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PREFÁCIO 

 A proposta deste trabalho surgiu da necessidade de encontrar novos fatores que 

pudessem colaborar com as discussões a cerca do comportamento alimentar do boto cinza, 

Sotalia guianensis, no litoral do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, os objetivos 

deste estudo foram investigar os principais fatores que influenciam o tamanho de grupo 

durante o comportamento alimentar do boto cinza, bem como, avaliar a dieta e tentar 

correlacionar alguns padrões comportamentais da espécie com o tipo de presa selecionada. 

Foram utilizadas duas metodologias gerais: registro do comportamento alimentar dos animais 

observados dentro de uma enseada e a análise do conteúdo estomacal de animais encalhados 

ao longo do litoral oriental do Estado.   

Este trabalho foi elaborado de acordo com as normas sugeridas pelo departamento de 

Pós-graduação em Psicobiologia da UFRN e visando facilitar a elaboração dos manuscritos 

para publicação, apresenta, além dos capítulos obrigatórios de introdução, metodologia, 

objetivos, considerações e bibilografia gerais, os manuscritos já pré-formatados para a 

publicação.  

A introdução geral teve por objetivo apresentar a fundamentação teórica que embasa 

os estudos empíricos conduzidos nessa tese.  A primeira parte “Vida em Grupo”, revisou as 

principais hipóteses usadas para explicar a evolução da vida em grupo, pesquisando entre 

diferentes espécies de vertebrados, como pressões ecológicas podem influenciar a tendência 

para a socialização e as características do tamanho de grupo.  Em seguida, apresentamos a 

segunda seção “Tamanho de grupo em odontocetos”, que procurou investigar como as 

variações no tamanho de grupo podem estar correlacionadas com fatores ecológicos como 

alimentação e/ou predação.  Por último, seguindo o propósito dessa tese, temos a terceira 

parte “Ecologia alimentar em cetáceos”, que teve por finalidade revisar as principais 

características do comportamento alimentar e seleção de dieta entre os cetáceos e como essas 



 

 

xiv 

informações podem ser utilizadas para ampliar as discussões sobre outros aspectos da vida 

desses animais. 

 Em seguida é apresentada a metodologia geral, que engloba os procedimentos que 

foram utilizados tanto para investigar o tamanho de grupo durante a alimentação do boto 

cinza, como também os utilizados para a identificação da dieta.  Posteriormente, são 

apresentados os resultados, composto por três manuscritos independentes, pré-formatados 

para publicação.  No primeiro artigo investigamos os fatores que influenciam o tamanho de 

grupo durante a alimentação do boto cinza; no segundo analisamos o hábito alimentar dessa 

espécie e no terceiro apresentamos o catálogo de otólitos organizado neste estudo para 

auxiliar às identificações dos teleósteos encontrados no conteúdo estomacal.  Por fim, temos 

algumas considerações gerais, que foram elaboradas na tentativa de unificar os resultados 

desse projeto, enfatizando as associações entre os padrões de dieta e comportamento alimentar 

da espécie investigada.   

Dentro da bibliografia geral estão inseridas as referências utilizadas na introdução, 

metodologia e discussão gerais, que foram elaboradas de acordo com as normas do Programa 

de Pós-graduação em Psicobiologia.  As referências utilizadas nos três capítulos empíricos, 

encontram-se ao final de cada manuscrito. 
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RESUMO GERAL 

Esse trabalho investigou os fatores que influenciam o tamanho de grupo durante o 

comportamento alimentar do boto cinza Sotalia guianensis no litoral sul do estado do Rio 

Grande do Norte (RN), também caracterizou a dieta dessa espécie na região e elaborou um 

catálogo de otólitos para auxiliar à identificação das presas encontradas nos conteúdos 

estomacais dos animais analisados.  Em relação ao tamanho de grupo durante o forrageio, 

dentro da enseada do curral, foi observado maior freqüência de caça solitária.  Fatores como 

variação de maré, composição de grupo e estações do ano não apresentaram correlação com o 

número de animais observados durante um episódio de alimentação.  Contudo, o sucesso de 

captura por participante mostrou-se significativamente maior quando os animais caçavam 

sozinhos, o que possivelmente explica a maior freqüência de caça solitária dentro dessa 

enseada.  Sobre a caracterização da dieta, foram identificadas 18 espécies de teleósteos, com 

predominância de espécies pertencentes às famílias Haemulidae e  Sciaenidae e cinco 

espécies de cefalópodes, incluindo duas espécies ainda não registradas na dieta de Sotalia 

guianensis no Brasil.  De acordo com as informações sobre a dieta, o boto cinza no litoral 

oriental do Rio Grande do Norte (RN) alimenta-se predominantemente de peixes que formam 

cardume, de habitat estuarino e produtores de sons.  A análise das imagens dos otólitos de 43 

espécies de peixes costeiros do litoral do estado do Rio Grande do Norte (RN) demonstrou ser 

uma metodologia eficaz, bem como representou uma forma de diminuir a subjetividade na 

identificação dos teleósteos encontrado em conteúdo estomacal.  

 

 

 

Palavras-chaves: comportamento alimentar, sucesso de captura, dieta, otólitos, boto-cinza, 

Sotalia guianensis. 
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ABSTRACT 

This study investigated factors that influence the group size during the behavior foraging of 

estuarine dolphin Sotalia guianensis in the coast south of the state Rio Grande do Norte (RN), 

it also characterized the diet of estuarine dolphins and  elaborated an otoliths catalog for aid in 

the identification of the preys found in the stomach contents.  In relation to the group size 

during  behaviour foraging, inside of the Curral Bay, larger frequency of solitary hunt was 

observed.  Factors as tide variation, group composition and seasons didn't present correlation 

with the number of animals observed during a feeding episode.  Capture success for 

participant was shown significantly larger when the animals hunted alone, what possibly 

explains the largest frequency of solitary hunt inside of the Curral Bay.  About diet, were 

identified 18 bone fishes species, with predominance of species the families Haemulidae and 

Sciaenidae and five cephalopods species, including two new species in the diet of Sotalia 

guianensis in Brazil.  Our results indicated that estuarine dolphin in the coast oriental from 

Rio Grande do Norte (RN) feeds predominantly of fish that form shoal, of habitat estuarino 

and producing of sounds.  The analysis of the images, otoliths of 43 species of coastal fish of 

the coast of the state of Rio Grande do Norte (RN), aided by the offered descriptions, 

demonstrated to be an effective methodology for the knowledge of those structures, as well as 

it represented a form of reducing the subjectivity in the identification of the bone fishes found 

in stomach content. 

 

 

 

 

Keywords:  foraging behavior, capture success, diet, otoliths, estuarine dolphin, Sotalia 

guianensis. 



 

 

xvii 

RELAÇÃO DE FIGURAS 

 

METODOLOGIA GERAL: 

Figura 01: Localização da área de estudo. 

(Fotos: Renato Matos) 

37 

 

Figura 02: Mapa do litoral do Rio Grande do Norte (RN) apresentando no 

detalhe a área onde foram coletados os exemplares de Sotalia 

guianensis. 

43 

Figura 03: Coleta das amostras de Sotalia guianensis. 45 

Figura 04: Otólito esquerdo de Larimus breviceps.  Indicando o comprimento 

do otólito (CO) e a largura do otólito (LO). 

                  (Foto: Lorena Andrade) 

48 

Figura 05: Bico inferior Sepioteuthis sepioidea indicando o comprimento do 

rostro inferior (CRI). 

                  (Foto: Lorena Andrade) 

48 

  

MANUSCRITO 1: 

Figura 01:  Localização da enseada do Curral. 

                   (Fotos: Renato Matos) 

59 

Figura 02: Número de animais durante os episódios de alimentação.  A 

primeira coluna representa os episódios de caça individual. 

64 

Figura 03:  A freqüência de botes por participantes de acordo com o tamanho 

de grupo. 

65 

Figura 04: Relação entre número de participantes e índice de sucesso de 

captura. 

66 



 

 

xviii 

Figura 05:  Índice de sucesso de captura de animais adultos em relação ao 

número de animais forrageando. 

67 

Figura 06: Informações sobre o número de adultos por episódio de 

alimentação e índice de sucesso de captura. 

68 

  

MANUSCRITO 2: 

Figura 01: Mapa do litoral do Rio Grande do Norte (RN) apresentando a área 

no detalhe onde foram coletados os exemplares de Sotalia 

guianensis. 

87 

  

MANUSCRITO 3: 

Figura 01: Diagrama esquemático da superfície interna de um otólito sagitta 

esquerdo. 

127 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xix 

RELAÇÃO DE TABELAS 

 

Tabela 01: Caracterização da amostra de Sotalia guianensis utilizados no 

estudo. 

94 

Tabela 02: Tamanhos e pesos estimados para as espécies de presas de Sotalia 

guianensis no litoral do Rio Grande do Norte (RN). 

95 

Tabela 03: Número de presas (N), porcentagem numérica (FN%), freqüência 

de ocorrência (FO), porcentagem de freqüência de ocorrência 

(FO%), peso total do estomago (Wt), porcentagem do peso (W%) 

e índice de importância relativa (IIR) das presas na dieta do boto 

cinza. 

97 

Tabela 04: Número de presas (N), índice de importância relativa, rank e TAM 

(tamanho médio) das espécies predadas por machos e fêmeas 

adultos de Sotalia guianensis.  

99 

Tabela 05: Número (N), índice de importância relativa e rank das espécies 

predados por adultos e jovens de Sotalia guianensis no litoral do 

Rio Grande do Norte (RN).   

101 

Tabela 06: Caracterização das presas do boto cinza no litoral do Rio Grande 

do Norte. 

102 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xx 

LISTA DE ABREVIATURAS 

CI= Caça individual 

CC= Caça coletiva 

SC=Sucesso de captura 

CO=Comprimento do otólito 

LO= Largura do otólito 

FO= Freqüência de ocorrência  

FN=Freqüência numérica 

IIR= Índice de importância relativa 

Lt= Comprimento Padrão (cm) 

Ls=Comprimento Total (cm) 

W= peso (g) 

 

 

 



 

 

1 

1. INTRODUÇÃO  GERAL 1 

 

1.1. VIDA EM GRUPO  

 Porque algumas espécies vivem em grupo enquanto outras são solitárias? Antes de 

tentar responder a essa questão, é preciso deixar claro que o sistema de vida em grupo não é o 

mais comum entre os animais e nem tão pouco pode ser considerado mais adaptado do que a 

vida solitária.  De fato, caso a vida em grupo fosse verdadeiramente um sistema superior, 

poderíamos esperar que espécies sociais fossem mais freqüentes que espécies solitárias e 

exatamente o contrário é verdadeiro (Alcock 2001).  Por quê?  Certamente porque explicações 

para essa questão envolvem argumentos sobre custos e benefícios, ou seja, para entender a 

vida em grupo é preciso, antes de mais nada, avaliar as vantagens e desvantagens desse 

sistema (Pulliam & Caraco 1984; Gygax 2002).  Vários benefícios podem contribuir para a 

adoção de uma vida em grupo, entre os quais podemos pensar na proteção contra predadores, 

defesa cooperativa dos recursos e cuidado dos filhotes.  Por outro lado, viver em grupo 

também pode implicar em uma série de custos, como o aumento na competição por recursos e 

transmissão de parasitas (Krause & Ruxton 2005).  Por isso é importante ressaltar que os 

benefícios da vida em grupo não podem ser analisados de forma isolada dos custos, ou seja, 

somente uma avaliação completa - vantagens e desvantagens - permite explicações mais 

consistentes sobre a evolução da socialidade.   

 Nesse sentido, para tentar compreender a socialidade é preciso inicialmente fazer uma 

descrição das pressões seletivas que causam e mantém a vida em grupo (Alexander 1974).  

Uma pressão seletiva é uma condição particular do ambiente que beneficia indivíduos com 

certas características, mas que prejudica aqueles sem tal propriedade. Assim, segundo a 

perspectiva evolutiva, comportamentos em geral e a vida em grupo são vistos como 
                                                 
1 Referências bibliográficas foram formatadas segundo orientação da Programa de Pós-graduação em 
Psicobiologia e encontram-se na bibliografia geral. 
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adaptações em resposta a características particulares do ambiente (Byrne 1995).   De um 

modo geral, parece haver um consenso que variáveis ecológicas influenciam a formação das 

sociedades animais, mas o problema é saber exatamente qual pressão ecológica é mais 

relevante ou quais aspectos da vida social são mais afetados (Wrangham 1987).  Uma das 

metodologias utilizadas para investigar as relações entre evolução da vida em grupo e 

ecologia são os estudos comparativos, que procuram correlacionar variações comportamentais 

com variáveis ecológicas entre diferentes espécies.  De fato, esses estudos sugerem que 

fatores ambientais exercem forte influência sobre o socialidade e comparações entre 

populações de uma mesma espécie também colocam em evidência esses fatores (Krebs & 

Davies 1996). 

 De acordo com o que foi apresentado, o objetivo desta seção é revisar a influência da 

alimentação sobre a socialidade entre os animais, pesquisando, entre diferentes espécies de 

vertebrados, como essas pressões ecológicas podem influenciar a tendência para a adoção da 

vida em grupo e também o tamanho dos grupos.   

 

Combinando custos e benefícios 

Em geral, quando falamos sobre fatores que influenciam a socialidade, há fortes razões 

teóricas para pensarmos que a vida em grupo pode ser uma resposta adaptativa aos problemas 

de obtenção do alimento e/ou evitação de predação (Pulliam & Caraco 1984).  No contexto da 

alimentação, uma das hipóteses apresentadas é que a caça em grupo pode permitir aos 

predadores capturar presas maiores, mais ágeis ou que são muito perigosas para um indivíduo 

solitário (Creel & Creel 1995).  De fato, podemos perceber que entre alguns predadores, como 

os representantes das famílias Felidae e Canidae, a caça em grupo permite o abate de presas 

maiores, que podem pesar de seis a doze vezes mais que um predador adulto, em comparação 

com espécies solitárias dessas famílias, que consomem presas bem menores (Alcock 2001).  
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Ainda em suporte a essa hipótese, Radloff e Du Toit (2004) que trabalharam com a proporção 

de tamanho entre predadores (leões, leopardos, guepardos e cães selvagens) e suas presas 

(girafas, búfalos, zebras), encontraram que as maiores presas, comparadas com o tamanho do 

predador, foram abatidas mais frequentemente por leões (Panthera leo) e cães selvagens 

(Lycaon pictus).  Os autores não enfatizaram a estratégia de caça utilizada neste estudo, mas 

segundo Scheel e Packer (1991) entre leões Panthera leo as presas maiores e mais difíceis são 

capturadas através da caça coletiva, enquanto presas menores e mais fáceis é que são abatidas 

por animais solitários.  Similarmente, Creel e Creel (2002), trabalhando especificamente com 

estratégias de forrageio, também observaram que os cães selvagens Lycaon pictus quando 

caçam em grupo conseguem abater presas bem maiores do que quando estão sozinhos.   

Ainda sobre a caça em grupo, Packer e Ruttan (1988), utilizando uma série de modelos 

teóricos, desenvolveram duas predições gerais, que discutem a cooperação entre os animais 

que forrageiam em grupo: a primeira diz respeito às condições que favoreceriam o indivíduo 

que caça em grupo mais do que aquele que caça solitário: a cooperação para a captura da 

mesma presa pode apresentar um benefício mútuo apenas quando a caça solitária tem baixa 

eficiência no forrageio, caso contrário, os indivíduos poderiam se sair melhor caçando 

solitariamente. A segunda predição diz respeito às condições dentro do grupo que poderiam 

favorecer a presença da caça cooperativa: a cooperação é mais provável de ocorrer quando um 

indivíduo tem uma baixa probabilidade de capturar uma presa grande sozinho.  Nesse sentido, 

Macedo (2007) sugere que para determinar se um fenômeno seria ou não cooperativo é 

necessário avaliar se a ação individual de cooperação gera um consumo maior per capita, ou 

se a simples presença de um grupo de indivíduos forrageando, sem qualquer ação cooperativa 

gera esse mesmo benefício.  Por exemplo, a caça coletiva entre leões Panthera leo tem sido 

apresentada como um dos exemplos mais conhecidos de caça cooperativa no reino animal, 

entretanto, Scheel e Packer (1991) observaram que alguns membros dos grupos não 



 

 

4 

participam ativamente da maioria das caças coletivas, com os machos claramente 

contribuindo menos para o abate das presas, principalmente quando as presas eram menores.  

Exemplos como esses sugerem que apesar da sociabilidade gerar um benefício aos indivíduos 

agrupados, possivelmente até favorecendo a formação de grupos, nem sempre ocorre um 

esforço cooperativo por parte de todos os indivíduos (Macedo 2007).  Ou seja, dentro dos 

grupos alguns animais, capazes de ter acesso ao recurso alimentar mediante o esforço de 

captura dos outros membros, podem utilizar estratégias alternativas para obter os benefícios 

da vida em grupo.        

 Outra hipótese para a evolução da vida em grupo associada ao forrageio sugere que 

caçando em grupo os animais poderiam tem um aumento na taxa média de ingestão do 

alimento (Beauchamp 1998).    Essa é uma das explicações apresentadas para a vida em grupo 

encontrada entre os cães selvagens Lycaon pictus.  Segundo Creel (1997) a vida em grupo 

nessa espécie pode ser uma conseqüência do sucesso da caça em grupo, que proporciona uma 

maior taxa de ingestão de alimento ao menor custo, comparado com a caça solitária, em que o 

animal precisaria de um esforço maior para consumir a mesma quantidade de alimento.  Esse 

também parece ser o caso dos chimpanzés Pan troglodytes encontrados no Parque Nacional 

do Tai, em que o sucesso da caça em grupo foi considerado um fator importante para explicar 

as causas evolutivas da socialização dessa espécie (Boesch 1994).  De acordo com o autor, a 

caça social nesse local evoluiu porque os benefícios para os animais que caçam em grupo são 

maiores do que quando os animais caçam sozinhos.   

