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RESUMO 

 O boto-cinza (Sotalia guianensis) distribui-se ao longo do Oceano Atlântico Sul 

Ocidental, especificadamente a águas costeiras e rasas, com menos de 30m de profundidade 

(Wedekin et al., 2010). Devido a sua ampla distribuição, esta espécie tem sido alvo de diferentes 

estudos ao longo da costa brasileira. Entretanto devido à sua ocorrência em águas de baixa 

visibilidade, S. guianensis é uma espécie de difícil observação  em pesquisas de comportamento 

animal (Azevedo et.al. 2009). Independente disso, os estudos de comportamento de S. guianensis 

são cada vez mais numerosos no Brasil, ainda que se saiba muito pouco sobre os diferentes 

comportamentos adotados por esta espécie em áreas com intensa atividade antropogênica tais 

como o tráfego de embarcações, produção de ruídos, alterações de habitat por dragas, entre 

outras. O conjunto de comportamentos realizados pelos golfinhos  e botos para obtenção de suas 

presas  denomina-se “forrageio” (Monteiro et.al. 2006).  Desta forma, o objetivo deste trabalho é 

descrever os padrões de comportamento  e estratégias de forrageio realizadas pelo boto-cinza na 

área portuária do Terminal Marítimo de Belmonte (TMB) , Belmonte, BA-Brasil. A coleta dos 

dados teve início em 2017, durante o Projeto de Monitoramento do boto-cinza no Entorno do 

(TMB), com o auxílio de binóculos e câmeras fotográficas, a partir de dois pontos fixo 

localizados um ao sul e outro ao norte doTMB. 
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fixo, Sotalia guianensis. 

 

INTRODUÇÃO  

O boto-cinza, Sotalia guianensis, é um pequeno delphinidae pertencente à 

ordem Cetartiodactyla e subordem Odontoceti que apresenta uma ampla distribuição, ocorrendo 

principalmente em áreas restritas como baías, enseadas e estuários, desde Honduras (Silva & 

Best, 1996) até a Baía Norte, Ilha de Santa Catarina, sul do Brasil (Simões-Lopes, 1988). No 

Brasil, esta espécie distribui-se desde o Estado do Pará, região norte (Borobia et al., 1991) até o 

limite sul de sua distribuição. Em decorrência disso, um importante fato sobre S. guianensis deve-

se a uma verdadeira explosão de artigos científicos nas últimas décadas, tornando-se uma das 

espécimes de cetáceo mais estudada atualmente. Desta forma, uma grande variedade de 

comportamentos sociais e de pesca foi descrita para S. guianensis em diferentes regiões da costa 

brasileira. Especificamente, os comportamentos para alimentação demonstram uma capacidade 

adaptativa da espécie para a obtenção de recursos, além da influência no tipo de presa e das 

características ambientais na elaboração de diferentes estratégias de pesca (Domit, 2006). 

O estudo comportamental de pequenos cetáceos sob condições naturais não é incomum 

porém poucos conseguem registrar a realidade dos comportamentos que estão sendo realizados, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cetartiodactyla


uma vez que estes animais são observados somente quando vão à superfície para respirar, não 

sendo possível registrar as suas interações sociais e ambientais quando submersos (Würsig & 

Würsig, 1979). Este cenário também serve para S.guianensis que, apesar de sua ampla 

distribuição geográfica  e de ser freqüentemente avistado em áreas restritas e costeiras, ainda é 

pouco conhecido quanto aos aspectos de seu comportamento (Monteiro-Filho et.al. 2008). 

 Estudos relacionados as estratégias de forrageio do boto-cinza têm sido realizados 

principalmente em áreas estuarinas como no complexo  lagunar de Cananéia (SP) e na Baía de 

Guaratuba (PR) (Monteiro- Filho, 1991, 1992, 1995; Monteiro-Filho et al., 1999). Desta forma, 

as populações de boto-cinza em áreas impactadas sob atividades antropogênicas, tal qual o 

Terminal Marítmo de Belmonte (TMB), ainda tem um défict de conhecimento sobre seus padrões 

de comportamento. 

A atividade do TMB de onde partem as barcaças de celulose em direção à Portocel, 

localizada em Aracruz- ES, foi licenciada desde seu início de operação até 2016 pelo IBAMA. A 

partir de 2016 o licenciamento passou para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos 

(INEMA), o qual publicou a portaria INEMA nº 13.100, em 16 de dezembro de 2016, mantendo 

o monitoramento de cetáceos conforme já vinha sendo executado e impondo novos 

monitoramentos: “Incluir o Monitoramento de boto-cinza (Sotalia guianensis) conforme proposta 

de monitoramento do boto-cinza no entorno do TMB apresentado. (Marcondes, M.; Bezamat, C. 

& Colosio, A.,2016)”. 

Por conseguinte, estudar os padrões de comportamento e as estratégias de pesca de 

S.guianensis na área portuária do Terminal Marítmo de Belmonte é de suma importância, visto 

que além deste ser um estudo inaugural para esta população, a mesma ainda encontra-se sob 

intensa pressão antrópica.  

 

OBJETIVOS  

 

 Geral 

Descrever os padrões de comportamento e das estratégias de forrageio realizadas 

pelo boto-cinza (Sotalia guianensis) dentro de uma área portuária de Belmonte. 

