de alimentação em um 

número muito maior de ocasiões, do que com as atividades de deslocamento ou 

não associados às mesmas. E que estas duas últimas ocorrem, praticamente, 

com a mesma freqüência. 

 

VARIAÇÃO DAS FREQÜÊNCIAS COMPORTAMENTAIS ENTRE OS MESES 

As freqüências de ocorrência das grandes categorias comportamentais em 

cada mês de observação foram calculadas a partir da análise dos dados de ponto 

fixo, estando expressas na tabela 1 e representados graficamente na figura 19.  
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Tabela 1: Freqüências relativas das grandes categorias comportamentais, deslocamento 
(Desl.), alimentação (Alim.) e descanso (Desc.) nos meses de coleta, Agosto de 2002 a Agosto de 
2003. 

/02 Set/ Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio J

30% 31% 29% 64% 52% 38% 34% 21% 25% 3
% 70% 69,% 70% 36% 48% 60% 64% 79% 75% 6

0 0 1% 0 0 2% 2% 0 0 0
104 153 72 67 31 53 58 126 98 1
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Figura 19: Freqüência das categorias comportamentais (alimentação, deslocamento, e 
descanso) em cada mês de observação do período de coleta, metade de agosto de 2002 à agosto 
de 2003.  

 

Como pode ser constatado, as freqüências de ocorrência das grandes 

categorias comportamentais mostram que a atividade de alimentação foi 

predominante em quase todos os meses, exceto nos meses de dezembro (2003), 

quando a mais freqüente foi a de deslocamento (64%, N = 43), e janeiro (2003) 

quando as freqüências da alimentação (52%, N = 16) e do deslocamento (48%, N 

= 15) foram praticamente iguais.  

Em relação às estratégias de pesca, a figura 20 demonstra que atividade de 

pesca individual foi mais freqüente que a pesca cooperativa em todos os meses. 

Contudo, nos meses de dezembro (2002) e janeiro (2003) ocorre uma redução na 

freqüência dos registros destas estratégias (tabela 3), principalmente na de pesca 

individual (N = 13; N = 10 respectivamente) que como relatado anteriormente é a 

estratégia de pesca mais utilizada pelos botos na Barra do Rio Paraguaçu.  
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Tabela 2: Freqüência relativa dos comportamentos executados pelos botos-cinza, de forma 

individual e cooperativamente na Barra do Rio Paraguaçu. 

02 Set/ Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Ju

% 97% 97% 93% 93% 93% 79% 85% 93% 80,4% 87

% 3% 3% 7% 7% 7% 21% 15% 7% 19,6% 13
72 93 54 14 12 19 26 82 46 5

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Ago
sto

Outu
bro

Deze
mbro

Fev
ere

iro
Abri

l
Ju

nh
o

Ago
sto

Meses

Fr
eq

uê
nc

ia
 d

os
 

Co
m

po
rta

m
en

to
s 

(%
)

Pesca Individual 
Pesca Cooperativa

 
 

Figura 20: Freqüência dos comportamentos de alimentação executados pelos botos-cinza, de 

forma individual e cooperativamente na Barra do Rio Paraguaçu no meses de coleta, Agosto de 

2002 a Agosto de 2003. 
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4. DISCUSSÃO 

A estrutura social do boto - cinza, Sotalia guianensis, é pouco conhecida e 

quase não há relatos sobre a organização de grupo entre esses animais no Brasil, 

com exceção dos estudos realizados por Monteiro-Filho (2000) e Filla (2004), na 

região estuarina de Cananéia/Paranaguá, e Wedekin (2003) na Baía Norte de 

Santa Catarina. Porém, com poucas exceções, cetáceos demonstram fortes 

interações com outros membros do seu grupo, geralmente coordenando 

comportamentos e movimentos entre si de acordo com algum estímulo externo 

(WHITEHEAD et al., 2000). Monteiro-Filho (2000) relata que algumas atividades 

dos golfinhos tais como pesca ou deslocamento entre áreas, são usualmente 

desenvolvidas em associações entre indivíduos. A organização do grupo e o 

relacionamento entre membros de um grupo são informações requeridas para 

estudos populacionais ou comportamentais, embora tenha sido ignorada em 

muitos trabalhos realizados no Brasil (Monteiro-Filho, 2000). Assim, no meu 

estudo, adotei as categorias de formação de grupos definidas pro Monteiro-Filho 

(2000), uma vez que as estruturas de grupo observadas na Barra do Paraguaçu 

mostraram-se bastante similares àquelas descritas para região estuarina de 

Cananéia. Porém, na categoria “formação familiar”, foram considerados como 

filhotes, indivíduos com cerca de 1/3 do tamanho do adulto e, em relação a 

coloração, pertencentes à classe 1 e classe 2 descritas por Neto (2000; Anexo III), 

pois em função da distância em que os animais eram observados a partir do 

ponto fixo, mesmo com o auxílio de binóculos, não foi possível distinguir as outras 

classes de filhotes (3 e 4) uma vez que as diferenças na coloração que as define, 

são difíceis de serem detectadas sem haver uma grande proximidade dos 

animais.  

Outra impossibilidade dentro dessa categoria de formação de grupo foi 

identificação da associação entre macho e fêmea (cf. MONTEIRO-FILHO, 2000). 

Isto ocorreu pelo fato de que não foi viável identificar os indivíduos, já que ainda 

não foi realizado um trabalho de foto-identificação na área e também, não foi 

possível durante as observações uma distinção sexual entre os indivíduos 
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confirmando a presença do macho e conseqüentemente associação “casal”.  

Segundo Monteiro-Filho (2000), em Cananéia, tal distinção foi realizada pela 

confirmação da presença do macho (n=17) através da observação de alguns 

comportamentos de pesca, quando um dos golfinhos ficava com a região ventral 

na superfície da água antes de iniciar a natação lateral, e nestas ocasiões, 

algumas vezes, era possível visualizar a distância entre a fenda genital e a anal 

confirmando essa identificação de sexo. Tais comportamentos de pesca, bem 

como o próprio comportamento básico de natação lateral, não foram observados 

na Barra do Paraguaçu durante a coleta de dados do presente estudo. Apesar de 

não confirmada durante as observações, é possível que a associação entre 

macho e fêmea descrita por Monteiro-Filho (2000) também seja verdadeira para 

região estudada, em função da forte presença de pares descritos (Observação 

pessoal). 

Em relação à possibilidade de avistagem dos indivíduos, a realidade de meu 

estudo parece ser bem diferente daquela apresentada por outros autores que 

estudaram o boto - cinza na região de Cananéia no Estado de São Paulo 

(MONTEIRO-FILHO, 1991, 1992, 1995; GEISE et al., 1999; SANTOS et al., 1999; 

RAUTENBERG, 1999; NETO, 2000) e na Baía Norte no Estado de Santa Catarina 

(ROSSI – SANTOS, 1997), pois a Barra do Paraguaçu constitui uma região 

estuarina extensa e larga, e as áreas abrigadas são praticamente inexistentes. Tal 

situação geográfica pode ter influência a permanência dos animais na região 

central do estuário raramente se aproximando da margem e dificultando a 

observação da praia. Isso é reforçado pelo fato de que as poucas vezes que tal 

aproximação foi registrada na Barra do Paraguaçu, ela ocorreu, justamente, nas 

escassas e pequenas áreas abrigadas próximas à desembocadura do rio.  