Animais em grupo podem ainda detectar o alimento mais rapidamente, observando a 

localização das fontes de recurso encontradas por outros membros do grupo (Giraldeau & 

Caraco 2000). Isso porque o comportamento de outros animais é uma fonte em potencial de 

informações para a procura individual de alimento.  Por isso, espécies que se alimentam de 

grandes aglomerações de recurso, tais como sementes ou frutos, frequentemente vivem em 
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grupos.  Para esses animais, a etapa limitante no forrageio é o encontro de bons locais: uma 

vez que um deles é encontrado, geralmente haverá abundância de alimento durante algum 

tempo (Krebs & Davies 1996).  Por exemplo, os experimentos realizados por Fernández-Juric 

et al. (2004) indicaram que estorninhos (Sturnus vulgaris) encontram comida mais 

rapidamente com o aumento no tamanho de grupo.  Os autores sugerem que esse padrão pode 

ser devido ao uso das informações de co-específicos sobre a localização e qualidade das 

manchas.  Similarmente, as aves Loxia curvirostra, usando informações dos outros membros 

do grupo, fazem uma avaliação mais rápida sobre a qualidade das manchas, passando menos 

tempo em áreas improdutivas (Smith et al. 1999).  Nesse caso, os autores sugerem que as 

informações podem ser utilizadas com mais freqüência para a avaliação de manchas pobres, 

até mais do que para o encontro de manchas mais produtivas.  Essa é uma preocupação válida 

principalmente para animais que se alimentam de um recurso que se renova continuamente, 

pois os animais podem obter um benefício maior se voltarem ao mesmo lugar após intervalos 

adequados. Por isso, Fraser et al. (2006) sugerem que nos ambientes onde a incerteza de 

encontrar o alimento é alta, a utilização da informação pública pode não aumentar a eficiência 

no forrageio dos animais em grupo comparados com os solitários, porém oferece outros 

benefícios, como o utilizar o tempo nas manchas de forma mais eficiente.        

Além dos benefícios relacionados com alimentação, a vida em grupo também pode 

representar uma resposta à predação.  Isso porque, uma variedade de mecanismos pode 

permitir aos animais que vivem em grupo mais segurança do que a existência solitária 

(Pulliam & Caraco 1984).  Assim, animais em grupo podem confundir os predadores, diluir o 

risco de serem capturados, detectar situações de perigo mais cedo ou ainda melhorar a 

eficiência em repelir os predadores (Alcock 2001).   

Por exemplo, o efeito diluição ocorre nas situações em que um predador descobre um 

grupo de presas, mas só pode capturar um indivíduo por ataque.  Nesse contexto o aumento 
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no tamanho do grupo pode ser benéfico para as presas, diminuindo as chances de um 

indivíduo em particular ser capturado.  Isso não significa que o predador não terá sucesso no 

ataque ao grupo, pois ele conseguirá abater uma das presas, mas os demais conseguirão 

escapar (Krause & Ruxton 2005).  Segundo Krebs e Davies (1996), em certo grau esse efeito 

de diluição pode até ser superado pelo aumento no número de ataques contra grupos maiores e 

mais conspícuos, mas frequentemente os benefícios do efeito diluição favorecem a vida em 

grupo das presas.  

Adicionalmente, animais em grupo podem ainda impedir o sucesso de captura do 

predador detectando situações de perigo mais cedo.  Isso porque o resultado das interações 

entre o predador e a presa depende do tempo de detecção do predador pela presa (Monclus & 

Rodel 2008).  É evidente que o chamado “efeito surpresa” tem um papel importante para a 

eficiência na captura das presas.  Por isso o comportamento de vigilância tem sido 

amplamente discutido no contexto da vida em grupo, cuja principal função seria detectar a 

presença dos predadores e, também, monitorar o movimento de competidores co-específicos 

(Monclus & Rodel 2008).  Por exemplo, para leões Panthera leo a vigilância de suas presas 

pode ser considerado um fator determinante para o sucesso ou não do episódio de caça.  

Funston et al. (2001), investigando os fatores que afetam o sucesso de captura de leões, 

observaram que a altura da cobertura vegetal influencia no sucesso da captura, pois permite ao 

predador não ser detectado antecipadamente pelas presas, o que garante o efeito surpresa (e 

sucesso) do ataque.  Ao detectar uma situação de perigo antecipadamente, os animais em 

grupo podem emitir vocalizações de alarme ao avistarem um predador, o que permite que o 

resto do grupo se afaste ou se organize para algum tipo de defesa agressiva (Macedo 2007).   

Por outro lado, a defesa do recurso alimentar também tem sido considerada um fator 

importante que favorece a vida em grupo. Entre cães selvagens (Lycaon pictus) a defesa do 

alimento também é apresentada como uma explicação para a socialidade.  Segundo Carbone 
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et al. (2005), até mesmo na ausência de outras vantagens, como o aumento no sucesso de 

captura das presas ou o cuidado cooperativo dos filhotes, a defesa do recurso alimentar parece 

ser uma das principais pressões para a formação dos grupos nessa espécie.  No mesmo 

sentido, Cooper (1991) sugere que a necessidade de defender o alimento parece ser a uma das 

razões para que fêmeas e machos sub-adultos de leões Panthera leo formem grandes grupos 

temporários com outros leões não aparentados.  Segundo o autor, quando o risco de 

cleptoparasitismo pelas hienas é alto, os custos com a partilha do alimento em grupos maiores 

de leões são menores do que a perda da presa. 

Além dos exemplos apresentados, Krause e Ruxton (2005) discutem ainda outras 

vantagens para os animais que vivem em grupo, como a disponibilidade de parceiros sexuais, 

a conservação de calor e água e a redução nos custos da locomoção. 

Mas apesar dos inúmeros exemplos de benefícios oriundos da vida em grupo, 

sociedades animais são relativamente incomuns e para entender o porquê dessa raridade é 

preciso reconhecer que a vida em sociedade também tem seus custos (Macedo 2007).  Um das 

desvantagens sugeridas é que os animais que vivem em grupo ficariam mais evidentes aos 

predadores.   Macacos da espécie Colobus badius tephrosceles, por exemplo, apresentam uma 

variação no tamanho de grupo em decorrência da predação por chimpanzés Pan troglodytes 

schweinfurthii.  Segundo Stanford (1995) a média do tamanho de grupo de Colobus badius 

tephrosceles que vivem em áreas com altos índices de perseguição foi 46% menor do que a 

média de grupos que vivem nas áreas periféricas.  Este dado sugere que a variação no 

tamanho de grupo possivelmente está correlacionada com a presença dos predadores.   

Também são encontrados custos referentes ao forrageio em grupo.  Um das principais 

desvantagens é o aumento na competição intra-específica por um recurso.  De fato, quando 

uma mancha de alimento é encontrada ou uma presa é capturada, o número maior de 

indivíduos para dividir o alimento pode gerar uma competição entre os animais, 
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principalmente se o recurso for reduzido (Krause & Ruxton 2005).  Essa competição tem 

diferentes conseqüências para os membros do grupo, como por exemplo, aumento do 

cleptoparasitismo e/ou agressão.  Consequentemente, a disponibilidade de alimento para um 

membro do grupo pode ser reduzida como resultado do comportamento dos outros 

companheiros (Krebs & Davies 1996).       

O aumento no número de predadores pode ainda resultar em maior grau de interações 

agressivas entre os membros do grupo.  Em cangurus Macropus eugenii foi observado que o 

aumento no número de indivíduos resultou em um aumento significativo das interações 

agressivas dentro do grupo (Blumstein et al. 1999).  Segundo os autores um dos problemas 

dessas interações agressivas, é que os animais engajados nesses comportamentos podem ficar 

mais vulneráveis ao risco de predação, pois diminuem a atenção direcionada ao ambiente.  É 

importante ressaltar que dentro do grupo os animais provavelmente apresentarão níveis 

variados de competição.  E essa variação individual nas habilidades competitivas surge 

principalmente da variação de sua eficiência no forrageio e também da susceptibilidade para 

interferência dos competidores, em que a taxa de ingestão de alimento muda em decorrência 

do comportamento dos outros membros (Caldow et al. 1999).   

 Nessa seção enfatizamos que existem muitos custos e benefícios associados com a 

vida em grupo, demonstrando que estes mecanismos podem não ser mutuamente exclusivos, e 

de fato, podem afetar os indivíduos de várias formas simultaneamente.  Por isso a dificuldade 

de delimitar um único fator para explicar porque algumas espécies escolhem viver em grupo 

enquanto outras são solitárias.  Além das explicações para a evolução da vida em grupo, 

outros fatores sobre a sociedade nos animais continuam sendo alvo de inúmeros debates.  

Entre eles destacamos as discussões a cerca do tamanho de grupo entre as espécies sociais: 

será que explicações sobre custos e benefícios também podem ser combinados para prever o 

tamanho ótimo de um grupo?   
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Grupo: existe um tamanho ótimo? 

Inicialmente é preciso compreender qual é o princípio geral de um modelo de 

otimização e como essa idéia poderia ser utilizada para prever o tamanho de um grupo.  É 

importante ressaltar que modelos são equações matemáticas que procuram avaliar uma 

situação real; no entanto, trata-se de uma avaliação abstrata e a natureza não segue 

necessariamente esses padrões.  Segundo Stephens e Krebs (1986) os modelos de otimização 

consistem basicamente de suposições sobre as decisões e as conseqüentes relações de 

benefícios e custos.  Nesse sentido, os modelos de otimização partem do princípio que os 

animais sempre consideram o melhor caminho para tomar uma decisão.   

Bem, partindo desse princípio, o tamanho de um grupo também poderia ser otimizado?  

Considerando as diferentes atividades que são desenvolvidas dentro de um grupo e as 

possíveis relações de custo e benefício já apresentadas, bem como a variação de indivíduos 

dentro do grupo, parece difícil imaginar um tamanho ótimo que contemple todas essas 

exigências.  Para Pulliam e Caraco (1984) por várias razões o tamanho de grupo que 

maximiza a aptidão de um indivíduo pode não ser aquele ótimo para os outros membros do 

grupo.  Por exemplo, dominantes e subordinados vivenciam diferentes custos e benefícios, 

assim, análises econômicas sobre tamanho de grupo frequentemente irão exigir uma distinção 

entre os membros do grupo.  Até mesmo quando não há dominância e todos os indivíduos 

aparentemente se beneficiariam de um mesmo tamanho de grupo, esse tamanho pode ser sub-

ótimo.  Além disso, segundo os autores, dificilmente um tamanho de grupo ótimo poderia 

existir na natureza; e se existisse, seria vantajoso para qualquer indivíduo solitário juntar-se a 

ele, empurrando assim o grupo para um nível acima do ótimo.  Desse modo, o fundamental é 

que deveríamos esperar encontrar grupos estáveis em vez de grupos ótimos na natureza e, 

muito frequentemente os animais estão em grupos maiores do que o tamanho ótimo.  
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Segundo Krause e Ruxton (2005) os modelos convencionais para tamanho de grupo 

tendem a apresentar uma visão de comportamento social muito estático, especificando um 

tamanho particular de grupo que, dentro de certas condições deveria geralmente ser adotado 

por todos os indivíduos de uma população.  No entanto, em decorrência das variações 

individuais, os modelos deveriam considerar as diferenças entre os membros da população.  

Ou seja, para esses autores os modelos baseados nos indivíduos, em que interações entre os 

indivíduos e diferentes tamanhos de grupo pudessem ser simuladas, representam um bom 

caminho em direção a predições testáveis. E o desenvolvimento desses modelos exige uma 

grande colaboração entre teóricos e empiristas para assegurar que o modelo seja baseado em 

suposições realistas. Esta é uma das principais sugestões para os atuais trabalhos sobre vida 

em grupo, que devem buscar subsídios teóricos e práticos para o desenvolvimento de 

discussões envolvendo a temática.    

 

Considerações finais 

 Com base nessa breve revisão teórica, notamos a dificuldade de determinar as causas 

ou efeitos específicos da vida em grupo, mas percebemos a importância de correlacionar 

evidências para tentar explicar a formação de sociedades entre os animais (Wrangham 1987).  

Assim, a vida em grupo parece ser resultado, entre outros fatores, de uma avaliação de custos 

e benefícios relacionados principalmente com aquisição de alimento e/ ou evitação de 

predadores. No entanto, definir exatamente quais aspectos (predação e/ou alimento) são mais 

relevantes para formação das sociedades ainda é considerada uma atividade difícil.  Contudo, 

uma vez conhecidos quais os custos e benefícios de determinados fatores, novas hipóteses 

podem providenciar as informações necessárias para compreender os mecanismos da 

evolução da vida em grupo e ampliar as discussões sobre a temática.   
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 Com relação às discussões sobre tamanho dos grupos, duas limitações podem ser 

consideradas.  Primeiro, os indivíduos em um grupo podem obter/exigir recompensas 

diferentes, ou seja, apresentam otimizações diferentes.  E nesse caso, se o grupo observado é 

um compromisso entre os ótimos para os diferentes indivíduos, então não pode ser ótimo para 

um indivíduo em particular.  Além disso, grupos com tamanho ótimo podem ser instáveis, 

pois tendem a atrair indivíduos de grupos menores e logo podem ficar com um tamanho acima 

do ótimo (Pulliman & Caraco 1984; Krebs & Davies 1996). 

 Por fim, gostaríamos de sugerir a importância da realização de estudos em campo que 

possam abordar essa questão de forma mais elaborada, desenvolvendo metodologias que 

forneçam novos elementos às discussões sobre a evolução da vida em grupo, procurando 

verificar como os fatores ecológicos aqui apresentados podem de fato influenciar os padrões 

de socialização, principalmente em espécies ainda não estudadas.   

 

1.2. TAMANHO DE GRUPO EM ODONTOCETOS 

 Em geral, descrições sobre a organização social dos animais tradicionalmente são 

oriundas de estudos com espécies terrestres, que possibilitam observações mais detalhadas do 

comportamento e das relações entre os indivíduos (Mann 2000).  Como apresentado 

anteriormente, esses estudos enfatizam as correlações entre o sistema social e fatores 

ecológicos, como por exemplo, alimentação e/ou predação (Pulliman & Caraco 1984; 

Wrangham 1987).  Contudo, em virtude dos avanços nas pesquisas com cetáceos, os debates 

sobre a evolução da vida em grupo e a influência dos fatores ecológicos também surge como 

alvo dos estudos nessas espécies (Shane et al. 1986; Würsig 1989; Connor 2000; Arch 2000; 

Shirakihara et al. 2002; Stensland et al. 2006).  Apesar disso, os trabalhos sobre a evolução da 

vida em grupo entre os cetáceos ainda são raros e informações sobre o tamanho das unidades 
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sociais continuam desconhecidas para a maioria das espécies (Connor et al. 2000; Gygax 

2002).   

Sobre essa questão, o risco de predação tem sido apontado como um fator 

determinante para a evolução da vida em grupo entre diferentes espécies de cetáceos (Norris 

& Dohl, apud Connor 2000) Entre as espécies de pequeno porte, consideradas mais 

vulneráveis à predação, formar grupos maiores pode ser uma estratégia de defesa (Arch 

2000).  Por exemplo, sabemos que duas espécies de predadores são mais frequentemente 

envolvidos na predação em cetáceos: tubarões e orcas (Connor 2000).  Muitas evidências 

como, ferimentos e/ ou marcas nas presas e também trabalhos com conteúdo estomacal dos 

predadores, indicam que os tubarões são importantes predadores de pequenos odontocetos 

(Connor et al. 2000b).  Já as orcas (Orcinus orca) também são consideradas uma ameça 

constante para a maioria dos cetáceos, mais até do que outros predadores, principalmente para 

odontocetos menores e filhotes de baleias (Jefferson et al. apud Connor 2000).  Dessa forma, 

parece plausível pensarmos que os animais menores poderiam formar grupos maiores como 

uma estratégia de defesa, uma vez que os indivíduos poderiam ganhar vantagens através do 

efeito diluição ou do aumento da vigilância.    

Por outro lado, para espécies encontradas em ambientes com baixo risco de predação, 

o tamanho de grupo pode estar correlacionado com os benefícios associados à alimentação 

(Arch 2000). Por exemplo, o tamanho de grupo mais freqüente em orcas, Orcinus orca, 

considerados predadores de topo de cadeia, é consistente com a hipótese da maximização da 

ingestão do alimento por indivíduo (Baird & Dill 1996).  Segundo os autores, a ingestão do 

alimento variou com o tamanho do grupo: grupos com três animais apresentaram maior taxa 

de ingestão de alimento por indivíduo comparados com grupos maiores.   

Outra hipótese sugerida é que golfinhos em águas abertas, que aparentemente formam 

grupos maiores, podem se beneficiar da procura cooperativa das presas (Würsig 1989; Gynax 
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2002).  Nesse sentido, uma vez que o recurso é localizado e abundante, a duração da 

alimentação depende do número de golfinhos no grupo e nesse caso o maior número animais 

pode facilitar a captura das presas (Connor 2000). 

Diante do que foi apresentado, esta seção tem por objetivo buscar informações sobre o 

tamanho de grupo em odontocetos, investigando as correlações entre o tamanho de grupo e 

fatores ecológicos como alimentação e/ou predação entre diferentes espécies.  As informações 

aqui apresentadas visam colaborar com as discussões sobre as unidades sociais em 

odontocetos, e também representa uma oportunidade para verificar se os fatores ecológicos 

correlacionados com tamanho de grupo no ambiente aquático são semelhantes ou não aos 

apresentados no ambiente terrestre. 

 

Dinâmica dos grupos em odontocetos: predação e/ou alimentação? 

Alguns autores sugerem que há uma estreita relação entre o habitat e o tamanho de 

grupo entre os odontocetos: grupos menores seriam encontrados próximos à costa e os 

maiores estariam em habitas abertos ou em águas profundas (Shane et al. 1986; Würsig 1989).  

Outros consideram que além das características do habitat, as atividades desenvolvidas nos 

locais de observação podem determinar o tamanho e a composição de grupo característico de 

uma população (Lott 2004).  Dessa forma, é possível que os animais próximos à costa 

formem grupos menores devido à atividade que desenvolvem no local.  Uma das hipóteses é 

que o tamanho de grupo reduzido pode estar relacionado com a alimentação, mais 

especificamente, com a eficiência individual na captura das presas (Simões-Lopes 2005).    

Por exemplo, Barros e Wells (1998) sugerem que as estratégias de forrageio dos 

golfinhos Tursiops truncatus em áreas protegidas, como baias e estuários, diferem das 

apresentadas por animais que vivem habitats mais afastados da costa.  No primeiro caso os 

animais podem forragear sozinhos ou em pequenos grupos porque as presas geralmente são 
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solitárias ou não formam grandes cardumes.  Contudo, nas áreas mais afastadas, os animais 

podem se beneficiar do forrageio em grupo porque as presas formam grandes cardumes, 

sendo necessário a participação de vários indivíduos para a captura eficaz do recurso.  Da 

mesma forma, Bearzi (2005) encontrou uma variação significativa nos tamanhos de grupos de 

Tursiops truncatus encontrados em áreas diferentes: os grupos maiores foram mais frequentes 

em áreas mais profundas e afastadas da costa.  Para a autora, o baixo número de predadores 

identificados no local do estudo, sugere que a pressão de predação não parece ser o principal 

fator na determinação do tamanho do grupo para essa população.  Já para a região costeira de 

Kvarneric, onde os golfinhos nariz-de-garrafa formam pequenos grupos (3-6 animais), Bearzi 

et al. (1997) sugerem que a alimentação pode ser a principal influência para os grupos locais.  