 

 



 Específicos 

1.Descrever os estados comportamentais do boto-cinza; 

2.Descrever os eventos comportamentais do espécime; 

3.Descrever as estratégias de forrageio adotadas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 A espécime Sotalia guianensis, conhecida popularmente como boto-cinza é uma das 

menores espécies de cetáceo que existe,  endêmico do Oceano Atlântico Sul Ocidental e habita 

áreas costeiras e pouco profundas.  Decorrente disto, suas áreas de vida são pequenas e 

deslocamentos de longa distância  ainda não foram  registrados (Rossi Santos et al., 2007; 

Wedekin et al., 2010),  isto implica que as populações de boto-cinza encontram-se distribuídas ao 

longo da costa sem evidência de ampla troca genética entre estas (Caballero et al., 2010). 

Em dezembro de 2014 a espécie entrou na Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção sendo classificada como “Vulnerável” (Portaria N° 444 de 17 de 

dezembro de 2014),  recentemente também como “Vulnerável” na Lista Oficial das Espécies da 

Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado da Bahia (BAHIA, 2017) e, considerada como 

“deficiente em dados” pela União Internacional para Conservação da Natureza – IUCN 

(SECCHI, 2014) em consequencia das inúmeras  pressões antropogênicas em seus habitats. Tais 

impactos antrópicos  podem causar danos à saúde dos animais podendo levar a morte de 

individuos, mudanças nos padrões de uso do habitat e alterações comportamentais. 

 O boto-cinza é um delfinideo que apresenta diferentes padrões de comportamento, dentre 

eles saltos, batidas de cabeça, exposições caudais, etc. Devido a esta gama de comportamentos, 

estudos comportamentais desta espécime tem se intensificado cada vez mais durante os últimos 

anos. Entretanto,  estudos focados nos padrões e alterações comportamentais e de forrageio ainda 

são escassos. 

Por conseguinte, é de extrema importância para a área científica saber mais sobre as 

possiveis alterações comportamentais do boto-cinza, visto que além dos mesmos já estarem 

ameaçados de extinção, ainda estão expostos continuamente a atividades antropogênicas. 

 



METODOLOGIA OU MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Coleta de dados  

Será utilizado dados comportamentais de boto-cinza (Sotalia guianensis) já coletados 

previamente durante os meses de junho, julho, agosto e novembro de 2017 e janeiro e fevereiro 

de 2018 , e com  potencial a ser realizado ainda em outros meses ao longo do decorrer do projeto.  

 

 Área de estudo 

Os dados foram coletados no Terminal Marítmo de Belmonte- TMB pertencente a 

empresa de fabricação e exportação de celulose  Veracel Celulose S.A, situado a 

aproximadamente 18km da cidade de Belmonte, costa do descobrimento do Estado da Bahia, 

Brasil. A área do TMB foi dividida em região Sul e Norte e, subdividida em quadrantes de A à G 

(Figura 1). 

Figura 1: Área do Terminal Marítmo de Belmonte (TMB), cujos pontos pretos são os pontos fixo: 

Sul (quadrantes A,B,C e D) e, Norte (quadrantes D,E, F e G). Os pontos amarelos são bóias de 

navegação. 



 Análise, registro e descrição dos comportamentos 

o Análise 

Os dados foram obtidos por dois observadores  posicionados acima do nível do mar e 

separados em dois pontos fixo localizados um ao sul e outro ao norte do TMB.  Os observadores 

coletaram os dados de maneira Ad libitum (Altmann, 1974) em turnos amostrais matutino e 

vespertino com o auxílio de binóculos TASCO 0846 e BUSHELL, ambos com aumento 7x50mm 

também para a obter os dados de retículo e alidade.  

A cada 2h de monitoramento, era realizado uma tomada de condições ambientais onde 

eram anotados direção e intensidade do vento, estado da maré, estado do mar em Beaufort, 

cobertura do céu e reflexo. 

o Registro 

Os registros foram realizados com o uso de lápis grafite em uma planilha de campo de 

papel A4. Também foi utilizado câmeras fotográficas NIKON D80, NIKON D90 e NIKON 7200, 

ambas com lente AF-S NIKKOR 70-30 mm 1:4.5-5.6 G para o registro imediato dos 

comportamentos. 

o Descrição dos comportamentos  

O tamanho, a composição dos grupos (adultos ou pares de fêmea e filhote)  e os 

comportamentos dos boto-cinza se procedeu durante o monitoramento. Desta forma, os 

comportamentos apresentado pelo grupo foram divididos em estados (pesca, deslocamento, 

repouso)  e eventos (atividades aéreas) comportamentais e estratégias de pesca  (perseguição, 

bote, arremesso da presa e estratégias de forrageio individuais ou em grupo), baseado no 

etograma estabelecido por Nascimento et al., (2008). Além disso, é indispensável que, ao longo 

do desenvolvimento deste projeto, se realize revisões bibliográficas para atualização de termos e 

definições já anteriormente descritos caso necessário, e para a descrição de comportamentos 

nunca antes vistos para S. guianensis. 

 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 

FINANCIAMENTO: 

O presente estudo já esta em andamento desde 2017, através do Projeto de Monitoramento 

do Boto Cinza no  Entorno do Terminal Marítmo de Belmonte (TMB) recentemente incluso na 

portaria INEMA nº 13.100 e, desenvolvido pelo  Instituto Baleia Jubarte (IBJ).  Sendo assim, o 



financiamento deste projeto já é realizado pela empresa de produção e exportação de celulose 

Veracel Celulose S.A e desenvolvido pelo Instituto Baleia Jubarte, o que viabiliza ainda mais o 

desenvolvimento deste estudo. 
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