Uma explicação plausível para suportar a hipótese de que a existência de 

áreas abrigadas possa influenciar na maior aproximação dos botos da praia em 

determinadas regiões estuarinas, é que tais áreas abrigadas podem oferecer uma 

proteção adicional tanto para indivíduos adultos envolvidos em atividades 

reprodutivas como para os filhotes recém-nascidos e também para aqueles que 

estarão aprendendo a pescar, sendo, inclusive, consideradas por vários autores 

como áreas de reprodução e criação (MONTEIRO-FILHO, 1991; GEISE et al., 

1999; SANTOS et al., 1999; ROSAS & MONTEIRO-FILHO, 2002). Apesar de 
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alguns trabalhos relatarem que não é permitida uma maior aproximação dos 

filhotes da praia por parte dos adultos do grupo (MONTEIRO-FILHO, 1991; 

RAUTENBERG, 1999; NETO, 2000), a proximidade dos indivíduos da margem, 

mesmo de filhotes, é suficiente para permitir que os comportamentos sejam 

observados da praia. Além disso, essa característica geográfica da região de 

Cananéia parece favorecer algumas das estratégias de pesca descritas por 

Monteiro-Filho (1991) funcionando como uma barreira no “encurralamento” contra 

os peixes. Assim, no caso de Cananéia a barreira física garantiria o maior 

sucesso de tais estratégias próximas à praia, já que reduz as possibilidades de 

fuga dos peixes. Além disso, pode também explicar a grande aproximação dos 

animais das margens, situação que não se verifica numa área estuarina pouco 

abrigada como é o caso da Barra do Rio Paraguaçu.  

No entanto, Lodi (2003) aponta como setores mais utilizados por Sotalia 

guianensis, na Baía de Paraty, no Estado do Rio de Janeiro, aqueles compostos 

por regiões estuarinas menos abrigadas havendo, portanto, uma maior circulação 

de água o que parece estar relacionado à maior presença dos indivíduos. Meu 

estudo pode ratificar tal observação, uma vez que, assim como ocorre na Baía de 

Paraty, a Barra do Paraguaçu é uma região pouco abrigada e a intensa presença 

dos botos pode estar também correlacionada com a grande circulação de água no 

local. Assim, considerando que Sotalia guianensis pode utilizar regiões estuarinas 

com fisionomias e características geográficas bastante distintas, tanto áreas muito 

abrigadas como pouco abrigadas, parece haver uma plasticidade comportamental 

que permite a adaptação de diferentes estratégias às condições ambientais onde 

a população vive. 

Uma outra possibilidade é que a permanência dos animais no centro do 

estuário, distante das margens, esteja relacionada com a profundidade que é 

maior na área central da Barra do Rio Paraguaçu. Simão & Polleto (2002) relatam, 

no seu estudo na Baía de Sepetiba (RJ), a utilização de áreas mais profundas 

pelos botos-cinza, não tendo sido observado animais freqüentando áreas de 

profundidade inferior a 3m, quaisquer que fossem as atividades envolvidas 

durante os cinco anos e meio (1993-1999) de observação. Geise (1991) também 

observou este mesmo padrão de utilização por áreas mais profundas na Baía de 

Guanabara, também no Estado do Rio de Janeiro. Simão & Polleto (2002) ainda 
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informam que há preferência de áreas de pesca com profundidade superior ou 

igual a 10m, independente da estação do ano. Acredito que na região de 

Cananéia a presença de praias de tombo, com o declive altamente acentuado, 

possa ser a característica local que permita, ou até mesmo condicione, uma 

proximidade tão grande dos animais com a praia (ver MONTEIRO-FILHO,1991; 

NETO, 2000; DOMIT, 2002). Assim na área do Rio Paraguaçu é possível que a 

baixa declividade, característica das margens do estuário, seja um fator limitante 

desta aproximação, já que não se constitui de um ambiente de praia de tombo, 

resultando num padrão de utilização do estuário semelhante àqueles observados 

no Estado do Rio de Janeiro por Geise (1991) e por Simão & Polleto (2002).  

 

4.1. Análise qualitativa 

Dentre os comportamentos considerados básicos, é provável que a maioria das 

espécies de golfinhos e baleias execute, mesmo que com variações, a natação 

(incluindo a natação lateral), os mergulhos, o descanso e o estouro na superfície, 

mas o mesmo não pode ser dito para o descanso na praia que aparentemente só 

é descrito para Sotalia guianensis em uma condição ambiental particular, ou seja, 

praia de tombo (MONTEIRO-FILHO, 1991). Tal constatação é reforçada pelo 

presente trabalho uma vez que o descanso na praia não foi observado na Barra 

do Paraguaçu.  

Em relação aos demais estados e eventos comportamentais observados e 

descritos neste trabalho, muitos deles são extremamente comuns para cetáceos. 

Os saltos são sem dúvida um dos eventos mais comuns entre os golfinhos, porém 

as exposições e batidas da cauda bem como das nadadeiras peitorais também 

são muito observadas. Assim, estes comportamentos podem estar associados 

com estratégias tanto de alimentação como reprodutivas, e ainda podem estar 

relacionadas com atividades de interação entre jovens, filhotes ou mães e filhotes. 

Vários estudos realizados no Brasil com Sotalia guianensis têm relatado a 

ocorrência destes comportamentos em diversas situações (MONTEIRO-

FILHO,1991; GEISE et al.,1999; ROSSI-SANTOS,1997; RAUTENBERG,1999; 

NETO, 2000; ARAÚJO et al., 2001; SPINELLI et al., 2002), sendo difícil 

determinar seu significado em registros pontuais, mas é provável que eles 
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possuam um significado para as situações comportamentais durante as quais eles 

são observados. Associações destes comportamentos com as outras atividades 

comportamentais observadas neste estudo e suas possíveis interpretações serão 

abordadas, posteriormente.  

Saltos horizontais e verticais são realizados com muitas variações, pelas 

distintas classes de filhotes, podendo estar associados a brincadeiras (NETO, 

2000). Comportamentos de brincadeira geralmente são mais freqüentes em 

animais jovens, apresentando algumas características comuns: falta de função 

aparente, utilização dos comportamentos específicos da espécie de forma 

exagerada em intensidade ou número de repetições, podendo ser misturados a 

padrões apropriados de comportamento (SPINELLI et al., 2002). Comportamento 

de brincadeira para golfinhos é designado para situações em que a atividade do 

golfinho não está direcionada para satisfazer a fome, a migração ou qualquer 

outra atividade vital (BEL´KOVICH et al., 1991). No presente trabalho, também 

foram observadas muitas variações de saltos sendo realizados por filhotes que, 

aparentemente, se encaixam em tais definições. Contudo, do ponto de vista 

comparativo, não é possível afirmar que tais eventos ocorram nas mesmas 

seqüências comportamentais, dentre ou entre as mesmas classes de filhotes 

descritas, como registrados para região de Cananéia e da Baía de Paranaguá (cf. 

NETO, 2000). É importante ressaltar que muitas dessas variações de saltos 

também foram registradas em diversas ocasiões sendo executadas por animais 

jovens e adultos, e não apenas por jovens. Porém, considerando os contextos em 

que o comportamento de brincadeira parece ocorrer, isso não resulta em uma 

contradição e é bastante plausível sugerir que tais eventos comportamentais 

envolvendo também animais jovens e adultos estejam inseridos neste tipo de 

comportamento.  