Segundo os autores, o tamanho de grupo pode ser resultado de uma estratégia para reduzir a 

competição por recurso: grupos menores possibilitariam aos animais maiores chances de 

capturar as presas que são consideras escassas no local, conseguindo assim maiores taxas de 

ingestão de alimento.  Resultados semelhantes foram encontrados para a população costeira 

de Tursiops truncatus observada em Cardigan Bay, onde o tamanho médio dos grupos 

avistados, ao longo de quatro anos de estudo, foi de 5,85 indivíduos (Lott 2004).  Segundo o 

autor, considerando o baixo nível de predação local, a média de grupo registrada 

provavelmente reflete uma adaptação para aumentar a eficiência no forrageio.  Ainda segundo 

Lott (2004), é possível que em áreas próximas à costa as presas sejam solitárias, o que 

facilitaria a captura por animais solitários ou em pequenos grupos. Da mesma forma, Kerr et 

al. (2005) estudando essa espécie nas proximidades de Drowned Cayes (Caribe), registraram 

um tamanho médio de grupo de 2,9 indivíduos.  Considerando as baixas evidências de 

predação no local (animais com marcas de ataques ou avistagem de predadores), os autores 

sugerem que o aumento na taxa de ingestão de alimento deve ser o principal fator responsável 

pelo tamanho de grupo observado nessa população: sozinhos ou em grupos menores os 
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indivíduos obtém uma maior eficiência na captura das presas, que possivelmente apresentam 

uma baixa densidade.   

    Com relação às demais espécies, informações sobre o tamanho de grupo ainda são 

pouco conhecidas.  Para as orcas (Orcinus orca), Ford et al. (1998) também sugere uma 

correlação entre o tamanho de grupo e os locais em que os animais são avistados:   grandes 

grupos de orcas seriam encontrados em áreas mais afastadas e os grupos menores estariam 

mais próximos da costa.  Por exemplo, orcas residentes que se alimentam exclusivamente de 

peixes, já foram observadas formando grupos com até 35 animais em áreas mais afastadas 

(Baird 2000) e as orcas transientes que se alimentam de mamíferos marinhos, são conhecidas 

por formarem grupos menores e serem observadas em áreas mais protegidas (Ford et al. 

1998).  Para a maioria dos autores, a principal influência não são as características da área em 

que os animais são observados, mas principalmente as atividades que são desenvolvidas 

nesses locais (próximo ou afastado da costa).  Segundo Baird e Dill (1996), as transientes 

adotam grupos menores porque uma maior concentração de animais poderia implicar em 

custos diretos em termos de taxa de ingestão de alimento.  Nesse caso, os grupos 

significativamente maiores só foram observados durante a captura de leões marinhos, o que 

pode ser decorrente da maior dificuldade de capturar a presa ou ainda da possibilidade de 

partilha do alimento com um maior número de animais. Hoezel (1993), que estudou o 

comportamento alimentar de uma população de orcas residentes, sugere que esses animais 

podem se beneficiar da procura cooperativa por alimento, mas não necessariamente da captura 

cooperativa.  Informações sobre o padrão de forrageio das orcas residentes são mais difíceis 

de serem acompanhados devido a distância em que os animais se encontram, mas há indícios 

que sugerem que as características das presas (grandes cardumes encontrados em áreas 

abertas) influenciem no tamanho de grupo desses animais.   
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Considerações finais 

De acordo com o que foi apresentado, percebemos a importância da realização de 

novos estudos sobre a temática com outras espécies de odontocetos e de preferência com 

informações sobre os comportamentos desses animais.  Além disso, considerando que os 

resultados de um estudo não devem ser aplicados sem críticas para outras populações, é 

importante a realização de trabalhos em diferentes áreas, visando identificar de forma mais 

precisa como os fatores ecológicos (predação e/ou alimentação) podem influenciar os padrões 

de socialização de uma espécie em diferentes regiões. 

Como verificado para espécies terrestres, delimitar qual o fator responsável pelo 

tamanho de grupo entre os odontocetos é uma tarefa complexa, e frequentemente diversos 

fatores correlacionados são responsáveis pelas características de socialização desses animais.  

Talvez por isso, frequentemente o tamanho de grupo entre os golfinhos parece ser maior do 

que o necessário, quando se considera apenas a hipótese da maximização da taxa de ingestão 

do alimento.  Nesses casos, é provável que o tamanho de grupo maior do que o considerado 

ótimo para o forrageio seja uma resposta aos outros benefícios de estar em grupo, como 

oportunidades para o acasalamento, cuidado parental ou mesmo a proteção contra predadores 

(Heithaus & Dill 2007).   

Logo, o tamanho do grupo varia grandemente e reflete um contínuo compromisso 

entre as forças a favor da dispersão e forças a favor da agregação.  Mas enquanto outros 

fatores têm sido identificados como importantes para explicar a evolução da vida em grupo 

(reprodução, termoregulação, transferência de informações), a alimentação parece ter um 

papel chave nessa discussão, sendo evidente a importância para a sobrevivência do indivíduo 

em adquirir um recurso alimentar sem tornar-se ele mesmo uma presa.  Em todo caso, o 

tamanho de grupo entre os odontocetos também deve ser visto como um produto das decisões 

do indivíduo de “dispersar ou agregar”, orientado pelo princípio da maximização da aptidão 
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(não só da ingestão do alimento), o que irá depender das alternativas disponíveis (Pulliam & 

Caraco 1984).   

 

1.3. ECOLOGIA ALIMENTAR EM CETÁCEOS  

 Como observado anteriormente, o conhecimento sobre o padrão de alimentação dos 

animais pode ser um elemento essencial para o desenvolvimento de vários estudos em 

ecologia comportamental.  Por isso, não é surpresa que ao longo de várias décadas os 

pesquisadores tenham se dedicado a compreender quais os principais fatores que influenciam 

esse comportamento e como essa atividade pode afetar outros aspectos da vida dos animais 

(Hugles 1993).  Historicamente, muitos desses trabalhos tiveram início na década de 60, a 

partir dos estudos teóricos de MacArthur e Pianka (1966), que introduziram a idéia de 

forrageio ótimo.   Vinte anos depois David W. Stephens e Jonh R. Krebs lançaram seu livro 

“Foraging Theory (1986)”, uma ampla discussão sobre os modelos de forrageio ótimo, com 

objetivo de demonstrar que o comportamento de forrageio pode ser visto como uma atividade 

bem planejada e que os diferentes alimentos podem variar com relação aos benefícios 

oferecidos ao consumidor.  Recentemente, David W. Stephens, Joel Brown e Ronald 

Ydenberg (2007) apresentaram o livro “Foraging: behavior and ecology”, em que novos 

aspectos do comportamento alimentar são abordados, ampliando os conceitos discutidos nos 

últimos 20 anos sobre a teoria do forrageio ótimo e demonstrando a importância dos estudos 

contínuos sobre a temática.  Esses trabalhos são unificados pelo princípio geral da teoria do 

forrageio ótimo, que supõe que os animais devem se alimentar de forma a maximizar a sua 

aptidão e são base para inúmeros outros trabalhos sobre comportamento alimentar e seleção 

de dieta.    

 Contudo, é importante ressaltar que embora o comportamento alimentar de alguns 

animais possa se adequar facilmente ao princípio da teoria do forrageio ótimo, outros 
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exemplos sugerem que essa pode não ser a regra geral e em algumas situações a maximização 

da energia é um acordo entre a necessidade de obter alimentos e outros fatores que limitam a 

aquisição de calorias (Alcock 2001).  Por exemplo, um dos fatores atualmente considerados, 

que poderia influenciar nas escolhas táticas de um forrageador (comportamento e dieta) são as 

informações sobre o estado do animal, como fome ou reservas de gordura (Ydenberg et al. 

2007). Adicionalmente, sabemos que as respostas dos animais a um evento particular 

comumente dependem do contexto em que ocorrem, como por exemplo, o risco de predação.  

Ou seja, a aquisição dos recursos é necessária para aptidão, mas isso não é suficiente, porque 

os animais precisam sobreviver e alguns obstáculos podem interferir na decisão de forrageio 

(Bednekoff 2007).  Logo, as hipóteses para testar a otimização são delineadas para ajudar os 

pesquisadores a identificar fatores que estão envolvidos no comportamento animal, mas não 

confirmam que todos os comportamentos são perfeitamente adaptativos (Alcock 2001). 

 São muitas as abordagens possíveis para analisar o comportamento alimentar e 

visando simplificar nosso levantamento destacamos os trabalhos referentes às interações entre 

predador e presa que enfatizam, entre outras questões, como os predadores obtêm suas presas, 

quais itens são selecionados e como o tipo de presa pode influenciar no comportamento e 

distribuição dos predadores (e vice-versa).   

 Nesse contexto, uma das idéias mais difundidas é que o comportamento do predador e 

as técnicas de caça utilizadas durante o forrageio podem variar de acordo com a presa 

selecionada.  Por isso, para um comportamento alimentar eficaz o predador deveria modular 

suas habilidades de captura de acordo com as características de sua presa (Krebs & Davies 

1996).  Por outro lado, em resposta ao comportamento dos predadores as presas devem 

apresentar uma resposta anti-predatória, que provavelmente representa uma grande influência 

no comportamento do predador (Sih 1993). Por exemplo, nas planícies africanas, os 

guepardos (Acinoxyx jubatus) preferem capturar machos de gazelas.  Segundo Fitzgibbon 
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(1990) esse padrão é explicado porque os machos são encontrados mais freqüentemente 

solitários e quando em grupo, geralmente são menos vigilantes e freqüentemente ficam nas 

extremidades do grupo. Isto confirma que comportamento do predador é fortemente 

influenciado pelas características da presa, uma realidade encontrada em todos os estágios da 

interação presa-predador (Sih 1993).   

 Sobre os itens selecionados, a teoria do forrageio ótimo propõe que a escolha da dieta 

também é um comportamento adaptativo, uma resposta às pressões seletivas que definem o 

tipo de alimento que o animal deveria incluir na sua dieta para maximizar a sua aptidão 

(Stephens & Krebs 1986).   De acordo com os modelos de otimização, diferentes itens 

alimentares potencialmente disponibilizam para o predador (independente se o predador é 

carnívoro ou herbívoro) diferentes taxas de lucros (Fryxell & Lundberg 1998).   

 Mediante o que foi exposto, gostaríamos de revisar como as questões referentes ao 

comportamento alimentar e seleção de dieta estão sendo investigadas entre os cetáceos.  Pois 

como já foi observado, durante muito tempo essas e outras informações foram provenientes 

dos estudos com espécies terrestres. Atualmente, em virtude das novas metodologias e 

avanços tecnológicos vêm crescendo o número de informações que podem ser obtidas 

também nos ecossistemas aquáticos. 

  Dessa forma, considerando que o principal objetivo de ambos, predadores terrestres e 

aquáticos, é encontrar alimento suficiente para sobreviver e reproduzir, características do 

comportamento alimentar dos cetáceos podem apresentar princípios semelhantes aos de 

outros animais.  Além disso, como os cetáceos são animais de vida longa, com altas 

habilidades cognitivas e estrutura social complexa - semelhantes apenas aos mais inteligentes 

mamíferos terrestres, como chimpanzés e elefantes - (Whitehead et al. 2000) as informações 

obtidas sobre o comportamento alimentar dos cetáceos contribuirão para a compreender 

outros aspectos da vida desses animais (Würsig 1989).  Adicionalmente, pelo fato dos estudos 
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comparativos representarem uma tendência  amplamente utilizada na ecologia 

comportamental, as informações sobre os fatores que influenciam o comportamento alimentar 

e seleção de dieta entre os cetáceos também podem fornecer novos elementos para as 

discussões sobre alimentação em outras espécies.    

 

Comportamento alimentar em cetáceos 

 Entre os mais variados predadores aquáticos, os cetáceos (baleias e golfinhos) 

representam um grande desafio para os estudos em comportamento animal.  De fato, esses 

animais nadam muito rápido, podendo percorrer longas distâncias em um curto espaço de 

tempo, passam grande parte do tempo submersos, e, ao contrário de animais terrestres, não 

deixam pistas duradouras de sua passagem, como trilhas ou ninhos (Mann 1999).  Mas então, 

como conseguir informações sobre o comportamento alimentar e dieta desses animais, 

considerando todos os obstáculos que são encontrados no ambiente aquático?  Para superar 

esses desafios, os pesquisadores têm desenvolvido novas metodologias, que incluem desde a 

utilização de lanchas com fundo de vidro, mini-submarinos, ultrales até sonares de última 

geração.  Contudo, os maiores resultados ainda são decorrentes das pesquisas mais baratas, 

com observação direta do comportamento (Simões-Lopes 2005) e análise da dieta dos 

animais. 

 No caso dos misticetos, os estudos indicam que as baleias se alimentam de 

zooplâncton, especialmente o Krill, Euphausia superba, ou de pequenos peixes (Castello 

1996).  Esses animais possuem um elaborado sistema de filtração que possibilita que retirem 

suas presas de uma enorme quantidade de água (Clapham et al. 1999).  Para isso, usam as 

barbatanas como filtros, podendo ser classificadas em três categorias: filtradoras, engolidoras 

e escavadoras.  Todas as famílias exibem uma morfologia e repertório comportamental 

adaptado ao tipo de alimentação (Würsig 1989): as espécies de baleias representantes da 
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família Balaenidae são filtradoras, nadam ao longo da superfície com a boca aberta, 

prendendo as presas em suas longas barbatanas; as da família Balaenopteridae são 

engolidoras, ou rorquais, e com o auxilio de suas pregas ventrais elas expandem a boca, 

capturam uma enorme quantidade de água, depois fecham a boca e expelem a água para fora, 

enquanto o alimento fica retido entre suas barbatanas; e a baleia cinza, Eschrichtius robustus, 

única representante da família Eschrichtiidae, alimenta-se removendo suas presas do solo 

(Connor 2000).  Mas observamos que essas categorias comportamentais não descrevem todas 

as características das estratégias alimentares que são apresentadas pelos misticetos.  Em 

virtude da amplitude dos trabalhos que conhecemos hoje, é possível definirmos novos 

parâmetros comportamentais que não tinham sido descritos especialmente para espécies, até 

então pouco conhecidas.   

 Por exemplo, para baleia minke, Balaenoptera acutorostrata, foram descritas duas 

especializações no forrageio, relacionadas com as variações na concentração das presas.  Na 

primeira, alimentação com investida, as baleias tentam ativamente concentrar os peixes junto 

à superfície da água, e na segunda, alimentação com associação de pássaros, ocorre apenas a 

exploração de peixes que já estão agrupados perto da superfície e abaixo de bandos de 

gaivotas que estão se alimentando (Hoelzel et al. 1989).   

 Já para as jubartes, Megaptera novaeangliae, são descritas uma ampla variedade de 

comportamentos de forrageio, apresentados por animais solitários e também em grupos 

coordenados (Clapham 2000).  Uma das estratégias descritas é o forrageio com bolhas, que 

envolve a produção de bolhas em forma de redes, que aparentemente são utilizadas para 

concentrar ou como armadilha para auxiliar na captura das presas (Baraff et al. 1991; 

Genedron & Urbán 1992).  Outra estratégia é o forrageio acompanhado por batidas com a 

nadadeira caudal na água, o que atordoa as presas, facilitando sua posterior captura (Weinrich 

et al. 1992).  Também foi descrito outro forrageio de superfície, caracterizado por mergulhos 
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regulares no mesmo local com 7-15 minutos de duração, em que foram observados cardumes 

de arenque sendo capturados na superfície (Gibbons et al. 2003). Além desses, há registros 

indicando que baleias jubartes também se alimentam no fundo.  Esse comportamento foi 

caracterizado pela “escavação” do substrato, em áreas com profundidade inferior a 40 metros, 

para a captura de Ammodytes dubius, que ficam escondidos no substrato.  As baleias foram 

observadas com alguns ferimentos na mandíbula e dorsal (desgastadas), o que pode estar 

relacionado com esse comportamento de “escavação” do substrato (Hain et al.1995).   

 Por outro lado, os golfinhos (odontocetos) apresentam uma dieta mais variada, 

podendo consumir peixes, camarões e cefalópodes, além de aves e mamíferos marinhos, como 

é o caso das orcas (Connor 2000).  Sobre as estratégias de forrageio adotadas, os estudos 

indicam que o comportamento alimentar dos odontocetos também apresenta padrões mais 

diversificados.  Algumas estratégias podem ser encontradas em populações específicas, ou até 

mesmo, serem adotadas apenas por alguns membros de uma população, mas há outras que 

podem apresentar um alto grau de similaridade entre as diferentes espécies, o que evidência a 

flexibilidade comportamental desses animais. 

 Por exemplo, golfinhos nariz-de-garrafa, Tursiops truncatus, representam um modelo 

da variedade de estratégias de forrageio que podem ser encontradas entre os odontocetos. Para 

essa espécie foi descrita uma especialização no forrageio denominada de “carrossel”, em que 

os animais trabalhando em conjunto agrupam os peixes num grande círculo, para facilitar a 

captura das presas (Bel’kovich et al. 1991).  Segundo os autores, o número de golfinhos 

envolvidos nos episódios de caça com a formação carrossel provavelmente está associado 

com a abundância das presas.  Padrão semelhante também foi registrado para outras espécies.  

Entre elas, o Delphinus delphis encontrados na Nova Zelândia, onde em torno de 10-40 

golfinhos foram observados mergulhando simultaneamente e conduzindo um grande número 

de peixes para a superfície, e em seguida, os animais circulavam o cardume, formando uma 
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espécie de bola de peixes e então passavam por dentro desse aglomerado para a captura das 

presas (Neumann & Orams 2003).   Fertl et al. (1997) descreveram o mesmo comportamento 

para Stenella clymene, quando aproximadamente 30 animais foram observados formando uma 

grande massa de peixes próximo a superfície e em seguida,  alguns animais passavam por 

dentro desse aglomerado, atordoando as presas e facilitando a captura.  Similarmente, grupos 

de 10-12 golfinhos da espécie Lagenorhynchus acutus foram observados circulando um 

aglomerado de peixes (Ammodytes spp.) e em seguida os animais passavam por dentro do 

cardume para capturarem as presas, inclusive com a participação de animais imaturos 

(Weinrich et al. 2001).  A alimentação com a formação em carrossel também foi descrita até 

para populações de orcas, Orcinus orca, que se alimentam exclusivamente de peixes.  Os 

animais trabalhando cooperativamente agregam os peixes em grandes cardumes perto da 

superfície, realizando o revezamento entre o animal que atordoa o cardume com fortes batidas 

com sua nadadeira caudal e os animais que capturam as presas (Similã & Ugarte 1993; 

Domenici et al. 2000; Nottestad & Similã 2001).   

 Uma outra estratégia de forrageio descrita para algumas espécies de golfinhos consiste 

no encurralamento das presas em direção a obstáculos naturais ou artificiais. Em Tursiops 

truncatus foi observado que os animais encurralavam suas presas tanto em direção à praia, 

como também contra uma “parede” formada por outros golfinhos e até mesmo contra redes de 

pesca (Bel’kovich et al. 1991; Neumann & Orams 2003).  Esse tipo de comportamento 

também foi observado em Delphinus delphis, quando dois animais foram vistos nadando em 

direção a um grupo de sete animais dispostos lado a lado, sendo possível observar os peixes 

nadando em direção aos receptores (Neumann & Orams 2003).  Golfinhos nariz-de-garrafa 

também foram observados conduzindo cardumes de peixes em direção a pescadores: 

golfinhos e pescadores artesanais interagem durante a pesca da tainha, no que ficou conhecido 

como “pesca em cooperação”.  Os pescadores lançam suas redes logo após os animais 



 

 

24 

apresentarem algum sinal (normalmente a exposição para fora d’água de alguma parte do 

corpo), o que é interpretado como um indicativo da presença dos peixes (Simões-Lopes et al.  

1998).   

  Já o “encalhe intencional”, outra forma de encurralar as presas contra anteparos 

naturais, foi descrito para três espécies: Tursiops truncatus, Sousa plumbea e Orcinus orca 

(Silber & Fertl 1995).  No caso de Tursiops truncatus, os animais foram observados 

“encalhando” em bancos de lama para a captura de pequenos peixes que ali foram 

encurralados (Hoese 1971; Silber & Fertl 1995).  Segundo Durry-Echevania et al. (2007), o 

encalhe intencional dessa espécie aparentemente é uma estratégia de forrageio cooperativa, 

em que os animais encalham simultaneamente.   Essa mesma estratégia foi descrita para a 

espécie Sousa plumbea, que em águas rasas da costa africana encurralam os peixes contra 

bancos de areia e em seguida iniciam a sua captura (Peddemors & Thompson 1994).  Já para 

as orcas, Orcinus orca, o encalhe intencional é descrito na captura de mamíferos marinhos.  

Os animais encalham intencionalmente na praia para capturar filhotes de elefantes marinhos, 

Mirouga leonina, e de leões marinhos, Otaria flavescens (Guinet 1991; Guinet & Bouvier 

1995).    

 Mas a influência das presas no comportamento de forrageio dos odontocetos também 

tem sido investigada em diferentes espécies.  Dentre as mais estudadas, o golfinho nariz-de-

gafarra, Tursiops truncatus, é conhecido por apresentar um vasto repertório comportamental 

durante o forrageio, o que pode ser reflexo da variação de estratégias utilizadas pelas presas 

para evitarem a detecção ou captura (Connor 2000).  De acordo com Shane et al (1986) o 

comportamento alimentar dessa espécie, como direção dos movimentos, distância entre os 

indivíduos e freqüência de mergulhos, provavelmente é influenciado pelo tipo, organização 

espacial e localização das presas.  Similarmente, Acevedo-Guitiérrez e Parker (2000) também 

sugerem que as estratégias de alimentação de Tursiops truncatus estão relacionadas com o 
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arranjo espacial das presas, com animais se comportando diferentemente se as presas estão 

espalhadas ou agrupadas.  Em suporte a essa hipótese, o trabalho de Barros e Wells (1998) 

indicou que o comportamento de forrageio dessa espécie, residente na Baía de Sarasota, pode 

ser uma conseqüência das características das presas encontradas no local.  Na área do estudo, 

os animais apresentam maior freqüência de forrageio individual, o que pode ser um reflexo do 

hábito solitário da maioria das presas encontradas na dieta dos animais.  No mesmo sentido, o 

forrageio bentônico descrito para Orcinus orca, que ocorre na região da Nova Zelândia, em 

que os animais mergulham até alcançar o solo e então agitam o substrato com o rostro para 

capturar arraias que estejam escondidas, reflete a variação de comportamentos do predador 

em virtude do habitat das presas (Visser 1999).  Da mesma forma, para golfinhos nariz-de-

garrafa foi descrito uma estratégia de forrageio bentônico, em que os animais foram 

observado vasculhando o substrato, chegando a enterrar parte do corpo para a captura das 

presas e deixando verdadeiras crateras nos locais de alimentação (Rossbach & Herzing 1997).  

O forrageio no substrato também é sugerido para Sotalia guianensis, que foram observados 

com resquícios de lama no corpo, um indício que os animais teriam possivelmente entrado em 

contato com o substrato para captura de suas presas (Rossi-Santos & Wedekin 2006).   

 Além das descrições comportamentais dos padrões de forrageio, muitos estudos com 

odontocetos já ultrapassam os limites descritivos e começam a fazer inferências sobre 

aspectos mais complexos do comportamento desses animais.   Dentre os fatores que vem 

sendo investigados, destacamos o papel da aprendizagem na elaboração e aquisição de 

diferentes estratégias de forrageio.  Segundo Guinet (1991) orcas adultas ensinam estratégias 

de forrageio complexas aos imaturos, como o “encalhe intencional”.  O autor considera como 

uma evidência para o ensino o fato dos encalhes ocorrerem mesmo quando não há presas na 

praia, o que sugeriria uma demonstração dos adultos para os filhotes sobre como realizar esse 

comportamento.  Similarmente, no forrageio bentônico de orcas descrito por Visser (1999), 
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filhotes de orca foram vistos acompanhando animais adultos, embora não tenham sido 

observados capturando as presas. Alguns golfinhos nariz-de-garrafa encontrados em Shark 

Bay, na Austrália, foram observados utilizando esponjas para a exploração do substrato, o que 

poderia servir como proteção para que o animal não se machuque nas pedras e conchas 

(Smoker et al. 1997).  O filhote de uma das fêmeas carregadoras de esponjas também adotou 

esse comportamento, sugerindo que seria transmitido socialmente.  Os encalhes intencionais 

apresentados por Tursiops truncatus na Carolina do Sul também parecem representar um 

exemplo de aprendizado, que confere vantagens aos praticantes e não é difundida em outros 

locais (Hoozel 1971).  Outro exemplo curioso é a cooperação entre golfinhos e pescadores 

que ocorre na região de Laguna, Santa Catarina. Machos e fêmeas adultas participam das 

tradições de interação com a pesca, e os filhotes acompanham as mães durante a interação e 

aprendem por facilitação social ou imitação.  Geralmente, ficam nas proximidades, enquanto a 

mãe executa a seqüência de comportamentos ritualizados, e passam a interessar-se pelo 

assunto já aos quatro meses de idade (Simões-Lopes et al. 1998).   

Além dos indícios de aprendizagem, a cooperação e divisão de trabalho entre os 

odontocetos também podem ser encontrados em vários episódios de alimentação.  Isso 

porque, em um ambiente como o oceano, encontrar presas potenciais não é o único problema 

a ser resolvido: os predadores precisam ser eficientes também na captura.  O acesso a 

cardumes velozes, nadando a várias dezenas de metros de profundidade, com grandes 

possibilidades de fuga, só pode ser obtido através de estratégias cooperativas e certa divisão 

de tarefas (Simões-Lopes 2005).  Por exemplo, durante um ataque a Phocoena dalli, duas 

orcas que estavam engajadas na perseguição da presa, aparentemente alternavam o tempo em 

que subiam para respirar, permanecendo sempre um animal por baixo, evitando que a presa 

escapasse (Baird & Dill 1995).  Outro exemplo curioso de trabalho em equipe, refere-se à 

captura de focas e pingüins localizados em blocos de gelo flutuantes.  Novamente as orcas 
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conduzem ataques coordenados, seguindo uma seqüência de comportamentos que promovem 

uma onda para inclinar o bloco de gelo e deslocar as presas para a água (Visser et al. 2007).  

Outro ataque coordenado de orcas foi observado na predação de uma foca (Phoca vitulina), 

que foi cercada por um grupo de orcas, que nadavam rapidamente em direção a presa, 

golpeando-a com seus corpos, nadadeiras dorsais e peitorais (Felleman et al. 1991). 

 

Seleção de dieta 

Mas além dos comportamentos apresentados durante a alimentação, as informações 

sobre o hábito alimentar são essenciais para avaliar os padrões de relação entre presas e 

predadores.  Entre os cetáceos, as informações sobre a dieta podem contribuir nas 

investigações sobre distribuição, padrões de migração, habitat de alimentação e 

comportamento dos predadores (Clarke 1986).  Permite ainda, um maior conhecimento sobre 

a biologia das presas, particularmente as que são difíceis de capturar, possibilitando assim 

monitorar sua distribuição e variação sazonal (Clarke 1986a; Wang et al. 2003).  

Por exemplo, o padrão de distribuição das orcas, Orcinus orca, encontradas na 

Noruega parece seguir a mudança da distribuição das suas presas (Similã et al. 1996).  

Segundo os autores, o padrão consistente de ocorrência sazonal das orcas na área de estudo, 

possivelmente está relacionado com a distribuição dos cardumes de arenques, entretanto, faz-

se necessário que novas informações sobre a dieta dessa espécie possam contribuir para essa 

discussão.  Similarmente, Walker et al. (2005) sugeriram que os padrões de movimentação 

das baleias bicudas, Berardius bairdii, na costa do Japão também estão relacionados aos 

movimentos sazonais de suas presas.  Da mesma forma, Wang et al. (2003), também sugerem 

que os movimentos sazonais do golfinho Stenella atenuata correspondem aos movimentos e 

disponibilidade de suas presas.       
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Essas informações sobre os padrões de deslocamento dos predadores muitas vezes são 

difíceis de serem observadas, pois algumas espécies podem se alimentar em áreas muito 

profundas ou em horários de difícil visualização.  Por isso, as informações sobre a dieta dos 

predadores é uma ferramenta importante para compreender o período e até mesmo as 

estratégias de forrageio adotadas.  Por exemplo, Stenella longirostris e Lagenodelphis hosei, 

foram observadas em uma mesma área, alimentando-se basicamente no mesmo horário, mas 

somente com as informações sobre a dieta dessas espécies ficou claro porque os animais 

continuavam na mesma região:  eles exploravam presas em profundidades distintas.  Stenella 

longirostris se alimenta principalmente de peixes, lulas e crustáceos que migram durante a 

noite para as proximidades da superfície, enquanto Lagenodelphis hosei parecem explorar 

tanto as presas que migram como aquelas encontradas em profundidades superiores a 200m 

(Dolar et al. 2003).   Curiosamente, informações sobre dieta também podem ser utilizadas 

para discutir outros padrões comportamentais.  Segundo Flinn et al. (2002), que trabalharam 

com dieta em cachalotes (Physeter macrocephalus), o grande número de fêmeas encontradas 

com estômagos vazios pode ser reflexo do alto custo com o cuidado parental, mais do que 

uma conseqüência da disponibilidade ou preferência de presas.     

Os estudos sobre dieta dos cetáceos também colaboram para conhecimento sobre a 

ecologia das presas, possibilitando avaliar os padrões de distribuição de algumas espécies que 

raramente são capturadas (Clarke 1986b; Gales et al. 1992).  Por exemplo, a amostragem 

indireta, através da dieta de Ziphius cavirostris, ajudou a compreender os padrões de 

distribuição das espécies de cefalópodes predadas, que são pobremente conhecidas e 

raramente são capturadas em redes de pesca (Blanco & Raga 2000).      

Por outro lado, a interpretação da dieta em cetáceos também pode ser importante para 

o planejamento de propostas que possam minimizar impactos nocivos sobre as espécies (Di 

Benedito et al.  2001).   Börjesson et al. (2003), sugerem que informações mais detalhadas 
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sobre a dieta de Phocoena phocoena, que são frequentemente encontrados em redes de pesca 

de fundo, podem ajudar a compreender porque e quando os animais são capturados.  Isso 

poderia auxiliar na elaboração de meios para reduzir o índice de mortalidade da espécie por 

esses artefatos.   

Mas como obter essas informações entre os cetáceos, considerando a dificuldade de 

identificar e quantificar os itens que são consumidos em ambiente natural?   Para esses 

animais, as informações sobre dieta podem ser obtidas mediante a utilização de uma 

variedade de abordagens, que devem ser adotada de acordo com a questão a ser investigada 

(Barros & Wells 1998).  Entre elas, podemos destacar a observação direta do comportamento 

alimentar (Similã et al. 1996), análise de isótopos (Walker et al.1999), análise da composição 

dos ácidos graxos da gordura (Hobson & Sease 1998) e a análise do conteúdo estomacal 

(Gales et al. 1992) que tem sido uma das metodologias mais utilizadas para identificar a dieta 

em cetáceos e consiste na identificação de estruturas  que são recuperadas no trato digestivo.   

Entre as estruturas que podem ser utilizadas para esse fim, destacam-se os otólitos de 

teleósteos, bicos de cefalópodes e cefalotórax de camarões.   

Os otólitos são concreções de cálcio que ficam localizadas no ouvido interno dos 

peixes ósseos e de outros vertebrados e estão relacionados com as funções de equilíbrio e 

audição (Bastos 1990).  Essas estruturas aparecem em três pares de corpos simétricos: sagitta, 

lapillus e asteriscus (Ficth & Brownell 1968) e devido à sua constituição química, mais 

resistente ao processo de digestão, são frequentemente encontrados no estômago, intestino e 

bolo fecal de espécies ictiófagas (Morrow 1979).  Em geral, os otólitos sagitta são mais 

adequados aos estudos sobre hábito alimentar em piscívoros, por serem maiores que os 

demais e apresentarem características morfométricas distintas para cada espécie.  Além da 

identificação dos teleósteos consumidos, os otólitos também são utilizados para obter 

informações sobre a quantidade e porte das espécies predadas (Bastos 1990). 
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Os bicos (ou mandíbulas) dos cefalópodes são os itens de escolha para a identificação 

das espécies. Estão situados na base entre os tentáculos e de acordo com sua posição são 

referidos como superior ou inferior.  Essas estruturas são formadas por quitina, o que as 

tornam mais resistente ao processo de digestão e de acordo com as suas características podem 

ser identificados no nível da família ou até mesmo da espécie.  Adicionalmente, as relações 

entre as dimensões dos bicos e as dimensões dos cefalópodes também permitem estimar as 

dimensões das presas consumidas (Clarke 1986b).    

Por fim, características do cefalotórax de camarões, como a forma e o número de 

espinhos do rostro e do telson, também são utilizados para identificação das espécies 

recuperadas no trato digestivo dos predadores.  Além disso, as relações distintas entre o 

comprimento do cefalotórax e as dimensões dos crustáceos, também possibilitam estimativas 

do tamanho da presa consumida (Pinedo 1982).   

Apesar de algumas limitações relacionadas principalmente com o desgaste das 

estruturas utilizadas para identificação das presas, a interpretação do hábito alimentar dos 

cetáceos através da análise do conteúdo estomacal, continua sendo uma das metodologias 

mais utilizadas (Barros & Clarke 2007).     

 

Considerações finais 

Diante das informações apresentadas, concordamos que os dados sobre o 

comportamento de forrageio associados aos estudos sobre dieta dos cetáceos, de fato 

possibilitam um maior conhecimento sobre distribuição, hábito alimentar e comportamento 

dos predadores, bem como, podem contribuir para as discussões sobre outros aspectos da vida 

desses animais. E mesmo diante de algumas limitações em acompanhar esses animais em 

ambiente natural, atualmente o avanço tecnológico associado à criatividade de alguns 

trabalhos, vem possibilitando o aumento de informações acerca dos padrões de alimentação, o 
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que ampliou o número de questões que podem ser discutidas a partir das informações sobre o 

forrageio desses animais.  

De uma forma geral, podemos destacar alguns pontos importantes sobre o 

comportamento alimentar dos cetáceos: primeiro, as estratégias de forrageio podem ser 

executadas tanto em grupo como por animais solitários, incluindo estratégias cooperativas de 

forrageio.  Segundo, a diversidade de comportamentos apresentados durante o forrageio 

possivelmente é um reflexo do comportamento e distribuição das presas selecionadas.  E por 

fim, a aprendizagem provavelmente tem um papel muito importante na elaboração e aquisição 

das diferentes estratégias de alimentação e na seleção de dieta (Connor et al. 2000; Neumann 

& Orams 2003).   

Por fim, assim como foi discutido para outras espécies, o comportamento de forrageio 

dos cetáceos deve ser uma resposta às necessidades energéticas dos animais, bem como ser 

influenciado por pressões seletivas do meio.  Nesse sentido, fatores tais como risco de 

predação e competição, que muitas vezes são pouco investigados entre os cetáceos, 

possivelmente devem influenciar as estratégias de alimentação e seleção de dieta desses 

animais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

2.OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL 1 : 

Investigar fatores oceanográficos, biológicos e comportamentais que influenciam no 

tamanho de grupo de Sotalia guianensis durante os episódios de alimentação. 

 

OBJETIVO GERAL 2: 

 Caracterizar o hábito alimentar de Sotalia guianensis no litoral oriental do Estado do 

Rio Grande do Norte (RN). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Avaliar a influência da densidade de animais presentes na enseada, faixa etária, 

estações do ano, variação de maré, áreas de alimentação e sucesso de captura sobre o 

número de animais que participam dos episódios de alimentação; 

 

2) Caracterizar o hábito alimentar do boto cinza Sotalia guianensis através da análise da 

densidade, biomassa e porte das presas; 

 

3) Caracterizar a dieta do boto cinza com relação ao sexo e faixa etária; 

 

4) Elaborar um catálogo de otólitos de espécies costeiras para auxiliar às identificações 

das presas de Sotalia guianensis. 
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HIPÓTESES PARA OBJETIVO 1:  

Hipótese 1:  O número de animais presentes na enseada  influencia o número de animais 

que são vistos em um episódio de alimentação. 