Spinelli et al. (2002) consideram que estudos sobre brincadeira sugerem três 

possíveis funções: desenvolvimento da flexibilidade comportamental calibrada 

pelo ambiente; promoção de habilidades cognitivas e motoras; promoção de 

reconhecimento de parentes e da aprendizagem social. Além disso, cetáceos 

possuem todas as características que permitem a utilização de brincadeira, pois 

são mamíferos com alto grau de encefalização, tem vida social complexa e 
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necessitam aprender um repertório comportamental complexo, incluindo 

interações com presas que apresentam alto grau de imprevisibilidade (CONNOR 

et al., 1998). Portanto, diante destes relatos, é possível considerar a hipótese de 

que as variações de saltos que foram observadas sendo realizados na área de 

estudo, também façam parte de comportamentos de brincadeira, assim como 

aqueles executados em algumas das seqüências comportamentais realizadas por 

filhotes na região de Cananéia e Baía de Paranaguá (cf. NETO, 2000). Além 

disso, apesar de ser mais freqüente em animais imaturos, o comportamento de 

brincadeira também é registrado em animais adultos (EVANS, 1987) e é 

consenso que esse tipo de comportamento é benéfico aos animais (FAGEN, 

1981, SMITH, 1982, SPINKA et al., 2001) apesar dos altos custos envolvidos 

(CARO, 1987 apud SPINELLI et al, 2002). Diante destes relatos, o registro de tais 

comportamentos em animais jovens e adultos, como ocorreu no presente estudo, 

parece ser comumente observado e bastante compreensível do ponto de vista 

cognitivo e funcional, sendo que em espécies nas quais os adultos têm que lidar 

com situações inesperadas, a brincadeira, principalmente do ponto de vista social, 

não desaparece ao final da imaturidade, mas permanece durante a idade adulta.          

Bekoff (2001) relata que existe a chance de que vários padrões 

comportamentais, executados durante o desenrolar de uma atividade social, 

possam ser mal interpretados pelos participantes. Partindo deste princípio esse 

autor acredita que muitos padrões comportamentais podem ser usados como 

marcadores ou sinalizadores, que seriam um tipo de brincadeira, sendo iniciados 

ou mantidos em determinadas situações, nas quais um comportamento particular 

tenha sido ou possa vir a ser mal interpretado pelos indivíduos participantes. 

Acredito que este tipo de “brincadeira”, referido por Bekoff (2001), teria a função 

de comunicação em determinados contextos sociais comportamentais, podendo 

variar desde atividades de alimentação até de reprodução, sendo, portanto, de 

fundamental importância para o sucesso de tais atividades. 

Além dos saltos, o comportamento de exposição da nadadeira peitoral também 

foi registrado para filhotes e considerado por Neto (2000) como sendo parte do 

comportamento de deslocamento lateral. A observação do comportamento de 

exposição da nadadeira peitoral na área de estudo pode ser mais um indício de 

que a natação lateral realmente ocorra na Barra do Paraguaçu, já que a postura 
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deitada do animal para realizar tal comportamento é característica da natação 

lateral e conseqüentemente, do deslocamento lateral. 

Outros comportamentos observados por Neto (2000) em seu estudo sobre o 

comportamento de filhotes na região de Cananéia, como a exposição da 

nadadeira caudal, exposição da cabeça e visualização de área, também foram 

registrados na área da Barra do Paraguaçu. Assim como os saltos, estes outros 

comportamentos descritos para filhotes (ver NETO, 2000) também foram 

registrados sendo executados por animais jovens e adultos na área de estudo. 

Porém, esta observação, assim como aquela anteriormente realizada para os 

comportamentos de brincadeira, não significa que tais relações comportamentais 

para filhotes não ocorram na área de estudo, mas sim que estes comportamentos 

registrados se perpetuam também em animais mais maduros. Tal constatação se 

torna bastante lógica partindo do princípio, aceito no presente estudo, que o 

aprendizado de padrões comportamentais nas espécies de cetáceos se dê em 

grande parte por imitação pelos indivíduos imaturos, onde os adultos podem ser 

considerados como um “professor” (ARAÚJO et al., 2001). . Inclusive, a captação 

de uma informação ou comportamento compartilhado por uma população ou sub-

população, pelos co-específicos através de um aprendizado social, tem sido 

adotada como definição de Cultura, e reportada para baleias e golfinhos em 

alguns estudos (RENDEL & WHITEHEAD, 2001; WHITEHEAD et al., 2004) 

O deslocamento básico e a pesca individual foram facilmente observados e 

muito nítidos. Rossi-Santos (1997) também descreve a pesca individual na região 

do Estado de Santa Catarina, porém é intitulada de pesca aleatória individual, 

uma vez que os indivíduos parecem não demonstrar nenhuma organização 

cooperativa ou coordenação grupal, movendo-se em várias direções. No presente 

estudo optou-se por descrever esta estratégia como pesca individual apenas, 

considerando que tal estratégia não ocorre aleatoriamente, e sim é determinada 

por condições ambientais favoráveis a mesma.  

A perseguição também foi uma estratégia observada não só na categoria 

individual, mas também por famílias e menos freqüentemente por agrupamentos 

pequenos. As perseguições são atividades comportamentais bastante comuns e 

podem estar associadas a diferentes estratégias (BEL`KOVICK et al., 1978; 



 49

BEL`KOVICH et al., 1991 apud MONTEIRO-FILHO, 2006 no prelo). Porém o tipo 

de perseguição aqui descrito difere da apresentada na literatura (Monteiro-Filho, 

1991, 2006 no prelo). Além disso, as variações dessa estratégia tanto para a 

categoria individual (perseguição em áreas de declive acentuado, pouco 

acentuado, em zig-zag ou com borbulha, cf. MONTEIRO-FILHO; 1991; 2006 no 

prelo), como para a categoria família (perseguição com caça cruzada, cf. 

MONTEIRO-FILHO, 1991), não foram observados na Barra do Rio Paraguaçu 

durante o período de amostragem no presente estudo. As posturas iniciais e o 

tipo de natação dessa estratégia registradas no presente estudo são distintas, e 

os tipos de perseguição que são descritos para região de Cananéia parecem ser 

bem mais elaborados do que a perseguição observada na área de estudo. É 

muito provável que esta constatação esteja relacionada com a forte diferença 

geográfica entre os locais como foi comentado anteriormente, já que na região de 

Cananéia estas perseguições ocorrem principalmente em locais de pouca 

profundidade e, portanto, próximos à praia. Por outro lado, no presente trabalho 

as perseguições foram observadas na região central do estuário que corresponde 

exatamente à parte mais profunda. Assim, com ausência de baixios, praias de 

tombo e áreas abrigadas na região da Barra do Paraguaçu, as perseguições em 

áreas de declive acentuado ou de declive pouco acentuado realmente não devem 

ocorrer, uma vez que não haveria como desenvolvê-las no contexto geográfico 

tão diferente. Já as perseguições em zig-zag e com borbulhas, as quais foram 

descritas para áreas mais profundas da região de Cananéia, podem até ocorrer 

na Barra do Paraguaçu, contudo, considerando a distância do ponto fixo em que a 

maioria das observações foi feita (Barra do Paraguaçu), e também a baixa 

freqüência em que foram registradas em Cananéia, é possível que ocorram da 

mesma forma ou com alguma variação e, pelas limitações de observação não 

tenham sido registradas.  

Perseguições de superfície, semelhantes às observadas na Barra do 

Paraguaçu para filhotes e adultos, já haviam sido descritas, mas somente para 

filhotes (Domit, 2002). Assim como proposto anteriormente, a execução deste 

comportamento por filhotes pode estar associada a algum mecanismo de 

aprendizagem para os filhotes mais velhos ou simplesmente ao acompanhamento 

do adulto na fase inicial da vida.   
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A perseguição está certamente relacionada à presença de cardumes. De 

acordo com a informação dos pescadores locais (comunicação pessoal, José 

Antônio dos Reis Bento, “Zé Graveto”), os cardumes de peixes dependem da 

maré para entrar e sair da Barra do Rio Paraguaçu. Isso pode explicar o fato de 

que, geralmente, os botos também realizam um dos dois percursos quando em 

perseguição. Uma vez dentro da área do estuário, parece que há uma tendência à 

dispersão destes cardumes (comunicação pessoal, José Antônio dos Reis Bento, 

“Zé Graveto”), e conseqüentemente a estratégia de perseguição não ocorreria 

nesta área, pois não seria proveitosa para os golfinhos que passariam a executar 

outras estratégias de pesca. Talvez, isso ocorra pelo fato de que a estratégia de 

perseguição pode apresentar um alto custo energético para os botos em função 

da grande velocidade que eles parecem alcançar (não quantificada), e isso só 

seria benéfico, ou compensatório energeticamente, no caso da presença de 

cardumes quando existe uma grande quantidade concentrada de presas. 

Monteiro-Filho (1991; 1995) também relata o desenvolvimento desta estratégia 

correlacionada à presença e perseguição de cardumes. 

O comportamento de caça cruzada descrita por Monteiro-Filho (1992) foi 

observada no local e parece ocorrer exatamente da mesma maneira na área de 

estudo. Quando em agrupamentos, a caça em pequenos grupos bem como a 

caça em grandes grupos (cf. MONTEIRO-FILHO, 1992; 2006 no prelo) foram 

claramente observadas na Barra do Paraguaçu durante o período de coleta no 

presente estudo. Estratégias similares também foram descritas por Rossi-Santos 

(1997) na Baía Norte do Estado de Santa Catarina e nomeadas como pesca 

cooperativa cruzada e pesca cooperativa circular respectivamente, porém este 

autor observou subgrupos muito maiores, de cerca de 10 a 30 indivíduos, 

envolvidos na pesca cruzada. Em meu estudo observei esta estratégia ocorrendo 

entre famílias, que constituem subgrupos bem menores, de 2 a 3 indivíduos 

(Observação pessoal), exatamente como foi relatado por Monteiro-Filho (1991) 

para a região do estuário-lagunar de Cananéia. Rossi-Santos (1997) informa que 

essa estratégia foi observada em áreas de pouca profundidade na Baía Norte 

(SC).  Porém, Monteiro-Filho (2006 no prelo) comenta que em Cananéia estes 

comportamentos são observados nas áreas mais profundas, e novamente o 

presente estudo mostra uma semelhança com esta região, uma vez que a pesca 
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cruzada foi observada na área central do estuário do Rio Paraguaçu, aqui 

considerada a área de maior profundidade do mesmo. 

A pesca em grandes grupos ou em cerco como definida por Monteiro-Filho 

(1992) também se diferencia da descrita para a região do Estado de Santa 

Catarina (ROSSI-SANTOS, 1997) em relação ao número de indivíduos e 

organização dos mesmos, o que se assemelha entre os dois estudos é a maneira 

circular como os animais se dispõem em torno das presas. Monteiro-Filho (1992) 

relata a união de formações familiares em um grande grupo cercando cardumes, 

por outro lado, Rossi-Santos (1997) descreve um movimento que parece ser 

inverso, um grande grupo se dividindo em subgrupos menores que se organizam 

em círculos em torno das presas. Na Barra do Paraguaçu esta estratégia também 

foi registrada como descrita por Monteiro-Filho (1992), pois a união de varias 

famílias em um grande grupo cercando as presas foi bastante clara, apesar de ter 

sido observada em poucas ocasiões. Independente do número de indivíduos, 

ocorre uma semelhança na estratégia utilizada nas regiões da Barra do 

Paraguaçu e de Cananéia, se opondo em parte à região da Baía Norte. De 

qualquer forma a organização dos indivíduos em comportamentos que dependam 

de uma estruturação mais complexa dos grupos deve estar relacionada ao 

número de indivíduos de cada região, como no caso da Baía Norte onde há o 

registro de uma das maiores concentração de botos-cinza (WEDEKIN, et al. 

Submetido). Para as outras regiões como Barra do Paraguaçu (observação 

pessoal) e Cananéia (WEDEKIN, et al. Submetido), o número de animais é bem 

menor sendo a estrutura da população caracterizada por pequenos 

agrupamentos. Desta forma, Monteiro-Filho (2006, no prelo) acredita que de todas 

as estratégias de pesca, talvez o cerco seja a que reúna maior número de botos-

cinza ao mesmo tempo e que somente ocorre na presença de grandes cardumes. 

Isso pode estar relacionado ao fato de tal comportamento não ser tão comumente 

observado na Barra do Paraguaçu, onde há uma tendência a dispersão dos 

cardumes (comunicação pessoal, José Antônio dos Reis Bento, “Zé Graveto”).    
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4.2. Análise Quantitativa 

Como demonstrado nos resultados, as freqüências dos comportamentos foram 

praticamente iguais tanto nas observações de ponto fixo como nas embarcadas. 

Isso demonstra que a distância dos observadores em relação aos animais, 

provavelmente não interferiu na quantificação dos comportamentos analisados, 

uma vez que eram facilmente observados, confirmando que as atividades de 

alimentação são, realmente, as mais executadas pelos botos-cinza na Barra do 

Rio Paraguaçu. Assim, os comportamentos de alimentação, envolvendo as 

estratégias de pesca cooperativa e individual, foram, claramente, aqueles que 

ocorreram com maior freqüência durante o período estudado. Isso foi comprovado 

pelo fato da diferença entre a freqüência desta atividade e as freqüências das 

demais categorias comportamentais (deslocamento, descanso) ter sido altamente 

significante. Acredito que a predominância da execução da atividade 

comportamental de alimentação pelos botos-cinza na Barra do Paraguaçu está 

relacionada às características ambientais e ecológicas do local de estudo. 

Provavelmente é uma evidência de que o estuário do Rio Paraguaçu possui uma 

alta disponibilidade de recursos pesqueiros para estes animais. Como muitos 

estudos no Brasil relatam (ROSSI-SANTOS, 1997; MONTEIRO-FILHO, 1991; 

BONIN, 2001; LODI, 2003; DAURA-JORGE, 2003) parece haver uma 

determinação de locais de pesca na história comportamental das populações de 

Sotalia guianensis, que seriam previamente conhecidos e intensamente utilizados 

por eles para executar esta atividade. Os resultados quantitativos da atividade 

comportamental do boto - cinza obtidos agora corroboram essa hipótese e 

indicam que a Barra do Paraguaçu pode ser um destes locais de pesca para 

população de S. guianensis existente na região da Baía de Todos os Santos no 

Estado da Bahia.  

O ambiente estuarino da Barra do Paraguaçu possui uma área de manguezal 

muito extensa e densa. O papel ecológico desempenhado pelos manguezais, 

como fontes de nutrientes e abrigo de larvas para espécies de peixes estuarinas e 

também para algumas marinhas, é bastante conhecido e discutido pelos 

estudiosos de ambientes estuarinos (ODUM & HEAD, 1972, 1975; AVELINE, 

1980; LEE, 1995, 1999). A exportação de detritos de plantas e biomassa de fauna 

tem sido considerada como um papel funcional importante dos manguezais tão 
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bem como um argumento para sua conservação (SNADERKER & SNADERKER, 

1984). É conhecido que o “reservatório da microfauna” dos manguezais pode 

constituir um verdadeiro sorvedouro de carbono. De acordo com a hipótese da 

exportação desse excesso de carbono, lançada pelos influentes trabalhos de 

Odum & Head (1972; 1975), o material produzido nos manguezais seria 

exportado para estuários e regiões costeiras adjacentes constituindo a base da 

rede trófica nestes locais, o que manteria a alta produção pesqueira. Porém, 

atualmente, questiona-se se todos os estuários desempenham esse papel 

igualmente, e levanta-se a hipótese de que essa capacidade é variável entre os 

diferentes manguezais, nas distintas regiões, sendo maior em alguns e menor em 

outros (LEE, 1995; 1999).  