Predição 1:  A maior densidade de animais na enseada conduz à adoção de episódios de 

alimentação com um número maior de participantes.   

 

Hipótese 2:  A presença de animais imaturos na enseada influência o número de animais 

que são vistos em um episódio de alimentação. 

Predição 2: A presença de animais imaturos na enseada conduz a uma maior densidade 

de animais por episódio de alimentação, ocasionada pelo acompanhamento 

desses imaturos aos animais adultos. 

 

Hipótese 3: A freqüência de uma estratégia de caça está relacionada ao sucesso de 

captura.  

Predição 3 : Os animais tendem a adotar a estratégia de caça que apresente maior 

eficiência na aquisição do recurso alimentar. 

 

Hipótese 4 :  A profundidade das áreas de alimentação influencia o número de animais 

que são vistos participando dos episódios de forrageio. 

Predição 4: Quanto mais profunda a área em que os comportamentos de forrageio são 

vistos, maior o número de animais por episódio de alimentação, devido ao 

aumento das rotas de fuga das presas conduzindo à necessidade de um 

número maior de predadores. 
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3. METODOLOGIA GERAL 2 

 

3.1- PARA OBJETIVO GERAL 1: 

Investigar fatores oceanográficos, biológicos e comportamentais que influenciam no 

tamanho de grupo de Sotalia guianensis durante os episódios de alimentação. 

 

Área de estudo 

O comportamento alimentar do boto cinza, Sotalia guianensis, foi observado na 

enseada do Curral localizada na praia de Pipa (6°13’36,7” S -35°3’36,7” W) litoral sul do 

Estado do Rio Grande do Norte (RN). A área de estudo, que faz parte de uma Unidade de 

Conservação de uso sustentável (REFAUTS), tem aproximadamente 227.181 m2, é cercada 

por falésias recobertas de vegetação remanescente de Mata Atlântica, com altura de 

aproximadamente 35m e perfil de forte inclinação.  A enseada é limitada a oeste pela Ponta do 

Madeiro e a leste pela Ponta do Canto e está localizada próxima à Laguna de Guaraíras, 

considerada uma fonte de produtividade biológica, vinculada à abundância de nutrientes de 

origem oceânica e continental (Figura 01) (Melo 2000).          

O clima dessa região varia entre úmido e sub-úmido, com temperatura média de 

26,8Cº e chuvas distribuídas entre os meses de março e agosto (IDEMA 2003).  O tipo de 

substrato na enseada é arenoso, variando pouco a granulometria, sendo mais fina no sul e mais 

grosseira ao norte da praia. Já na zona de inframaré, ao sul da praia do Curral ocorre o fundo 

argiloso e no centro beach-rocks (arenitos de praia) espaçados.  A área tem profundidade 

inferior a 15 m, com salinidade de 36% e águas turvas, ocasionada principalmente pela 

remobilização dos sedimentos finos provenientes da escavação do mar na base das falésias 

(Araújo 2001; Piérri 2008).     

                                                 
2 Referências bibliográficas foram formatadas segundo orientação do departamento de Pós-graduação em 
Psicobiologia e encontram-se na bibliografia geral. 
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M-Mirante de observação; C-estrutura do Curral e ● Profundidade; 

Marcação horizontal:  Z-A; M e M-A4; 

Área interna: A1, A2  e A3. 

 

Coleta dos dados 

Enseada do Curral 

Ponta do Madeiro 

Z-M 

M 
M-A4 

Ponta do Canto 

Lagoa de Guaraíras 

Área do Estudo: Enseada do Curral 

Figura 01: Localização da área de estudo.                                         (Fotos: Renato Matos)                           
Escala:1: 45.000 
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O comportamento alimentar de Sotalia guianensis foi observado a partir de um ponto 

fixo localizado no alto de uma falésia situada na enseada do Curral.  As coletas foram 

realizadas por observadores treinados, com  binóculos (10 x 50mm), mini-gravadores e 

cronômetro (Figura 01).   

As observações foram conduzidas entre os meses de abril de 2003 até junho de 2006, 

sendo efetivados de dois a seis dias de coletas mensais, totalizando 110 dias de observação.  

Foram realizadas seis horas de observação diárias, totalizando 602 horas de esforço amostral 

com 390 horas de esforço efetivo. 

Os dados foram coletados a partir da entrada dos animais na enseada, registrando os 

comportamentos que atendessem aos critérios estabelecidos para alimentação, informando a 

hora, local e freqüência com que ocorriam. Também foi registrado a faixa etária e número dos 

animais que participaram do comportamento alimentar e o número total de animais dentro da 

enseada, incluindo os que não estavam participando da alimentação.  Quando possível tentou-

se identificar os golfinhos individualmente através de marcas naturais presentes na nadadeira 

dorsal. 

Todos os dados foram registrados em gravadores através do método contínuo 

(continuous sampling) (Mann 1999) e as informações transcritas para planilhas específicas.  

 

Definições utilizadas 

Episódio de alimentação 

Considerou-se como indicativo de um episódio de alimentação sempre que os 

golfinhos apresentavam pelo menos um dos seguintes eventos comportamentais descritos por 

Nascimento (2002): perseguição, bote e sucesso de captura.  
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A perseguição foi caracterizada por deslocamentos rápidos do animal com o ventre, 

dorso ou lateral do corpo próximo a superfície, em busca de presas que, em alguns momentos, 

podiam ser visualizadas saltando à frente do animal.  Esse comportamento podia ser 

finalizado com o bote, que representa a tentativa do golfinho capturar a presa.   Nesse estudo 

adotou-se como indicativo do sucesso de captura a presença do peixe na boca do golfinho 

e/ou o arremesso do alimento, realizado após uma captura.  

Um episódio de caça era considerado como finalizado quando os animais retornavam 

da área para a qual tinham direcionado as presas, quando não eram mais vistos em 

perseguição (Acevedo-Gutiérrez & Parker 2000) ou quando apresentavam o bote.  

O termo estratégia utilizado neste estudo segue a definição proposta por Schoener 

(1971), em que uma estratégia para alimentação é definida como um processo que utiliza 

comportamentos e morfologia de maneira eficaz para obtenção de energia em determinado 

ambiente, podendo diferir com relação ao tempo de procura, período de alimentação, dieta 

selecionada, locais utilizados e número de participantes.   

Nesse sentido, considerando o número de animais envolvidos nos episódios de 

alimentação foram definidas duas estratégias na enseada do Curral: Caça Individual (CI) e 

Caça Coletiva (CC) (Spinelli 2004).  Na CI apenas um indivíduo era visto desempenhando 

pelo menos um dos eventos comportamentais utilizados para definir um episódio de 

alimentação e na CC no mínimo dois animais eram vistos simultaneamente desempenhando 

esses eventos comportamentais. 

 

 Grupo de animais 

 Foi adotada a descrição proposta por Spinelli (2004), na qual é utilizado um critério 

espacial para a definição de um grupo de animais, sendo considerado como fazendo parte de 
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um mesmo grupo todos os animais que estavam ao mesmo tempo utilizando a área interna da 

enseada (A1, A2 ou A3), independente da faixa etária, das atividades ou distâncias mantidas 

entre os indivíduos. 

 

 Faixa etária 

 A faixa etária foi estimada com base na proporção de tamanho entre os animais:   

foram definidos com juvenis o animal que mede entre ½ a ¾ do tamanho de um indivíduo 

adulto (Geise 1999) e como filhotes aqueles que aparentavam ter comprimento igual ou 

menor que a metade do indivíduo adulto (Beartzi 2005). 

  

Estações do ano 

De acordo com os índices de pluviometria da região (IDEMA 2003), foram definidas 

duas estações no ano: chuva (março a agosto) e outra seca (setembro a  fevereiro). 

  

Variação de maré 

No local de estudo o regime das marés oscila com intervalos de seis horas entre as 

marés.  Além dos picos de maré cheia e seca, que foram consideradas como fases de três 

horas de duração, foi considerando como maré enchendo o período de três horas antes da fase 

de maré cheia e como maré secante o período de três horas após a fase de maré seca. 

 

Áreas de alimentação 

Para identificar os locais em que os episódios de alimentação ocorreram, a área interna 

da enseada foi dividida em três áreas imaginárias (A1, A2 e A3) e a área externa foi definida 

como A4, que devido à distância do mirante de observação não foi considerada neste estudo. 

Também foi realizada uma divisão horizontal mediante as informações sobre a profundidade 
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do local, definindo mais três faixas adicionais: área entre a zona de arrebentação e meio da 

enseada (ZA-M), que tem uma profundidade inferior a 3,5 m ; área do meio (M) que mede 

aproximadamente 3,5 m e a área entre o meio e linha de A4 (M-A4), que é a faixa mais 

profunda da enseada, podendo atingir 10 m (Figura 01). 

 

Sucesso de captura  

Neste estudo foi analisado o sucesso de captura por indivíduo nas duas estratégias de 

alimentação. O sucesso de captura individual foi definido como a freqüência de captura 

dividida pelo número de indivíduos que participaram de um episódio de alimentação.   

 

                                          Sc=           Número de capturas 

                         Número de participantes do episódio de alimentação 

 

Análise estatística 

 Foi utilizado o teste qui-quadrado (χ2) para analisar as diferenças entre as estratégias 

de caça, bem como as diferenças na variação de maré e áreas de alimentação com relação às 

estratégias utilizadas.   O teste Wilcoxon foi utilizado para testar as diferenças sazonais com 

relação às médias de caça individual e coletiva e a correlação de Spearman (rs) foi usada para 

avaliar a relação entre o número de animais presentes na enseada e a estratégia de caça e 

também entre o sucesso de captura individual e número de animais forrageando.  Um nível de 

significância de 0,05 foi utilizado para todos os testes.  

3.2. PARA O OBJETIVO GERAL 2: 

Caracterizar o hábito alimentar de Sotalia guianensis no litoral oriental do Estado do 

Rio Grande do Norte (RN). 
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Área do Estudo 

O estudo sobre a composição de dieta do boto cinza, Sotalia guianensis, foi realizado 

no litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte (RN), entre as praias de Rio do Fogo 

(05º16’22,8”S e 35º22’58,8”W) e Sagi (06°28’36”S 34º58’50”W) (Figura 02).  Essa região 

abrange uma área com 205 km de linha de costa.  Dentre as principais atividades econômicas 

desenvolvidas nessa região estão a carcinicultura, o turismo e a pesca artesanal, incluindo a 

atividade porto-industrial existente no estuário do rio Potengi/RN (IDEMA, 2003).   

A região é caracterizada pela presença de campos dunares com alturas elevadas, 

móveis ou fixadas por vegetação de restinga ou remanescente da Mata Atlântica; estuários 

com manguezais, onde são encontradas as espécies Rhizophora mangle, Laguncularia 

racemosa e Avicennia germinans; falésias fixadas por vegetação natural e enseadas separadas 

por pontões com recifes de arenito.  Segundo o Programa Estadual de Gerenciamento 

Costeiro a cobertura vegetal dessa área é caracterizada pela presença de formação vegetal de 

tabuleiro litorâneo, mata de duna litorânea densa, mata de duna litorânea rala, mata ciliar e 

manguezal (IDEMA 2003). 

No Litoral Oriental os ventos alísios e úmidos do sudeste amenizam a ação do sol e o 

clima varia entre úmido e sub-úmido, com temperatura média de 26,8Cº e chuvas distribuídas 

entre os meses de março e agosto. Essa área é caracterizada pelos mais altos índices de 

pluviometria verificados para o Estado do Rio Grande do Norte, variando de 

aproximadamente 1.300 mm/ano até cerca de 2.000 mm/ano (IDEMA 2003).   
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Figura 02: Mapa do litoral do Rio Grande do Norte (RN) apresentando a área no 

detalhe onde o estudo sobre dieta do boto cinza Sotalia guianensis foi 

realizado. 

 

Coleta da Amostra 

 A caracterização da dieta de Sotalia guianensis foi realizada mediante a análise do 

conteúdo estomacal de animais encontrados encalhados ou acidentalmente capturados por 

redes de pesca (e que não sobreviveram) na área de estudo no período entre fevereiro de 2000 

a fevereiro de 2007.   

Os espécimes de Sotalia guianensis encalhados foram recuperados através da rede de 

informações criada pelo Projeto Pequenos Cetáceos do RN (PPC) e dos membros da Rede de 

Encalhe de Mamíferos Aquáticos no Nordeste (REMANE).  
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Para obter as informações sobre os encalhes foram realizadas visitas, palestras, 

distribuição de panfletos, adesivos e a divulgação dos telefones com os contatos dos membros 

do PPC/REMANE.  Essas atividades tinham por objetivo fornecer uma orientação adequada 

sobre os procedimentos a serem adotados pela comunidade quando um animal encalhado era 

encontrado. Foram direcionadas principalmente para os representantes de órgãos voltados 

para o turismo (bugueiros, guias turísticos e hoteleiros), entidades governamentais (IBAMA e 

Polícia Ambiental), escolas, universidades e comunidades litorâneas (Figura 3).  

Quando um encalhe era notificado, ao chegar ao local indicado os animais eram 

fotografados e caracterizados quanto ao sexo, tamanho corporal e registrado a presença de 

marcas que pudessem colaborar para a identificação da causa mortis:  marcas de rede, 

perfurações, cortes ou mutilações por hélices de embarcação (Figura 3).  O sexo dos animais 

foi identificado externamente a partir do exame do posicionamento das fendas genital e anal: 

as fêmeas apresentam as fendas mais próximas que os machos (IBAMA 2005).  As medidas 

foram realizadas seguindo o plano de Ação de Mamíferos Aquáticos (IBAMA/GTEMA 

2001).   O tamanho corporal foi utilizado para estimar a faixa etária dos animais: machos com 

170 cm e fêmeas com 164 cm foram considerados adultos e animais com medidas inferiores 

foram classificados como jovens (Rosas & Monteiro-Filho 2002).  Quando possível as 

carcaças foram transportadas para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

onde foi realizada a coleta do estômago para a análise do conteúdo. 
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Figura 03: Coleta das amostras de Sotalia guianensis.3 

                                              

                                                 
3 Fotos do arquivo do Projeto Pequenos Cetáceos (PPC). 

       Participação da Polícia Ambiental  

Visita às comunidades 

Atendimento aos encalhes 
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Análise do Conteúdo Estomacal 

Os estômagos foram separados do trato digestivo por meio de cortes no final do 

esôfago e início do intestino.  Para evitar a perda de conteúdo, os estômagos foram amarrados 

com barbante em sua porção inicial, que se comunica com o esôfago e em sua parte terminal, 

que se comunica com o intestino (Di Benedito et al. 2001).  

Para a retirada do conteúdo foi realizada uma incisão na parede do estômago, que teve 

o material lavado sob água corrente em uma peneira de malha 2 mm e os itens mais 

resistentes ao processo de digestão foram recuperados, etiquetados por estômago e 

conservados de acordo com o grupo taxonômico a que pertenciam:  os teleósteos e 

cefalópodes semi digeridos foram conservados individualmente em álcool 70% (Di Benedito 

et al.   2001). Os otólitos foram lavados com detergente neutro e conservados a seco, seguindo 

a metodologia de Bastos (1990) e os bicos foram limpos e conservados em álcool 70% 

glicerinado (Leite 2002). 

 

Identificação dos Itens Alimentares 

Os teleósteos que estavam em início de digestão e não apresentavam as características 

externas danificadas, foram identificados mediante a literatura (Figueiredo & Menezes 1978; 

Fiqueiredo & Menezes 1980; Menezes & Figueiredo 1980; Menezes & Figueiredo 1985; 

Carvalho-Filho 1999).   

Os demais teleósteos foram identificados a partir da recuperação dos otólitos sagiita 

encontrados desarticulados dentro dos estômagos ou retirados de peixes semi digeridos 

(Figura 04).  Para essas identificações e melhor visualização de suas estruturas morfológicas, 

todos os otólitos coletados tiveram a face interna tingida com pó de grafite, foram fixados 

com massa de modelar em placas de petri e fotografados com o auxílio de uma lupa (Bastos 

1990).  
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Em seguida, as imagens dos otólitos passaram por um processo de identificação e 

descrição das seguintes estruturas morfológicas: forma, margem, sulco acústico e excissura 

ostial (Figura 4).  Todos os termos empregados nessas descrições seguiram a nomenclatura já 

apresentada na literatura para a descrição de otólitos (Hecht 1987; Bastos 1990; Côrrea & 

Vianna 1992;).   

Posteriormente as imagens e descrições dos otólitos coletados nos estômagos foram 

comparadas com os catálogos da literatura (Bastos 1990; Côrrea & Vianna 1992; Di Benedito 

et al. 2001) e também com o banco de otólitos organizado para esse trabalho.  

Os peixes utilizados para a coleção de otólitos foram comprados principalmente na 

região portuária de Natal e adicionalmente alguns exemplares coletados em praias da região.  

Os espécimes foram pesados, realizadas as medidas de comprimento padrão e total e 

identificados no Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

no Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (DOL).   

Após a identificação, foi realizado o cozimento da cabeça dos peixes a retirada dos 

otólitos sagitta.  Esses otólitos foram extraídos a partir de um corte longitudinal na parte 

ventral do crânio, lavados com detergente neutro e armazenados a seco.  Em seguida, os 

otólitos direitos tiveram a face interna tingida com pó de grafite, foram fixados com massa de 

modelar em placas de petri e fotografados com o auxílio de uma lupa (Bastos 1990).    

As imagens dos otólitos retirados dos peixes coletados também passaram por processo 

de identificação e descrição de suas principais estruturas morfológicas.  Por meio da 

organização de um banco de dados informatizado essas imagens e descrições também foram 

utilizadas para a identificação dos teleósteos consumidos por Sotalia guianensis na região.  
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Os cefalópodes foram identificados por meio de bicos e exemplares semi digeridos 

(Figura 5). Os bicos foram identificados na Universidade Federal de Pernambuco e 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                              

Estimativa do número de presas consumidas 

 

Figura 04: Otólito esquerdo de Larimus breviceps. 
Indicando o comprimento do otólito (CO) e a largura 
do otólito (LO).   
 
Foto:  Lorena Andrade 

 

CO 

LO 

Óstio 

Cauda 

  Excisura ostial 

Margem 

 

5 mm 

 5 mm 

Figura 05: Bico inferior de Sepioteuthis sepioidea, 
indicando o comprimento do rostro inferior (CRI). 
 
Foto:  Lorena Andrade 

 

CRI 
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O número de teleósteos foi estimado com base na identificação dos otólitos 

encontrados por estômago.  Após a identificação das espécies os otólitos foram separados em 

direito e esquerdo.  O lado mais representativo em termos de freqüência numérica foi 

considerado como o indicativo da densidade de teleósteos e utilizado para a biometria.  Os 

otólitos cujas características morfológicas não estavam visíveis foram descartados da 

identificação, mas foram contados e divididos por dois, estimando-se assim o número mínimo 

de exemplares por estômago.    

A densidade dos cefalópodes consumidos por estômago foi estimada mediante a 

utilização dos bicos, que foram classificados de acordo com a sua posição em superior ou 

inferior.  A maior freqüência numérica da posição (superior ou inferior) foi considerada como 

indicativo do total de presas consumidas, somados aos exemplares encontrados inteiros.  

 

Estimativa do tamanho e peso das presas 

A estimativa do comprimento total e peso dos teleósteos foi realizada mediante as 

equações de regressão disponíveis na literatura (Bastos 1990; Di Benedito et al. 2001) e as 

regressões realizadas com peixes coletados na região.   

Para a utilização das regressões, foi realizada a biometria dos otólitos identificados, 

que foram fotografados com lupa e realizadas as medidas do comprimento do otólito (CO) e 

largura do otólito (LO) (Figura 04).   O comprimento e a largura do otólito foram medidos por 

meio de um programa de computador (Image tool), que considerou a maior porção 

longitudinal e transversal das estruturas.   

A estimativa do tamanho e peso dos cefalópodes foi realizada com base nas medidas 

dos bicos, comprimento do rostro, onde foram aplicadas as regressões apresentadas por 

Santos & Haimovici (1998) e das regressões apresentadas por Andrade et al. (2007).   
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Índice de Importância Relativa das presas 

Foram utilizados quatro diferentes índices para avaliar a ocorrência e a importância 

das presas encontradas nos estômagos: freqüência de ocorrência (FO); freqüência numérica 

(FN); biomassa (W%) e o Índice de Importância relativa (IIR).   

A Freqüência de Ocorrência (FO%) permite avaliar a constância com que uma presa 

foi capturada, sendo calculada como: 

FO%i = Fij / Fij X 100 

Onde: 

Fij= número de estômagos i contendo presas j; 

Fj = número total de estômagos com conteúdo alimentar. 

 

A Freqüência Numérica (FN%) avalia a abundância das presas na amostra total, 

definida como: 

FN%= Nij / Nj x 100 

Onde: 

Nij = número de presas i no estômago j; 

Nj= número total de presas no estômago j. 

 

A Biomassa (W%) é a estimativa do peso de cada espécie de presa, calculada como: 

 

W%= Wij /Wj x 100 

Onde:  

Wij= estimativa do peso da presa i no estômago j; 

Wi= estimativa do peso de todas as presas do estômago j. 
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A importância dos itens alimentares na dieta foi determinada através do Índice de 

Importância Relativa (IIR) que quantifica a representatividade de cada espécie de presa, em 

função da sua participação relativa na densidade e biomassa totais e em todos os conteúdos 

estomacais analisados.  É a combinação dos três parâmetros calculados previamente definido 

como:  

IIR= (% FN + % Biomassa) x % FO 

 

Perfil das Presas 

 Para avaliar o perfil das presas da dieta de Sotalia guianensis foram utilizados 

informações sobre o ambiente e os padrões de organização das espécies identificadas.  Os 

ambientes de ocorrência das presas foram categorizados em (1) estuarinos (2) recifais ou (3) 

oceânicos.  Já os habitats em que as presas podem ser encontradas foram definidos como (1) 

bentônico ou (2) demersal.  Também foram utilizadas informações sobre a organização social 

das presas, classificadas em (1) formam cardumes e (2) e não formam cardumes e o tamanho 

máximo de cada espécie também foi apresentado (Carvalho-Filho 1999; Garcia 2006). 

 

Similaridade na dieta entre sexo e faixa etária 

Para investigar o grau de semelhança na dieta de machos e fêmeas, bem como de 

jovens e adultos, foi utilizada a porcentagem de sobreposições de nichos tróficos (Krebs 

1989). 

P jk = [Σ n (minimum pij, pik)]x 100 

Em que: 

Pjk = porcentagem de sobreposição entre machos j e fêmeas k; 

Pij,Pik = proporção do item i em relação ao total de recursos utilizados pelas macho j e 

fêmeas k; 
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N= número total de recursos. 

 

Análise estatística 

Para avaliar as diferenças com relação ao tamanho e densidade das principais presas 

encontradas na dieta de machos e fêmeas e entre jovens e adultos foram utilizados o U de 

Mann-Whitney.  O nível de significância de 0,05 foi utilizado para todos os testes. 
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4. RESULTADOS 
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RESUMO 

O comportamento alimentar do boto cinza, Sotalia guianensis (van Benédén, 1864) foi 

observado na enseada do Curral, litoral sul do Estado do Rio Grande do Norte (RN).  

Investigamos o número de participantes é mais freqüente durante os episódios de alimentação 

e quais fatores poderiam influenciar esse padrão na região.  A caça solitária foi a estratégia 

mais utilizada pelo boto cinza dentro da enseada do Curral e fatores como variação de maré, 

estações do ano, e áreas de alimentação não demonstraram uma influencia direta sobre o 

número de animais que forrageiam dentro da enseada.  O sucesso de captura por participante 

foi maior para os animais que caçam solitariamente, o que possivelmente explica a maior 

freqüência dessa estratégia na região do estudo.  Sugerimos que a eficiência no forrageio não 

foi suficiente para explicar a vida em grupo nessa espécie, tendo em vista que os maiores 

índices de captura foram registrados para os animais que caçam sozinhos, mas pode ser uma 

explicação para os pequenos grupos encontrados dentro da enseada.  Hipóteses alternativas 

para os padrões de agrupamento podem incluir a proteção contra predadores, a participação 

do cuidado aos filhotes, a aprendizagem de habilidades maternas pelos animais jovens e de 

habilidades de forrageio.  Novos estudos devem ser planejados para investigar essas 

possibilidades.  

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: comportamento alimentar, boto cinza, Sotalia guianensis, caça solitária, 

sucesso de captura. 
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ABSTRACT 

The foraging behavior of esuarine dolphin Sotalia guianensis (van Benédén, 1864) was 

observed inside of the Curral Bay, coast south of the State of Rio Grande do Norte (RN). The 

objective this study was investigate which the number of participants more frequent during 

the feeding episodes and factors that could influence this pattern in the area.  Solitary hunt 

was the strategy more used by estuarine dolphin inside of Curral Bay and factors with tide 

variation, seasons, and foraging areas didn't show a influences direct in the number of animals 

that forage inside of the bay.  Capture success for participant was larger for the animals than 

they hunt alone, what possibly explains the largest frequency of that strategy in the area of the 

study.  We suggested that the efficiency in forage it was not it enough to explain the life in 

group, but it can be an explanation for the small groups found inside of the bay.  Alternative 

hypotheses for the grouping patterns can include the protection against predators, the 

participation of the care to the nestlings, the learning of maternal abilities for the young 

animals and of abilities of the forage.  New studies should be planned to investigate those 

possibilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words:  foraging behavior, estuarine dolphin, Sotalia guianensis, solitary hunting, 

capture success. 
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INTRODUÇÃO 

As decisões relativas ao comportamento de alimentação dependem principalmente da 

eficiência com que o alimento pode ser explorado (Pulliam & Caraco 1984) e dessa forma, 

dentro de uma avaliação de custos e benefícios, os animais tendem a fazer o melhor possível, 

não somente através da escolha do alimento mais adequado, como também das estratégias de 

forrageio adotadas para adquirir esses recursos (Bernastein 1975).  Uma questão chave para 

compreender os processos de otimização da alimentação refere-se ao número de participantes 

durante um episódio de forrageio (Shoener 1971).  Ao mesmo tempo, os mecanismos 

responsáveis pela variação no tamanho de grupo durante a alimentação poderiam fornecer 

subsídios para discussões sobre as relações entre predadores e presas, distribuição de recursos 

e socialização dos animais (Blundell et al. 2002).  

Uma das abordagens para investigar essa questão, parte do princípio que a aptidão 

individual pode variar em função do tamanho de grupo no qual o animal está inserido.  Dessa 

forma, no contexto da alimentação, o número de participantes poderia influenciar fatores 

como: sucesso de captura das presas, taxa de ingestão do alimento e a localização dos 

recursos (Pulliam & Caraco 1984).  Por exemplo, entre algumas espécies de carnívoros, como 

os leões (Panthera leo) e os cães selvagens (Lycaon pictus) a possibilidade de abater presas 

maiores e obter maior sucesso de captura, parece favorecer a caça em grupo (Griffiths 1980, 

Alcock 2001).  Já para outras espécies, como a foca leopardo (Hydrurga leptonyx) o sucesso 

de captura quando o animal está caçando sozinho é bem alto e possivelmente suficiente para 

que a caça coletiva não se torne uma estratégia comum (Hiruki et al. 1999).  Adicionalmente, 

a quantidade de animais forrageando juntos pode ser importante para espécies que exploraram 

recursos renováveis, e nesse caso, os animais em grupo podem se beneficiar pela menor  

probabilidade de investigar manchas que já tenham sido exploradas recentemente, deixando 

de dispender esforço inutilmente (Beauchamp & Ruxton 2005). 
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No caso dos cetáceos, os representantes da família Delphinidae são conhecidos por 

apresentarem uma grande diversidade de estratégias para obtenção do alimento, variando 

tanto nos comportamentos empregados como no número de animais observados durante o 

forrageio (Connor et al. 2000).  Para alguns autores, as características do habitat e as 

atividades desenvolvidas nos locais de observação podem determinar o tamanho e a 

composição de grupo observado (Würsig 1989, Lott 2004).  Uma das hipóteses é que o 

tamanho de grupo poderia estar relacionado com a alimentação, mais especificamente, com a 

eficiência individual na captura das presas (Simões-Lopes 2005).  Outra hipótese sugere que o 

número de animais que participa de um episódio de alimentação seria uma conseqüência 

direta da distribuição e/ou comportamento das presas.  Em suporte a essa sugestão, Barros e 

Wells (1998) argumentam que a maior frequência de caça solitária ou em pequenos grupos 

pode ser decorrente do tipo de presa selecionada pelos animais.  Na região de Sarasota, 

Flórida, onde conduziram um trabalho com análise de dieta e comportamento de Tursiops 

truncatus, foi verificado um maior índice de caça solitária e em pequenos grupos, que 

possivelmente estava associado as presas locais, que em sua maioria eram solitárias ou 

formavam pequenos cardumes.  

Já no Brasil, uma das espécies de cetáceo mais conhecida é o boto cinza, Sotalia 

guianensis (van Bénéden 1864), descrito como um animal costeiro, que pode ser encontrado 

em baías e estuários (Borobia et al. 2001).  Com relação ao número de participantes durante o 

comportamento de alimentação, essa espécie pode ser avistada caçando sozinha ou em grupo.  

Por exemplo, na região do Complexo Lagunar de Cananéia, sudeste do Brasil, Domit (2006) 

encontrou uma maior freqüência de caça solitária, seguida por animais em grupos com dois ou 

três indivíduos.  Já em Santa Catarina, sul do país, Daura-Jorge et al. (2005) descreveram 

grupos de alimentação com tamanho médio de 30,4 animais.  E na região de Pipa, nordeste do 

Brasil, Nascimento (2007) registrou grupos de alimentação variando entre um e dez 
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indivíduos.  Diante desse contexto, o presente trabalho pretende investigar qual o tamanho de 

grupo mais freqüente durante os episódios de alimentação de Sotalia guianensis na região de 

Pipa e quais os fatores que poderiam influenciar o número de participantes durante o forrageio 

na região. Com esse propósito, foram analisados os seguintes aspectos durante os episódios de 

alimentação: freqüência e locais dos episódios, número e faixa etária dos participantes, 

variação da maré, estações do ano, freqüência dos botes e sucesso de captura.      

Nossa principal hipótese é que o sucesso de captura por participante é o principal fator 

que influencia o número de animais durante os episódios de alimentação.  Até o presente 

momento não há registro de estudos que procurem compreender a dinâmica das estratégias de 

alimentação mediante a análise do sucesso de captura entre os odontocetos, o que confere a 

esse estudo um caráter de originalidade. Além disso, considerando que os padrões de 

socialização dos delfinídeos podem estar correlacionados com a eficiência na captura de suas 

presas (Simões-Lopes 2005), espera-se que esse estudo possa contribuir com novos elementos 

para futuros trabalhos sobre a sociabilidade de espécies costeiras. 

 

MÉTODOS 

Área de estudo 

O comportamento alimentar do boto cinza, Sotalia guianensis foi observado dentro da 

enseada do Curral localizada na praia de Pipa (6°13’36,7” S/35°3’36,7”W) no litoral sul do 

Estado do Rio Grande do Norte (RN). A área de estudo, faz parte de uma Unidade de 

Conservação de uso sustentável (REFAUTS) e tem aproximadamente 227.181 m2.  É cercada 

por falésias recobertas de vegetação remanescente de mata atlântica, com altura de 

aproximadamente 35m e com perfil de forte inclinação. A enseada é limitada a oeste pela 

Ponta do Madeiro e a leste pela Ponta do Canto e está localizada próxima à Laguna de 
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Guaraíras, considerada uma fonte de produtividade biológica, vinculada à abundância de 

nutrientes de origem oceânica e continental (Figura 01) (Melo 2000).          

 

 

    Figura 01:  Localização da enseada do Curral.              Foto:  Renato Matos 

                                                                                                                                        Escala:1:45.000 

 

Coleta dos dados 

O comportamento alimentar de Sotalia guianensis foi observado a partir de um ponto 

localizado no alto de uma falésia situada na enseada do Curral.  As coletas foram realizadas 

por observadores treinados, auxiliados por binóculos (10 x 50mm), mini-gravadores e 

cronômetro.  As observações foram conduzidas entre abril de 2003 até junho de 2006, sendo 

efetivados de dois a seis dias de coletas mensais, totalizando 110 dias de observação.  Foram 

realizadas seis horas de observação diárias, totalizando 602 horas de esforço amostral com 

390 horas de esforço efetivo. 

Enseada do Curral 
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Os dados foram coletados a partir da entrada dos animais na enseada, registrando os 

comportamentos que atendessem aos critérios estabelecidos para alimentação, informando a 

hora, local e freqüência com que ocorriam. Também foi registrado a faixa etária e número dos 

animais que participaram do comportamento alimentar e o número total de animais dentro da 

enseada, incluindo os que não estavam em atividade de alimentação.  Quando possível tentou-

se identificar os golfinhos individualmente através de marcas naturais presentes na nadadeira 

dorsal.   

Todos os dados foram registrados em gravadores através do método contínuo 

(continuous sampling) (Mann 1999) e as informações transcritas para planilhas específicas.  

 

Definições utilizadas 

Episódio de alimentação 

Um episódio de alimentação era registrado sempre que os golfinhos apresentavam 

pelo menos um dos seguintes eventos comportamentais descritos por Nascimento (2002): 

perseguição, bote e sucesso de captura.  

A perseguição foi caracterizada por deslocamentos rápidos do animal com o ventre, 

dorso ou lateral do corpo próximo à superfície, em busca das presas, que em alguns momentos 

podiam ser vistas saltando à frente do animal.  Esse comportamento podia ser finalizado com 

o bote, que representa a tentativa do golfinho capturar a presa.   Nesse estudo adotou-se como 

indicativo do sucesso de captura a presença do peixe na boca do golfinho e/ou o arremesso do 

alimento, realizado após uma captura.  Episódios cujo sucesso de captura não pôde ser 

analisado (obteve ou não sucesso) foram descartados.   
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Um episódio de caça era considerado como finalizado quando os animais retornavam 

da área para a qual tinham direcionado as presas, quando não eram mais vistos em 

perseguição (Acevedo-Gutiérrez & Parker 2000) ou quando apresentavam o bote.  

O termo estratégia utilizado neste estudo segue a definição proposta por Schoener 

(1971), em que uma estratégia para alimentação é definida como um processo que utiliza 

comportamentos e morfologia de maneira eficaz para obtenção de energia em determinado 

ambiente, podendo diferir com relação ao tempo de procura, período de alimentação, dieta 

selecionada, locais utilizados e número de participantes.   

Nesse sentido, considerando o número de animais envolvidos nos episódios de 

alimentação foram definidas duas estratégias na enseada do Curral: Caça Individual (CI) e 

Caça Coletiva (CC) (Spinelli 2004).  Na CI apenas um indivíduo era visto desempenhando 

pelo menos um dos eventos comportamentais utilizados para definir um episódio de 

alimentação e na CC no mínimo dois animais eram vistos simultaneamente desempenhando 

esses eventos comportamentais. 

 

Grupo de animais 

 Foi adotada a descrição proposta por Spinelli (2004), na qual é utilizado um critério 

espacial para a definição de um grupo de animais, sendo considerado como fazendo parte de 

um mesmo grupo todos os animais que estavam ao mesmo tempo utilizando a área interna da 

enseada, independente da faixa etária, das atividades ou distâncias mantidas entre os 

indivíduos. 

 

Faixa etária 
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 A faixa etária foi estimada com base na proporção de tamanho entre os animais:  

foram definidos com juvenis quando mediam entre ½ a ¾ do tamanho de um indivíduo adulto 

(Geise 1999) e como filhotes quando aparentavam ter comprimento igual ou menor que a 

metade do indivíduo adulto (Beartzi 2005). 

 

Estações do ano 

De acordo com os índices de pluviometria da região (IDEMA 2003), foram definidas 

duas estações no ano, uma chuvosa (março a agosto) e outra seca (setembro e fevereiro). 

 

Variação de maré 

No local de estudo o regime das marés oscila entre a maré cheia e a seca, com 

intervalos de seis horas entre as marés.  Além dos picos de maré cheia e seca, que foram 

consideradas como fases de três horas de duração, foi considerando como maré enchendo o 

período de três horas antes da fase de maré cheia e como maré vazante o período de três horas 

após a fase de maré seca. 

 

Áreas de alimentação 

Para identificar os locais em que os episódios de alimentação ocorreram, a área interna 

da enseada foi dividida em três áreas imaginárias (A1, A2 e A3) e a área externa foi definida 

como A4, que devido à distância do mirante de observação não foi considerada neste estudo. 