No entanto, Lodi (2003) relata que as características biológicas dos estuários e 

manguezais, e as oceanográficas como áreas com maior circulação de água, 

podem determinar a disponibilidade de recursos maximizando para os botos-cinza 

a utilização desses ambientes na atividade de alimentação. O meu trabalho 

corrobora com a hipótese dessa autora, uma vez que a Barra do Paraguaçu 

encaixa-se perfeitamente em tais características biológicas e oceanográficas e os 

resultados demonstraram que, quantitativamente, é realmente uma área 

altamente utilizada na atividade de alimentação pela população de S. guianensis 

do local. Assim, a intensa utilização pelos botos-cinza do ambientes estuarinos na 

atividade de alimentação é, indiretamente, um forte indício da presença 

permanente de recursos pesqueiros, os quais devem variar de acordo com a 

época do ano e condições internas do estuário, fato constatado por Lodi (2003) 

em seu estudo na Baía de Parati, Rio de Janeiro, bem como reportado na Baía 

Norte, Santa Catarina (ROSSI-SANTOS, 1997), em Cananéia, São Paulo 

(MONTEIRO–FILHO, 1991), na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro (GEISE, 

1991) e no Rio Grande do Norte (ARAÚJO et al, 2001). Bonin (2001) e Daura-

Jorge (2003) também corroboram com estas considerações, à medida que a 

atividade de alimentação também foi aquela que apresentou a maior freqüência 

de ocorrência em seus estudos. Este ponto de vista que também se verifica no 

meu trabalho, reforça a inferência de que a alta freqüência da ocorrência desse 

comportamento por parte dos botos em um ambiente estuarino, como é o caso da 

área de estudo, indica que muito provavelmente a produtividade pesqueira no 
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local é alta. Assim, tendo em vista a necessidade energética, acredito que os 

botos não gastariam tanto tempo nessa atividade em um local onde o recurso não 

fosse muito abundante e então, um local onde é registrada uma alta freqüência da 

atividade de alimentação, como é o caso da Barra do Paraguaçu, provavelmente, 

possui essa abundância. Essa possível disponibilidade do recurso pesqueiro, por 

sua vez, deve ser decorrente do desempenho real do papel ecológico de fonte de 

nutrientes pelos manguezais, como proposto por Odum & Head (1972,1975).  

Borobia & Barros (1989), Di Benedito & Arruda (2004) e Oliveira et al., (2006 no 

prelo) encontraram em seus estudos sobre alimentação de S. guianensis com 

base em conteúdo estomacal, uma grande riqueza de peixes, tanto presas de 

hábitos pelágicos como demersais. Borobia & Barros (1989) acreditam que esse 

amplo espectro alimentar indica um oportunismo alimentar por parte destes 

animais.  

Di Benedito (2000) e Santos (1999) relatam que a maioria dos peixes predados 

por S. guianensis são teleósteos de hábito demersal. Simão & Polleto (2002) 

acreditam que essa preferência por presas com hábito demersal pode explicar a 

utilização de áreas profundas pelos botos-cinza na Baía de Sepetiba, no Estado 

do Rio de Janeiro. Essa também pode ser uma explicação para execução da 

atividade de alimentação na área central e mais profunda do estuário do Rio 

Paraguaçu, mesmo que os peixes utilizados na região não tenham sido 

identificados. Contudo, ao contrário do observado neste estudo, Bonin (2001) e 

Lodi (2003) relatam que foi constatada a maior utilização de áreas rasas pelos 

botos na Baía de Paranaguá (PR) e Baía de Paraty (RJ), assim como o verificado 

por Flores (1992) na Baía Norte de Santa Catarina, Geise et al. (1999) em 

Cananéia (SP) e Edwards & Schnell (2001) em Cayos Miskito, Nicarágua. Lodi 

(2003) ainda considera que a distribuição dos recursos parece ser um fator 

importante que influência a grande utilização de baixas profundidades. Uma linha 

de raciocínio semelhante pode ser desenvolvida para a área de estudo, pois se os 

botos utilizam as áreas de maior profundidade da Barra do Paraguaçu, os 

recursos lá disponíveis devem se concentrar na região mais profunda e a dieta no 

local deve ser baseada em presas demersais como sugerido por Simão & Polleto 

(2002).  
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Em relação aos deslocamentos, é provável que a freqüência tenha se alternado 

com as atividades de alimentação em algumas ocasiões, nas quais ambas as 

categorias foram registradas seqüencialmente durante as observações. Porém, 

estas ocasiões foram esporádicas, apresentando uma freqüência 

significativamente baixa, no meu estudo. A atividade de deslocamento foi 

registrada na maioria das observações na entrada ou na saída dos botos através 

do estuário do Rio Paraguaçu, e em apenas algumas ocasiões ela foi observada 

ocorrendo entre localidades dentro da área de estudo. Desta maneira, 

provavelmente, as ocasiões em que ocorreram registros de ambas categorias, 

alimentação e deslocamento, eram momentos de transição comportamental, em 

que os indivíduos haviam acabado de chegar à área e iniciavam as atividades de 

alimentação, ou contrário, terminavam suas atividades alimentares e iniciavam o 

comportamento de deslocamento saindo da Barra do Paraguaçu para o mar da 

Baía de Todos os Santos, ou ainda encerravam suas atividades de forrageio em 

um determinado local para dirigir-se a outros, reiniciando a alimentação. A análise 

da distribuição espacial dos comportamentos de pesca e de deslocamento 

realizada por Daura-Jorge (2003), na Baía Norte de Santa Catarina, também 

demonstrou que existe uma sobreposição espacial destes comportamentos. De 

qualquer forma, áreas como Barra do Paraguaçu são, provavelmente, locais onde 

estes animais não realizam a atividade de deslocamento com uma alta 

freqüência, pois vão a estes locais com o intuito de alimentarem-se, e a atividade 

de deslocamento seria imediatamente anterior ou posterior à permanência nestes 

locais. Esta hipótese também corrobora os dados de Bonin (2001), uma vez que 

em seu estudo também foi demonstrado que o deslocamento e a alimentação 

apresentam freqüências de ocorrência distintas entre os diferentes setores da 

porção norte da Baía de Paranaguá, no Estado do Paraná.  

A freqüência de ocorrência do comportamento de descanso encontrada no meu 

estudo foi muito baixa (0,3%), demonstrando que esse comportamento é muito 

raramente executado pelos botos-cinza na Barra do Rio Paraguaçu, sendo 

praticamente insignificante, ou que é imperceptível na maioria das vezes. Esta 

baixa freqüência também foi verificada por Daura-Jorge (2003) na Baía Norte, 

Santa Catarina. Portanto, parece que realmente o comportamento de descanso é 

raro na área da Barra do Paraguaçu, diferenciando-se do observado nas regiões 
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de Cananéia e na porção norte da Baía de Paranaguá, nas quais a atividade de 

descanso parece ser um comportamento comum como relatado por Monteiro–

Filho (1991) e Bonin (2001), respectivamente. Inclusive Bonin (2001) registrou o 

descanso como atividade predominante em 9% das ocasiões, intercalado com as 

atividades de alimentação, o que aparentemente é bastante diferenciado do 

observado na Barra do Paraguaçu, em termos comportamentais. Certamente os 

botos precisam de períodos de descanso, mas como esta atividade pode ocorrer 

em intervalos de tempo de segundos (cf. MONTEIRO-FILHO, 1991), intercalando 

atividades de alimentação (cf. BONIN, 2001) a quantificação deste 

comportamento, deve muito provavelmente ter sido subestimada na Barra do 

Paraguaçu.  

Dentre as estratégias comportamentais de alimentação analisadas na área de 

estudo, a pesca individual ocorreu com uma freqüência bem maior que as de 

pesca cooperativa. Isso significa que estratégias consideradas menos complexas 

do ponto de vista da organização social, como é o caso da pesca individual, são 

bem mais freqüentemente desenvolvidas pelos golfinhos na área do que aquelas 

que exigem um maior nível de organização social como parece ser o caso das 

estratégias de pesca cooperativa. Segundo Curio (1976 apud MONTEIRO-FILHO, 

1991), na caça comunitária há esforços simultâneos dos membros do grupo 

atuando um de acordo com o outro. Considerando que as estratégias de pesca 

cooperativa se caracterizam por esse tipo de atividade, acredito que sua 

ocorrência possui uma finalidade benéfica para o grupo envolvido e que elas 

devam ser executadas de acordo com a necessidade existente no contexto 

ecológico e ambiental local, o que se refletiria na sua freqüência. Desta maneira, 

considero que uma possibilidade para explicar ocorrência da pesca cooperativa, 

na área de estudo, é a diminuição da quantidade de presas disponíveis em 

determinados momentos, o que levaria os animais a se organizarem socialmente 

em uma estratégia coletiva de pesca com o intuito de serem mais eficazes e 

precisos na captura das mesmas, uma vez que estariam diante de uma situação 

de restrição na disponibilidade de recursos alimentares. Porém, Monteiro-Filho 

(1991) relata que a estratégia de pesca cooperativa, como é o caso da pesca 

cruzada executada por famílias descrita em seu estudo, pode ter como finalidade 

provável dividir um cardume desorientando os peixes e assim facilitando a captura 
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de alguns indivíduos. Pois de acordo com Major (1988, apud MONTEIRO-FILHO, 

1991) com a diminuição do cardume aumentam as possibilidades do indivíduo ser 

capturado.  Assim, uma outra possibilidade real é que a presença de cardumes, 

nos quais existe uma grande quantidade de peixes para serem predados, 

encontram-se altamente coesos, condicionando a execução da pesca cooperativa 

no local. Situação na qual esta estratégia também seria altamente funcional e 

benéfica para os animais envolvidos na mesma. 

Ambas as hipóteses levantadas, anteriormente, são altamente plausíveis para 

explicar a baixa freqüência da ocorrência da estratégia de pesca cooperativa em 

comparação à pesca individual no estuário do Rio Paraguaçu, pois acredito que a 

disponibilidade de recursos pesqueiros na área é constante, mesmo que sua 

concentração varie. Entretanto se considerarmos que no estuário do Rio 

Paraguaçu os peixes tendem a se dispersar (comunicação pessoal, José Antônio 

dos Reis Bento “Graveto”), levando à desorganização natural dos cardumes, 

estaria sendo favorecida a estratégia de pesca individual, a qual foi realmente 

mais freqüente. 

Como demonstrado nos resultados uma grande parte dos eventos 

quantificados eram saltos, apresentando uma freqüência relativa alta (73,9%), o 

que significa que eles são, provavelmente, os eventos comportamentais mais 

executados pelos botos na Barra do Rio Paraguaçu. No entanto, nas análises dos 

dados obtidos a partir das saídas embarcadas, o comportamento de exposição da 

cauda foi tão freqüente quanto os saltos. Estas diferenças podem ter ocorrido em 

função da maior proximidade dos animais durante as amostragens embarcadas 

viabilizando mais registros do comportamento de exposição da cauda. Desta 

forma, a distância entre os observadores e os animais na coleta de dados a partir 

de ponto fixo em terra pode ter dificultado o registro de eventos mais peculiares e 

discretos como é o caso da exposição da cauda, diferente dos registros de saltos 

que são, geralmente, comportamentos altamente notáveis mesmo à longa 

distância.   

Como foi discutido anteriormente, as interpretações das funções de eventos 

como os saltos, muitas vezes inseridos nas atividades de brincadeira, são, 

realmente, muito subjetivas podendo encaixar-se em vários contextos 

comportamentais. Assim, acredito que os saltos e exposições da cauda, bem 
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como os demais eventos registrados, podem fazer parte de estratégias de 

alimentação, como é o caso de saltos inseridos em estratégias de pesca, na 

região de Cananéia, descritas por Monteiro-Filho (1991; 1995; 2006 no prelo), 

bem como, podem estar inseridos no tipo de brincadeira relatado por Spinelli et al. 

(2002) e Spinka et al. (2001), sendo uma forma de aprendizado ou de preparo 

para enfrentar situações inesperadas independentemente do grau de maturidade 

dos animais. Ou ainda podem ser “brincadeiras” que funcionariam como 

sinalizadores comportamentais importantes na comunicação durante os mais 

diversos contextos sociais, conforme sugerido por Bekoff (2001).  

Justamente por reconhecer estas dificuldades nas interpretações da ocorrência 

dos eventos sociais, foi que realizei a comparação quantitativa da associação dos 

registros de saltos e exposições da cauda com os das categorias de alimentação 

e deslocamento, bem como isolados de ambas. Como mostram os meus 

resultados há uma alta ocorrência da associação entre os registros das atividades 

de alimentação e da execução dos saltos e exposições da cauda (ver Fig.14; 

Fig.18), que foi significativamente mais alta do que as freqüências de associação 

com as atividades de deslocamento ou da ocorrência destes eventos isolados de 

ambas as categorias. Nos resultados encontrados na análise dos dados de ponto 

fixo, a freqüência dos saltos isolados das outras categorias foi maior do que a da 

associação da sua ocorrência com a do deslocamento, porém essa diferença não 

foi significativa, sendo corroborada pelas análises dos dados obtidos a partir da 

embarcação, mesmo que a amostra tenha sido pequena. 

Rossi-Santos (1997) relata que durante as estratégias de pesca, tanto 

individuais como cooperativas, registradas em seu estudo era muito comum a 

ocorrência de eventos como saltos e exposições da cauda.  Esse mesmo autor 

ainda relata que a freqüência de ocorrência de tais eventos variava entre os 

diferentes tipos de estratégias de alimentação, sendo que alguns eventos 

ocorriam mais em um determinado tipo de estratégia do que em outros. De 

acordo com Araújo et al. (2001), as exposições e batidas de cauda assim como os 

saltos podem estar relacionados com a atividade alimentar, sendo utilizados para 

forçar um cardume a se dirigir para praia o que facilitaria a captura. Tais relatos 

corroboram com Geise (1989) que considerou tais comportamentos como parte 

da atividade de alimentação, bem como com Monteiro-Filho (1991; 1995; 2006 no 
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prelo) que descreve variedades de saltos como componentes de seqüências 

comportamentais de pesca. Diante destas evidências é possível considerar que a 

ocorrência de tais eventos esteja associada às atividades de alimentação na 

Barra do Paraguaçu, podendo inclusive fazer parte de estratégias 

comportamentais de pesca. Isso explicaria a alta freqüência de registros de saltos 

e exposições da cauda e da atividade de alimentação simultaneamente. 