Também foi realizada uma divisão horizontal mediante as informações sobre a profundidade 

do local, definindo mais três faixas adicionais: área entre a zona de arrebentação e meio da 

enseada (ZA-M), que tem uma profundidade inferior a 3,5 m ; área do meio (M) que mede 

aproximadamente 3,5 m e a área entre o meio e linha de A4 (M-A4), que é a faixa mais 

profunda da enseada, podendo atingir 10 m . 
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Sucesso de captura  

Neste estudo foi analisado o sucesso de captura por indivíduo nas duas estratégias de 

alimentação. O sucesso de captura foi definido como a freqüência de captura dividida pelo 

número de indivíduos que participaram de um episódio de alimentação.   

                                          SC=           Número de capturas 

                         Número de participantes do episódio de alimentação 

 

Análise estatítica 

 Foi utilizado o teste qui-quadrado (χ2) para analisar as diferenças entre as estratégias 

de caça, bem como as diferenças na variação de maré e áreas de alimentação com relação às 

estratégias utilizadas.   O teste Wilcoxon foi utilizado para testar as diferenças sazonais com 

relação às médias de caça individual e coletiva e a correlação de Spearman (rs) foi usada para 

avaliar a relação entre o número de animais presentes na enseada e a estratégia de caça e 

também entre o sucesso de captura individual e número de animais forrageando.  A ANOVA 

foi utilizada para analisar o índice de sucesso entre as duas estratégias.   Um nível de 

significância de 0,05 foi utilizado para todos os testes.  

 

RESULTADOS 

 Um total de 1690 episódios de alimentação foi registrado para Sotalia guianensis na 

enseada do Curral.  A análise do número de participantes durante o comportamento alimentar 

confirmou a presença de duas estratégias de caça distintas: a caça individual e a caça coletiva.  

O teste de qui-quadrado revelou uma diferença significativa na frequência de ocorrência das 

duas estratégias, sendo a caça individual predominante, ocorrendo em 69,7% dos registros (χ
2 

=264,038; gl=1; p<0,05).  Com relação à caça coletiva, o número de participantes variou entre 
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dois e sete indivíduos, sendo os registros mais freqüentes para os grupos com dois animais, 

que representou 21,3% de todos os episódios de alimentação.  A avistagem de grupos com 

mais de quatro animais forrageando simultaneamente dentro da enseada foi considerado raro, 

sendo observado em apenas 1,1% dos episódios (Figura 02).   
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Figura 02: Número de animais durante os episódios de alimentação.  

  

 Diferentes variáveis foram utilizados para investigar a freqüência diferenciada de 

estratégias de caça dentro da enseada do Curral.  Com relação às estações do ano, o teste de 

Wilcoxon não revelou uma diferença significativa na distribuição das estratégias entre o 

período seco e chuvoso (Wilcoxon=4; Z=-0, 775; p>0,05).  Também não foi observada 

diferença significativa entre a estratégia de caça e os quadrantes em que os animais 

apresentaram os episódios de caça (χ
2=1,243; gl=2; p>0,05).  A única diferença encontrada foi 

com relação às faixas de alimentação, com o maior registro de caça individual no meio da 

enseada e de caça coletiva entre o meio e a linha do A4 (χ2 =47,332; gl=2; p<0,05).  As 

estratégias de alimentação também apresentaram um padrão de distribuição semelhante com 

relação à variação da maré, com os maiores registros de alimentação na maré seca para as 
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duas estratégias.  Mas a caça individual foi a estratégia de alimentação mais apresentada em 

todas as fases da maré com uma diferença significativa em relação à caça coletiva (χ
2  = 

10,153; gl=3; p<0,05).  O tamanho de grupo variou de dois a quatorze durante os episódios de 

alimentação e a correlação de Spearman indicou uma fraca associação entre o número de 

animais presentes na enseada e o tipo de estratégia de caça adotada (r= 0,17; p<0,05).     

 Ocorreu diferença significativa na freqüência de botes apresentados nas duas 

estratégias de caça (ANOVA:  F= 20,112; df=6; p<0,05).  Os dados indicaram que na caça 

individual 74% dos participantes conseguem finalizar os episódios, enquanto apenas 37% dos 

animais que estão participando da caça coletiva de fato apresentam os botes (Figura 03).  

Esses dados sugerem que as duas estratégias de caça apresentam um esforço para captura 

diferenciado, que pode ser comprovado através da análise dos índices de sucesso.  

Considerando que a caça individual e grupos formados por apenas dois indivíduos foram os 

mais representativos, a análise do bote e sucesso de captura puderam ser analisadas com 

facilidade nesse estudo.  
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                   Figura 03: A freqüência de botes por participante de acordo com o tamanho  

de  grupo. 
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 Os índices de sucesso de captura para as duas estratégias de caça também 

apresentaram uma diferença significativa, com os maiores índices encontrados para os 

animais que caçaram sozinhos (ANOVA: F=50,160; df= 1; p<0,05).  De fato a correlação de 

Spearman revelou uma associação altamente significativa entre o Índice de Captura e o 

número de animais forrageando, com os maiores índices associados aos animais que caçaram 

sozinhos (rs=0,97; p<0,001).  Esses dados indicam que o aumento no tamanho do grupo não 

resultou no aumento do sucesso de captura entre os participantes (Figura 04), pelo contrário, o 

aumento no tamanho do grupo prejudicou o sucesso de captura. 
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Figura 04:  Relação entre número de participantes e índices de captura. 

 

 O qui-quadrado indicou uma diferença significativa entre as estratégias de caça 

adotada por animais de diferentes faixas etárias.  Entre os adultos, a caça individual foi a 

estratégia mais registrada, sendo responsável por 61% dos episódios de alimentação 

(χ2=30,414; gl=1; p<0,05).  Para os juvenis o qui-quadrado também revelou uma diferença 

significativa entre as estratégias utilizadas, entretanto foi a caça coletiva o tipo mais freqüente, 

responsável por 68% dos episódios (χ
2=30,414; gl=1; p<0,05).  Os filhotes só foram avistados 
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em 35 episódios de caça coletiva, o que representou apenas 2% de todos os episódios de caça. 

Nenhum filhote foi observado em caça individual. 

Quando analisado o Índice de sucesso de captura das faixas etárias, a ANOVA revelou 

uma diferença significativa entre os índices dos adultos que caçaram sozinhos e aqueles que 

adotaram a caça coletiva, e mais uma vez os maiores índices de sucesso foram para os adultos 

que utilizaram caça individual (ANOVA: F=4,191; df=6; p<0,05) (Figura 05).  Esse mesmo 

resultado também foi encontrado quando analisado o padrão de alimentação de um animal 

adulto foto-identificado.  Os resultados indicaram que durante as estratégias de caça L1 

também apresentou os maiores índices de sucesso quando estava caçando sozinho (ANOVA: 

F=4,430; df=1; p<0,05).  Os filhotes não apresentaram nenhuma captura e os juvenis 

apresentaram uma diferença significativa entre o Índice de Captura e as estratégias de caça.  

Apesar de terem sido avistados com maior freqüência na caça coletiva, quando caçavam em 

grupo apenas 3% dos juvenis conseguiram capturar uma presa, mas quando estavam caçando 

sozinhos 40% dos animais conseguiram capturar presas (ANOVA:  F=4,317; df=1; p<0,05).   
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                           Figura 05: Índice de sucesso de captura de adultos em relação ao 

número total de animais forrageando. 
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Ainda com relação á faixa etária dos participantes, a análise dos episódios de caça com 

a participação só de animais adultos indicou que o aumento no número de adultos nos 

episódios de caça não resultou no aumento no Índice de sucesso de captura.  A ANOVA 

apresentou uma diferença significativa entre os índices de sucesso e o número de adultos nos 

episódios de alimentação (ANOVA: F=3,964; df=7; p<0,05).  Novamente os resultados 

indicaram que os maiores índices de sucesso foram para os adultos que caçavam sozinhos 

(Figura 06).   A participação dos imaturos, juvenis e filhotes na caça coletiva não interferiu 

nos índices de sucesso dos animais adultos.  O sucesso dos adultos caçando em grupo com a 

presença de animais juvenis não apresentou uma diferença significativa em relação aos grupos 

formados apenas por adultos (ANOVA: F=0,608; df=3; p> 0,05) e o mesmo resultado pode 

ser observado com relação à presença dos filhotes (ANOVA: F= 0,05; df= 3; p> 0,05).   
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Figura 06: Informações sobre número de adultos por episódio de   

alimentação e Índice de sucesso de captura. 
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DISCUSSÃO 

A análise do número de participantes durante o comportamento alimentar de Sotalia 

guianensis confirmou a presença de duas estratégias de caça distintas, a coletiva e a 

individual, com os maiores registros para a última.  Considerando que a caça individual 

também foi uma estratégia descrita para Sotalia guianensis em outros estudos e em diferentes 

localidades (Geise 1999, Domit 2006, Nascimento 2006, Tosi 2007) sugere-se que esse seja 

um padrão comum à espécie em diferentes regiões.  Esses resultados diferem dos encontrados 

para alguns representantes da Família Delphinidae, que são conhecidos por apresentarem uma 

grande diversidade de estratégias de caça coletiva (Connor 2000, Weinrich et al. 2001, 

Acevedo-Gutiérrez & Stiernessen 2004) incluindo até exemplos de caça cooperativa (Similã 

& Ugarte 1993, Bernoit-Bird & Au 2003).  Contudo, a caça individual também é descrita 

entre os delfinideos (Bel’kovich et al. 1991, Barros and Wells 1998, Bernoit-Bird et al. 2004), 

podendo ser um padrão registrado com maior freqüência para as espécies costeiras (Barros & 

Wells 1998). 

Esse resultado remete às discussões sobre os custos e benefícios associados com a 

alimentação.  De acordo com a teoria do forrageio ótimo os organismos tenderiam a adotar 

dieta e comportamentos que melhor contribuíssem para o seu sucesso reprodutivo ao menor 

custo possível (Krebs & Davies 1986).  Ou seja, os indivíduos devem utilizar estratégias para 

encontrar e consumir alimentos de valor calórico máximo relativo ao tempo e energia gastos 

no forrageio (Alcock 2001).  Por isso, espera-se que a variação no número de participantes 

durante as estratégias de caça também seja um conseqüência das relações de custo e 

benefícios associados com a alimentação (Schoener 1971).  Dessa forma, é plausível pensar 

que a caça individual seja adotada em situações onde a taxa de ingestão de alimento por 

participante caçando sozinho exceda os da caça coletiva (Packer & Ruttan 1988).   
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Considerando os custos e benefícios oriundos da vida em grupo, os cetáceos 

provavelmente sofrem os mesmos custos encontrados para outros táxons, principalmente a 

transmissão de parasitas e o aumento na competição por recursos (Connor 2000).  Logo, é 

possível que os custos associados com a vida em grupo e, nesse caso o aumento na 

competição por alimento, tenham conduzido Sotalia guianensis a adotar uma maior 

freqüência de caça solitária dentro da enseada.  Mas até o presente momento, a competição 

alimentar ainda tem sido pouco investigada nos estudos sobre o comportamento dos cetáceos, 

com a maioria dos trabalhos referindo-se somente aos exemplos de caça coletiva e/ou 

cooperativa entre as diferentes espécies, provavelmente devido a maior facilidade de observar 

esses eventos (Connor 2000).   Entre alguns exemplos que discutem a questão, Hoezel (1993), 

trabalhando com orcas (Orcinus orca), sugere que o comportamento alimentar solitário dos 

machos dessa espécie pode ser um reflexo da competição alimentar dentro dos grupos. 

Similarmente, Connor (2000) enfatiza que golfinhos que se alimentam de grandes cardumes 

em áreas abertas podem se beneficiar da caça em grupo, mas animais que caçam presas 

solitárias ou que formam pequenos cardumes podem se espalhar para diminuir a competição 

alimentar.  Da mesma forma, Barros e Wells (1998) argumentam que a caça individual entre 

os golfinhos é um padrão comum a espécies encontradas em baías e estuários devido ao tipo 

de presa encontrada nesses locais, que são solitárias ou formam pequenos cardumes.  Além 

disso, pode-se ter uma maior eficiência no forrageio em pequenos grupos devido ao tipo de 

área, menores e com pequenos cardumes que não suportam grupos maiores de predadores 

(Rogers et al. 2007). Nesse sentido, a maior freqüência de caça solitária dentro da enseada 

pode ser um indicativo que os animais estão tentando diminuir a competição por recurso 

alimentar e/ou provavelmente não precisam de grandes grupos para conseguir capturar suas 

presas dentro da enseada.  
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Nossos resultados sugerem que a freqüência diferenciada de estratégias de caça 

apresentada dentro da enseada do Curral não está diretamente associada aos fatores 

ambientais, tais como período do ano ou locais de alimentação, mas provavelmente está 

relacionada com o sucesso de captura dos participantes, proporcionado pelas duas estratégias. 

É possível que esses fatores se correlacionem mais diretamente com o tipo de presa 

encontrados na enseada e consequentemente com a freqüência de alimentação no local, mas 

não com o tipo de estratégia adotada.   

Por outro lado, foi encontrada uma clara diferença nos padrões de finalização dos 

episódios de caça.  Em nosso estudo, 74% dos participantes que caçaram solitariamente foram 

avistados apresentando o comportamento de bote, enquanto apenas 37% dos animais que 

estavam na caça coletiva finalizaram os episódios.  O fato dos animais apresentarem maiores 

índices de finalização de caça quando sozinhos sugere que na caça solitária os indivíduos 

provavelmente encontraram melhores condições para tentar capturar a presa.  Ou ainda, que 

os animais inseridos na caça coletiva podem apresentar variações na habilidade competitiva 

pelo recurso alimentar (Caldow et al. 1999).  Outra hipótese é que esses baixos índices de 

tentativa de captura proporcionalmente encontrados durante as caças coletivas podem ser 

reflexos da participação dos animais imaturos, que de fato foram observados com mais 

freqüência nas caças coletivas e não solitárias, mas apresentam índices de finalização muito 

baixos.  Para Spinelli (2004) a participação de animais imaturos de Sotalia guianensis em 

episódios de caça coletiva pode constituir uma oportunidade de aprendizado para esses 

animais.    Padrão semelhante é encontrado entre golfinhos nariz-de-garrafa (Tursiops 

truncatus), que quando são jovens precisam de vários meses para conseguir capturar suas 

presas (Simões-lopes et al., 1998Connor et al. 2000) e mesmo durante o período de 

amamentação começam a apresentar comportamentos de interação com as presas (Whitehead 

& Meann 2000).   



 

 

70 

A análise do sucesso de captura entre as duas estratégias de caça confirmou a nossa 

principal hipótese: o sucesso de captura por participante é o principal fator que influencia o 

número de animais durante os episódios de alimentação.  Nesse sentido, a maior freqüência de 

caça solitária dentro da enseada provavelmente está associada ao maior sucesso individual na 

captura das presas.  Logo, a menor freqüência de caça coletiva em Sotalia guianensis não 

pode ser explicada pela maior eficiência no forrageio em grupo como sugerido por Tosi 

(2007).  Em suporte a esta hipótese, Packer e Ruttan (1988) colocam que a maior freqüência 

de caça solitária poderá ser esperada quando se tem uma alta probabilidade de um único 

predador conseguir capturar sua presa. Por outro lado, espécies que são observadas com maior 

frequenciam caçando em grupo, provavelmente apresentam baixos índices de captura quando 

estão forrageando sozinhas, por isso seria necessária a participação de um número maior de 

indivíduos para conseguir abater as presas.  De fato, a caça em grupo entre os carnívoros é 

adotada principalmente quando se trata da captura de presas de grande porte (Griffiths 1980, 

Fanshawe and Fitzgibbon 1993) ou quando há o risco da presa prejudicar o predador, como 

acontece entre as orcas (Orcinus orca) (Baird and Dill 1995).  Mas ao contrário, se o sucesso 

de captura é alto quando o animal caça sozinho, então não compensaria adicionar novos 

animais aos episódios de alimentação devido aos custos relacionados com a caça em grupo ( 

Scheel & Packer 1991), como a competição e a diminuição do sucesso, possivelmente, o caso 

do boto cinza dentro da enseada do Curral.   

Além disso, nossos dados indicaram que o aumento no tamanho de grupo não resultou 

no aumento do sucesso de captura por participante, mesmo quando avaliamos grupos 

formados apenas de animais adultos, que são forrageadores ativos.  Ou seja, a participação 

adicional de novos indivíduos não gerou um aumento na captura e no consumo per capita do 

alimento.  Esse resultado sugere que a caça coletiva nessa espécie pode não ser cooperativa 

dentro da enseada, mas apenas um agrupamento de animais alimentando-se em uma mesma 
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área, que podem até eventualmente se beneficiar em algum grau da caça em grupo (Macedo 

2007; Heithaus & Dil 2007).  É possível que outras fases do comportamento alimentar, como 

a detecção das presas, possa ser mais favorecida pela atividade em grupo, mas a captura das 

presas é mais eficiente quando o animal caça sozinho.  Nesse contexto, Domit (2006) sugere 

que o Sotalia guianensis pode apresentar um padrão semelhante às estratégias relatadas para 

as orcas (Orcinus orca), que se beneficiam da procura por presas de forma cooperativa, mas 

não necessariamente utilizam a cooperação durante a captura efetiva das presas (Hoezel 

1993). 

A maior participação de adultos na caça individual provavelmente está relacionado 

com o maior sucesso de captura obtido quando os animais caçam sozinhos, como já 

mencionado anteriormente.  Por outro lado, a maior freqüência de juvenis e filhotes durante a 

caça coletiva não está relacionada com o sucesso de captura, pois os filhotes não realizaram 

nenhum captura e os juvenis obtiveram maiores índices quando estavam caçando sozinhos.  

Logo, a maior participação dos imaturos nas caças coletivas de fato pode ser um indicativo 

que essa estratégia representa uma oportunidade de aprendizado para esses animais (Spinelli 

2004).  Ao mesmo tempo, a participação dos imaturos que não estão forrageando ativamente 

pode ser permitida pelos adultos, pois não implica em nenhum custo adicional para o sucesso 

de captura desses, visto que a presença dos filhotes e juvenis não influenciou diretamente no 

sucesso de captura dos adultos na caça coletiva. 