Porém, uma outra possibilidade para explicar tal fato é que estes eventos 

(saltos e exposição da cauda), ou pelo menos uma parte deles, não façam parte 

das estratégias de pesca propriamente ditas, mas que componham padrões 

comportamentais, ou brincadeiras, “sinalizadoras”, como proposto por Bekoff 

(2001), no desenrolar das distintas estratégias de pesca durante a atividade de 

alimentação. Estes saltos poderiam inclusive, permear a transição de uma 

estratégia de pesca para outra, desenvolvendo um papel importante na 

comunicação comportamental durante essa atividade. Acredito que a somatória 

destas duas funções, sugeridas para os saltos e exposição da cauda, pode 

justificar ainda melhor a alta freqüência de ocorrência destes eventos junto com a 

atividade de alimentação registrada no presente estudo. 

A “brincadeira sinalizadora” sugerida por Bekoff (2001), também parece 

bastante eficiente para explicar a ocorrência da associação entre os saltos e as 

exposições da cauda com a atividade de deslocamento. Uma vez que poderia 

funcionar como um sinalizador ou marcador comportamental, sendo uma forma 

de comunicação, durante o deslocamento dos animais. 

No entanto, em relação às ocorrências destes eventos sociais (saltos e 

exposição da cauda) isoladas de ambas as categorias, alimentação e 

deslocamento, acredito que há uma maior possibilidade de estarem inseridos em 

tipos de “brincadeira” dentro do contexto de aprendizado como sugerido por 

vários autores (NETO, 2000; SPINKA et al., 2001; SPINELLI et al., 2002). Assim, 

considero que a hipótese do treino para reagir a situações inesperadas levantada 

por Spinka et al. (2001) bem como os tipos de brincadeira, locomotora e social, 

descritos e discutidos por Spinelli et al. (2002), parecem ser muito lógicos para 

explicar a ocorrência destes eventos isolados de qualquer outra atividade. É 

importante ressaltar que esta inferência não exclui a possibilidade de que tipos de 

“brincadeira” executados como uma forma de aprendizado, proposto por estes 
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autores (NETO, 2000; SPINKA et al., 2001; SPINELLI et al., 2002), também 

ocorram em associação com as atividades de alimentação ou de deslocamento. 

Inclusive é provável que isso ocorra, pois indivíduos imaturos precisam aprender 

a executar tais atividades e acredito que, realmente, a brincadeira representa um 

caminho para este fim. Porém, no caso da ocorrência isolada destes eventos 

considero que as interpretações realizadas no parágrafo anterior, como parte de 

estratégias de pesca (cf. MONTEIRO-FILHO, 1991; 1992; 1995) ou como o 

padrão de brincadeira usado para comunicação comportamental (cf. BEKOFF, 

2001), são pouco aplicáveis. 

A freqüência dos comportamentos de alimentação do S.guianensis na Barra do 

Paraguaçu foi menor nos meses de dezembro e janeiro do que nos outros meses.  

No mês de dezembro a atividade de deslocamento apresentou um grande 

aumento na sua freqüência de ocorrência (n = 43), sendo inclusive mais freqüente 

do que a atividade de alimentação, que de um modo geral foi a atividade 

predominante na área de estudo. Em janeiro, a freqüência (n = 15) do 

deslocamento se reduz bastante em relação à dezembro, e a da atividade de 

alimentação continua baixa (n = 16). Este fato é intrigante, pois significa que em 

dezembro, atipicamente, os animais permanecem menos tempo se alimentando 

na Barra do Paraguaçu e se deslocam mais.  Isso permite supor que os animais 

chegam à área para se alimentar, mas não permanecem durante muito tempo 

nesta atividade, evadindo da área de estudo para o mar da Baía de Todos os 

Santos, o que explicaria essa alteração, ou inversão, das freqüências 

comportamentais da alimentação e do deslocamento. Em janeiro como as 

freqüências de ambos os comportamentos são baixas, e mesmo que não haja 

estudos sobre a disponibilidade sazonal dos peixes da região, é possível que as 

atividades de alimentação e deslocamento estejam ocorrendo principalmente em 

outros locais, como decorrência das espécies de peixes e estrutura de cardumes 

que ocorrem nesta época e que, conseqüentemente geram baixas freqüências na 

Barra do Paraguaçu. A hipótese de alterações na disponibilidade de presas já 

havia sido sugerida por Bonin (2001) para porção norte da Baía de Paranaguá 

(PR) e por Daura-Jorge (2003) para Baía Norte de Santa Catarina. Esses autores 

relatam que o aumento na freqüência da atividade de alimentação nas estações 

de outono e inverno com a intensa presença de Mugilídeos (tainha) na Baía de 
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Paranaguá (PR) e nas estações de primavera e verão pode estar associado à 

variação sazonal da presença da manjuba (Cetengraulis edentulus) no caso da 

Baía Norte (SC).  

Outro fator que potencialmente interfere na atividade dos botos na região e que 

poderia explicar essa alteração comportamental do S. guianensis na área de 

estudo é o aumento drástico do fluxo turístico nesta época do ano. Durante a 

temporada de verão, que engloba justamente esses dois meses, o fluxo de 

embarcações turísticas no local aumenta bastante em função da presença intensa 

dos “veranistas” nessa época, de acordo com Rezende (2000; 2006 no prelo) um 

alto número de embarcações, provavelmente, cria barreiras acústicas para os 

golfinhos, a qual é provocada pelos ruídos gerados por motores de embarcações, 

impactando as populações de boto - cinza.  

 Ketten (1998 apud Rezende, 2006 no prelo), assume-se que alguns níveis de 

exposições críticos podem provocar danos auditivos, manifestados como 

mudanças temporárias nos limiares de sensibilidade acústica de cetáceos. 

Rezende (2006 no prelo) acredita que, na verdade, ruídos de origem antrópica 

podem tanto mascarar, o que segundo Bain e Dahlein (1994) significa diminuir ou 

até mesmo prejudicar a habilidade de um animal em detectar um sinal, quanto 

causar danos fisiológicos ou anatômicos em cetáceos. Rezende (2000) encontrou 

no seu estudo na região de Cananéia, no Estado de São Paulo, indícios de que o 

boto - cinza pode apresentar alterações tanto comportamentais quanto acústicas 

em função da atividade de embarcações em movimento. Corroborando Rezende 

(2000; Prelo), um estudo realizado por Pereira (2004 apud FLORES & BAZZALO, 

2004), na Baía Norte de Santa Catarina, constatou que em grande parte dos 

encontros (64,3%, n = 428) entre embarcações e botos, foram detectadas 

respostas negativas, definidas como interrupção e mudança no comportamento 

prévio dos animais em função da aproximação das embarcações. Portanto, existe 

a possibilidade de que as alterações comportamentais dos botos verificadas nos 

meses de dezembro e janeiro na Barra do Paraguaçu sejam causadas pelo 

intenso fluxo turístico de embarcações, que acarretaria na diminuição da 

utilização da área na atividade de alimentação e conseqüente evasão dos 

golfinhos nesses meses.  
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Para finalizar, torna-se imprescindível ressaltar que este é o primeiro trabalho 

sobre a atividade comportamental do Sotalia guianensis na Barra do Paraguaçu e, 

portanto, objetiva uma avaliação geral, tanto qualitativa como quantitativamente, 

sobre tais atividades e suas possíveis correlações funcionando como suporte para 

outros estudos mais direcionados e específicos que venham a responder outras 

questões sobre o comportamento dos animais e suas relações ecológicas na área 

de estudo. Assim, também demonstra a necessidade da realização de novos 

estudos sobre S. guianensis na área de estudo, tais como ecologia alimentar, 

impacto do turismo, uso e seleção do habitat na Barra do Rio Paraguaçu, bem 

como distribuição espacial dos comportamentos destes animais na Baía de Todos 

os Santos, que são muito importantes para a maior compreensão da ecologia 

comportamental e conservação desta espécie na área de estudo.  
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ANEXO I 

 

1. FORMAÇÃO DE GRUPO (cf. Monteiro-Filho, 2000) 

• Individual: composta por apenas um indivíduo, (Monteiro-Filho, 2000) 

• Família: Associação de 2 a 3 indivíduos, sendo um macho e uma fêmea; um 

macho, uma fêmea e um filhote; um macho e um filhote ou uma fêmea e uma 

filhote; (Monteiro-Filho, 2000) 

• Agrupamento: Associação temporária de formações familiares, Monteiro-Filho 

(2000). 

 

2. POSTURAS (cf. Monteiro-Filho, 1991) 

 

 

Postura básica – Animal permanece como o corpo reto, mantendo as nadadeiras 

peitorais afastadas lateralmente ao corpo formando um ângulo de cerca de 45° em 

relação ao eixo vertical e ao horizontal, (Monteiro-Filho, 1991). 
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Posição deitada – Mantendo a postura básica, o golfinho fica com uma das 

nadadeiras peitorais voltadas em direção à superfície e a outra provavelmente no 

sentido oposto( Monteiro-Filho, 1991). 

 

Postura curvada para baixo – A partir da postura básica, o golfinho curva o corpo 

em direção ao ventre, fazendo com que a cabeça e o ventre fiquem voltados para 

baixo (Monteiro-Filho, 1991). 

 

 

Postura dobrada – ocorre uma curvatura do corpo para baixo como um ângulo 

fechado, de tal forma que haja uma maior aproximação entre a cauda e a cabeça, 

(Monteiro-Filho, 1991). 
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ANEXO II 

 

COMPORTAMENTOS BÁSICOS (cf. Monteiro-Filho, 1991; 2006 no Prelo) 

 

Fonte: MONTEIRO-FILHO, 1991. 

Natação – A partir da postura básica, o animal inicia movimentos verticais como a 

cauda (batidas), alternando a curvatura do corpo para baixo e para cima, 

propulsionando assim o corpo. Durante este comportamento, as nadadeiras peitorais 

podem ser movimentadas, aproximando-se ou afastando-se do corpo, auxiliando o 

direcionamento. 

 Uma variação desse comportamento é a natação lateral que é caracterizada pela 

posição deitada, Sendo o deslocamento feito tal qual a natação (Monteiro-filho, 

1991). 

 

 Fonte: MONTEIRO-FILHO, 2006 no prelo. 

 Mergulho pouco profundo - A partir da natação (imerso) o golfinho desloca-se em 

direção à superfície. Na passagem pela superfície, emerge inicialmente a porção 

superior da cabeça. Neste momento observa-se a abertura do orifício nasal  e é 

possível ouvir o indivíduo expelindo o ar. Posteriormente ocorre a inspiração, 
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fechamento da abertura nasal e imersão da cabeça, sucedendo-se a emersão do 

dorso até aproximadamente a porção intermediária à aleta dorsal e à caudal 

(postura curvada para baixo). Em seguida, há a imersão da metade anterior do 

corpo, posicionando o animal de modo inclina do para o fundo, sem que haja a 

emersão da cauda. 

 

Fonte: MONTEIRO-FILHO, 2006 no prelo. 

Mergulho profundo - Assim como no mergulho pouco profundo, a passagem pela 

superfície também se faz com o corpo encurvado, entretanto, com um ângulo muito 

mais acentuado (postura dobrada). Inicialmente o animal emerge a cabeça, 

expirando e inspirando em um intervalo de tempo menor que no mergulho pouco 

profundo. Depois ocorre a imersão da cabeça, seguida pela emersão da aleta dorsal 

expondo, inclusive, a região látero ventral. Ocorre então, a imersão da porção 

mediana do corpo, com o posicionamento vertical. Durante a realização deste tipo 

de mergulho é comum o animal expor a nadadeira caudal inteiramente para fora da 

água.  

 

Fonte: MONTEIRO-FILHO, 2006 no prelo. 

Descanso – o boto - cinza permanece por períodos variáveis (geralmente não 

excedendo 10 segundos) com o corpo estirado na superfície e com a metade 

anterior da região dorsal emersa. Neste comportamento as nadadeiras peitorais 

atuam como estabilizadores (A). Um variação deste comportamento é o descanso 
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na praia, que é executado somente por adultos  e em praias de tombo (arenosa e 

com declive acentuado) (B). 

 

 

 Fonte: MONTEIRO-FILHO, 2006 no prelo. 

Estouro na superfície – Ocorre a partir da imersão, ou natação próximo a 

superfície, quando o golfinho executa uma torção lateral na mesma velocidade em 

que se desloca (C). este comportamento leva a uma intensa movimentação da água 

na superfície, semelhante ao resultado de um estouro na água. 

 

SEQÜÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

 Comportamento executado por todos os tipos de formação de grupo. 

• Deslocamento básico (cf. MONTEIRO-FILHO, 1991) 

Composto basicamente de natação associada a mergulhos profundos e pouco 

profundos. 

 

Comportamento executado por família 

• Caça cruzada (cf. MONTEIRO-FILHO, 1992)  

Comportamento no qual os indivíduos de uma formação familiar iniciam uma 

seqüência de mergulhos, geralmente pouco profundos. Sendo inicialmente 

sempre no mesmo sentido, e posteriormente são feitos de tal forma que as 

trajetórias se cruzem, mantendo o cardume dentro da área de cruzamento dessas 

trajetórias. 
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Fonte: MONTEIRO-FILHO, 1992. 

 

Comportamentos executados por Agrupamentos 

• Caça em pequenos grupos (cf. MONTEIRO-FILHO, 1992) 

A estratégia utilizada é semelhante à anterior, porém a caça cruzada não é 

feita entre os indivíduos de uma formação familiar, mas sim entre formações 

familiares. 

 

Fonte: MONTEIRO-FILHO, 1992 

• Cerco (cf. MONTEIRO-FILHO, 1992; Prelo)  

Na presença de um grande cardume ocorre associação da várias formações 

familiares, levando a formação de um grande grupo que cerca este cardume.  

 

Fonte: MONTEIRO-FILHO, 1992 
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ANEXO III 

 

CLASSES ETÁRIAS DE FILHOTES (cf. Neto, 2000) 

CLASSE 1: os filhotes possuem pouca pigmentação escura, apresentando uma 

coloração que varia de branco a rosada muito evidente nas nadadeiras dorsal e 

caudal, assim como nas regiões laterais e ventrais do corpo, Neto (2000). 

CLASSE 2: A coloração da nadadeira dorsal ainda varia de branco a rosada, porém 

as laterais do corpo e a nadadeira caudal tornam-se mais acinzentadas. Neste 

estágio os filhotes se afastam do adulto por curtos períodos de tempo, Neto (2000). 

CLASSE 3: A cor acinzentada do corpo se aproxima a de uma adulto , exceto pela 

ponta das nadadeiras dorsal e caudal que ainda mostram-se mais claras. Os filhotes 

se afastam dos adultos por períodos mais longos, podendo interagir com outros 

filhotes de diferentes idades, Neto (2000). 

CLASSE 4: Neste estágio , os filhotes são difíceis de serem diferenciados   de uma 

adulto, pois o padrão de coloração e o tamanho podem ser semelhantes. Contudo 

ainda é possível distinguí-los principalmente pela diferença de tamanho quando 

junto aos adultos. Nesta fase do desenvolvimento, o filhote realiza varias atividades 

independentes ou interage com outros indivíduos de diferentes idades, até mesmo 

com adultos durante um longo período. Ao encerrar-se a atividade realizada isolada 

o filhote sempre volta a unir-se com a mãe, Neto (2000). 

 
 
 