Adicionalmente, trabalhando com análise de conteúdo estomacal de Sotalia guianensis 

no Estado do Rio Grande do Norte (RN) verificamos que o boto cinza consome 

principalmente presas que formam cardumes, ou seja, a maior freqüência de caça individual 

não é devido ao consumo de presas solitárias, como proposto por Nascimento (2002) para 

essa espécie.  Em suporte a essa sugestão, informações sobre os peixes da região indicaram a 

presença de espécies que preferencialmente vivem em cardume, como por exemplo: 
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Diapterus rhombeus, Larimus breviceps, Micropogonias furnieri, Eucinostomus 

melanopterus, Hemulon plumieri, Chloroscombrus chrysurus e Trichiurus lepturus (Garcia 

2006), todos considerados presas importantes na dieta de Sotalia guianensis (Zanellato 2001, 

Di Benedito et al. 2001, Oliveira 2003, Daura-Jorge 2007).   

Em resumo, sugerimos que a aquisição do recurso alimentar parece não ser o principal 

fator para explicar a vida em grupo nessa espécie, tendo em vista que os maiores índices de 

sucesso captura foram registrados para os animais que caçam sozinhos.  Padrão semelhante 

foi verificado entre as leoas Panthera leo, que vivem em agrupamentos maiores que os 

necessários para capturar as presas em virtude do cuidado parental e defesa de território 

(Packer et al. 1990). Hipóteses alternativas para os padrões de agrupamento podem incluir a 

proteção contra predadores, a partilha do cuidado aos filhotes, a aprendizagem de habilidades 

maternas pelos animais jovens, principalmente fêmeas, e de habilidades de forrageio pelos 

imaturos. Contudo, novos estudos devem ser planejados para investigar essas possibilidades. 
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RESUMO 

O conteúdo estomacal de 40 botos cinza Sotalia guianensis (van Benédén 1864) encontrados 

encalhados ou acidentalmente capturados em rede de pesca ao longo do litoral do Estado do 

Rio Grande do Norte (RN), entre fevereiro de 2000 e fevereiro de 2007, foram analisados para 

estimar a frequência, tamanho e peso das presas e comparar a dieta entre os sexos e as faixas 

etárias dos animais.  Foram encontradas 223 presas, representadas por 18 espécies de 

teleósteos e cinco de cefalópodes, pertencentes à 15 famílias no total.  Segundo o Índice de 

Importância Relativa (IIR), que considera a porcentagem de freqüência de ocorrência (FO%), 

freqüência numérica (FN%) e peso (W%) dos itens alimentares, Larimus breviceps, 

Haemulon plumieri, Lutjanus synagris, Trichiurus lepturus, Mugil curema e Diapterus 

rhombeus foram consideradas as seis espécies mais importantes.  Em relação a importância 

das presas entre as faixas etárias, Larimus brevicesps foi a principal presa para adultos e 

jovens.  Entre os sexos, Haemulon plumieri foi a mais importante para os machos e 

Trichiurus lepturus para as fêmeas.  Sete espécies de teleóteos e duas de cefalópodes foram 

registradas pela primeira vez na dieta do boto cinza.  Nossos resultados indicam que a base da 

dieta de Sotalia guianensis no litoral do Estado do Rio Grande do Norte é formada por poucas 

espécies.  O comportamento alimentar do boto cinza na região provavelmente ocorre em áreas 

estuarinas, ao longo da coluna dágua e possivelmente os animais utilizam a escuta passiva 

para detecção das presas.  As áreas estuarinas foram consideradas ambientes importantes para 

os golfinhos e sua proteção torna-se essencial para a conservação desses animais.   

 

 

 

Palavras-chaves: dieta, boto cinza, Sotalia guianensis, conteúdo estomacal, ecologia 

alimentar. 
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ABSTRACT 

The stomach content of 40 estuarine dolphin Sotalia guianensis (van Benédén 1864) found 

stranded or incidentally caught in gillnet fisheries along the coast of the State of Rio Grande 

do Norte (RN), between February 2000 and February of 2007, was analyzed to describe the 

diet composition, and estime frequency, size and weight of the preys and to compare sex and 

age group diets.  Were identified 223 prey,  comprising 18 species of bony fishes and five of 

cephalopods, belonging to 15 families in the total.  Based on an Index of Relative Importance 

(IIR), that considers percentage by frequency of occurrence (FO%), number (FN%) and 

weigh (W%) of the alimentary items, Larimus breviceps, Haemulon plumieri, Lutjanus 

synagris, Trichiurus lepturus, Mugil curema and Diapterus rhombeus were considered the 

most important species.  Larimus brevicesps was the main prey for young and adults, 

Haemulon plumieri was the most important for males and Trichiurus lepturus for females.  

Seven bony fishes species and two cephalopods were registered for the first time in the 

estuarine dolphin diet.  Our results indicate that the base of Sotalia guianensis diet  in the 

coast of the State of Rio Grande do Norte is formed by few species.  The forage behavior of 

estuarine dolphin  probably occorr happen in estuarine areas, along the column dágua and the 

fact of the main species they were producing of sounds, suggest that passive listen may be 

important strategy in detection of the preys.  The estuarine areas were considered important 

habitats to dolphins and they protection becomes essential for the conservation of these 

animals.   

 

 

 

Keywords:  diet, estuarine dolphin, Sotalia guianensis, stomach content, feeding ecology. 
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INTRODUÇÃO 

Estudos sobre dieta e hábito alimentar são essenciais para o conhecimento de uma 

espécie, podendo ser utilizados para caracterizar as relações tróficas num ecossistema e 

avaliar os padrões de interação entre predadores e presas.  Em geral, o conhecimento sobre a 

composição da dieta fornece informações sobre a distribuição, padrões de migração e 

comportamento dos predadores - sendo fundamental para definir seu papel na cadeia 

alimentar - além de contribuir com informações sobre a biologia e comportamento das presas 

(Clarke 1986).  Por isso, para os mamíferos marinhos a compreensão da dieta representa uma 

ferramenta importante para avaliar a influência das presas sobre a dinâmica desses predadores 

e fornecer novos elementos para as discussões sobre a conservação e manutenção de 

diferentes espécies (Bowen 1997). 

No caso dos cetáceos, alguns fatores ambientais têm sido investigados buscando 

explicar os padrões de distribuição e uso de habitat, como por exemplo, a influência da 

variação de maré (Hoese 1971; Acevedo & Würsig 1991), profundidade (Würsig e Würsig 

1979; Shane 1990), períodos do dia (Karczmarski & Cockcroft 1999) ou temperatura da água 

(Au & Perryman 1985).  Contudo, na maioria dos casos acredita-se que os parâmetros 

ambientais afetam diretamente as espécies de presas, interferindo consequentemente nas 

populações de predadores (Shane et al. 1986; Acevedo-Guiérrez & Parker 2000).  Dessa 

forma, flutuações na disponibilidade das presas ou variações em seu uso de habitat 

inevitavelmente interferem na dinâmica de alimentação dos predadores, com variações 

associadas às estações do ano (Similã et al. 1996), aos períodos do dia (Karczmarski et al. 

2000; Benoit-Bird 2004; Pusineri et al. 2007), áreas de alimentação (Barros & Wells 1998; 

Walker et al. 2002; Dolar et al. 2003; Amir et al. 2005), dieta selecionada (Gannon & Waples 

2004) e nas estratégias de forrageio adotadas (Bowen et al. 2002; Neumann & Orams 2003). 
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Uma variedade de métodos tem sido utilizada para obter informações sobre a 

alimentação de mamíferos marinhos.  Entre elas destacamos:  a observação direta do 

comportamento alimentar (Shane 1990), a análise de isótopos (Hobson & Sease 1998; Walker 

& Macko 1999; Lesage et al. 2002), análise de gordura (Iverson et al. 1997), estudos com 

análise de vídeos (Maniscalco et al. 2007) e a análise do conteúdo estomacal (Fitch & 

Brownell 1968; Di Benedito et al. 2001).  Dentre estas, uma das metodologias mais 

tradicionais e que continua sendo utilizada é a análise do conteúdo estomacal, que permite 

obter um bom número de informações, utilizando poucos equipamentos e de baixo custo 

(Barros & Clarke 2007).  Essa metodologia consiste na recuperação e identificação das 

estruturas mais resistentes ao processo de digestão (otólitos, bicos e cefalotórax) encontradas 

no trato digestivo de animais mortos (Fitch & Brownell 1968).  Além de fornecer informações 

sobre a identificação do item consumido, essa metodologia permite ainda estimar a 

quantidade e tamanho das presas ingeridas, possibilitando assim uma avaliação mais precisa 

sobre a dinâmica entre predadores e presas.   Algumas vantagens desse método estão 

relacionadas com à possibilidade de discutir as necessidades as energéticas dos predadores, 

fornecer maiores informações a respeito de algumas espécies de presas que são pobremente 

conhecidas e poder ser realizada em carcaças com avançado estado de decomposição.  Por 

outro lado, algumas limitações estão relacionadas à alta taxa de digestão do conteúdo, o que 

pode levar à perda de material e à inviabilidade da identificação das presas.  Outro problema 

refere-se ao tempo diferenciado de digestão dos itens alimentares (otólitos se desgastam mais 

rápido que os bicos) que pode subestimar ou superestimar a importância de algumas presas.  

Além disso, como se trata de uma metodologia empregada em animais mortos, a amostra 

pode ser enviesada devido ao estado de saúde do espécime coletado (Barros & Clarke 2007).   

Dentre as espécies de cetáceos mais freqüentes que ocorrem no Brasil o boto cinza,  

Sotalia guianensis (van Bénéden 1864) é descrito como uma espécie costeira, que pode ser 
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encontrada em quase todo litoral brasileiro (Borobia et al. 1991).  Os trabalhos realizados na 

região Sul e Sudeste do país indicam que a espécie alimenta-se principalmente de peixes, 

cefalópodes e crustáceos comuns na região costeira (Borobia & Barros 1989; Di Benedito et 

al. 2001; Zanelatto 2001; Oliveira 2003; Daura-Jorge 2007; Cremer 2007).  Entretanto, 

poucas informações são disponíveis sobre a ecologia alimentar dessa espécie em outras partes 

de sua distribuição, em particular nenhum estudo foi conduzido no Estado do Rio Grande do 

Norte, localizado na região Nordeste do país e considerado um local com altos índices de 

encalhes dessa espécie (Medeiros 2006).  Tendo em vista essa carência de informações para a 

região, esse trabalho pretende investigar a composição da dieta do boto cinza Sotalia 

guianensis encontrados encalhados ou capturados acidentalmente no litoral do Estado do Rio 

Grande do Norte.  Esperamos que essas informações possam auxiliar nos estudos sobre o 

comportamento e distribuição do boto cinza na região, assim como, fornecer novos elementos 

para a elaboração de propostas que venham a minimizar os impactos nocivos da atividade 

humana para a espécie.       

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área do Estudo 

O presente estudo analisou o conetúdo estomacal de Sotalia guianensis encontrados 

encalhados no litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte, entre as praias de Rio do 

Fogo (05º16’22,8”S e 35º22’58,8”W) e Sagi (06°28’36”S 34º58’50”W) (Figura 01).  Essa 

região compreende uma área de 205 km de linha de costa, caracterizada pela presença de 

campos dunares com alturas elevadas; estuários com manguezais; falésias fixadas por 

vegetação natural e enseadas separadas por pontões com recifes de arenito.  O clima da região 

varia entre úmido e sub-úmido, com temperatura média de 26,8Cº e são definidas duas 
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estações ao longo do ano: chuvosa, entre os meses de março e agosto e seca, entre setembro e 

fevereiro (IDEMA 2003). 

 

 

Figura 01: Mapa do litoral do Rio Grande do Norte (RN) apresentando no detalhe a 

área onde foram coletados os exemplares de Sotalia guianensis.  

 

Coleta da Amostra 

Foi realizada a análise do conteúdo estomacal de 40 exemplares de boto cinza Sotalia 

guianensis encontrados encalhados ou acidentalmente capturados em rede de pesca no 

período entre fevereiro de 2000 a fevereiro de 2007. Os animais foram fotografados e 

caracterizados quanto ao sexo, tamanho corporal e registradas as marcas que pudessem 

sugerir a causa mortis, como marcas de rede, cortes de faca ou mutilações causadas por 

hélices de embarcação.  As medidas foram realizadas seguindo o plano de Ação de Mamíferos 
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Aquáticos (IBAMA 2001) e o Protocolo de Conduta para encalhes de mamíferos aquáticos da 

REMANE (IBAMA 2005).  O tamanho corporal foi utilizado para estimar a faixa etária dos 

animais: machos com 170 cm e fêmeas com 164 cm foram considerados adultos e animais 

com medidas inferiores foram classificados como jovens (Rosas & Monteiro-Filho 2002). 

 

Análise do conteúdo estomacal 

Os estômagos foram separados do trato digestivo por meio de cortes no final do 

esôfago e início do intestino.  Para evitar a perda de conteúdo, os estômagos foram amarrados 

com barbante em sua porção inicial, que se comunica com o esôfago e em sua parte terminal, 

que se comunica com o intestino (Di Benedito et al. 2001).  Para a retirada do conteúdo foi 

realizada uma incisão na parede do estômago, que teve o material lavado sob água corrente 

em uma peneira de malha de 2 mm. As presas encontradas semi digeridas foram conservadas 

individualmente em álcool 70% (Di Benedito et al. 2001) e as estruturas desarticuladas, como 

otólitos de teleósteos e bicos de cefalópodes, foram separadas, etiquetadas e conservadas de 

acordo com o grupo taxonômico a que pertenciam: otólitos foram lavados com detergente 

neutro e conservados à seco, seguindo a metodologia de Bastos (1990) e os bicos foram 

limpos e conservados em álcool 70% glicerinado (Leite 2002). 

 

Identificação dos Itens Alimentares 

Os teleósteos que estavam em início de digestão e apresentavam as características 

externas pouco danificadas foram identificados mediante a consulta de literatura especializada 

(Figueiredo & Menezes 1978; Fiqueiredo & Menezes 1980; Menezes & Figueiredo 1980; 

Menezes & Figueiredo 1985; Carvalho-Filho 1999).  Os demais teleósteos foram 

identificados a partir da recuperação dos otólitos sagitta encontrados desarticulados dentro 

dos estômagos ou retirados de peixes semi digeridos.   
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Para a melhor visualização de suas características morfológicas, todos os otólitos 

coletados, após serem lavados e secados, tiveram a face interna tingida com pó de grafite, o 

excesso retirados com pincel e foram fixados com massa de modelar em placas de petri e 

fotografados com uma máquina digital (Canon) acoplada a uma lupa (Zeiss).     Essas imagens 

passaram por um processo de identificação e descrição das principais estruturas morfológicas 

e posteriormente foram comparadas com as imagens dos catálogos presentes na literatura 

(Bastos 1990; Côrrea & Vianna 1992; Lêmos, Côrrea & Abilhôa 1992; Di Benedito et al. 

2001) bem como, aquelas do catálogo organizado para este estudo, com imagens de otólitos 

extraídos de peixes coletados na região. 

Os cefalópodes inteiros e bicos desarticulados foram encaminhados ao Departamento 

de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DOL-

UFRN) e também à Universidade Federal de Pernambucoo (UFPE) para serem identificados 

por especialistas.   

 

Estimativa do número de presas consumidas 

O número de teleósteos por estômago foi estimado com base na contagem dos otólitos.  

Para isso, após a identificação das espécies os otólitos foram separados em direito e esquerdo.  

O lado mais representativo em termos de freqüência numérica foi considerado como o 

indicativo da densidade de teleósteos e utilizado para a biometria.  Os otólitos cujas 

características morfológicas não estavam visíveis foram descartados da identificação, mas 

foram contados e divididos por dois, estimando-se assim o número mínimo de exemplares por 

estômago.   A densidade dos cefalópodes consumidos por estômago foi estimada mediante a 

utilização dos bicos, que após a identificação foram classificados de acordo com a sua posição 

em superior ou inferior. A maior freqüência numérica da posição (superior ou inferior) foi 
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considerada como indicativo do total de presas consumidas, somados aos exemplares 

encontrados semi-digeridos (Di Benedito et al. 2001).  

 

Índice da importância relativa das presas 

Foram utilizados quatro diferentes índices para avaliar a ocorrência e a importância 

das presas encontradas nos estômagos: freqüência de ocorrência (FO%); freqüência numérica 

(FN%); biomassa (W%) e o Índice de Importância relativa (IIR).   

A Freqüência de Ocorrência (FO%) permite avaliar a constância com que uma presa 

foi capturada, sendo calculada como: 

FO%i = Fij / Fij X 100 

Onde: 

Fij= número de estômagos i contendo presas j; 

Fj = número total de estômagos com conteúdo alimentar. 

 

A Freqüência Numérica (FN%) avalia a abundância das presas na amostra total, 

definida como: 

FN%= Nij / Nj x 100 

Onde: 

Nij = número de presas i no estômago j; 

Nj= número total de presas no estômago j. 

 

E a Biomassa (W%) é a estimativa do peso de cada espécie de presa, calculada como: 

W%= Wij /Wj x 100 

Onde:  

Wij= estimativa do peso da presa i no estômago j; 
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Wi= estimativa do peso de todas as presas do estômago j. 

 

A importância dos itens alimentares na dieta foi determinada através do Índice de 

Importância Relativa (IIR) que quantifica a representatividade de cada espécie de presa, em 

função da sua participação relativa na densidade e biomassa totais e em todos os conteúdos 

estomacais analisados.  É a combinação dos três parâmetros calculados previamente definido 

como:  

IIR= (% FN + % Biomassa) x % FO 

 

Estimativa do tamanho e peso das presas 

Depois de identificados, os otólitos e bicos foram medidos.  As medidas de 

comprimento e a largura dos otólitos foram realizadas por meio de um programa de 

computador (Image tool), que considerou a maior porção longitudinal e transversal das 

estruturas.  Já os bicos foram medidos manualmente com uma lupa.  Posteriormente, as 

medidas foram inseridas em equações de regressão para estimar o tamanho e peso dos peixes 

(Bastos 1990; Di Benedito et al. 2001) e dos cefalópodes (Santos & Haimovici 1998; Andrade 

et al. 2008).   

Perfil das Presas 

 Para avaliar o perfil das presas da dieta de Sotalia guianensis foram utilizados 

informações sobre o ambiente e os padrões de organização das espécies identificadas.  Os 

ambientes de ocorrência das presas foram categorizados em (1) estuarinos (2) recifais ou (3) 

oceânicos.  Já o habitat em que as presas podem ser encontradas foram definidos como (1) 

bentônico ou (2) demersal.  Também foram utilizadas informações sobre a organização social 

das presas, classificadas em (1) formam cardumes e (2) e não formam cardumes e o tamanho 

máximo de cada espécie também foi apresentado (Carvalho-Filho 1999; Garcia 2006) 
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Similaridade na dieta entre sexo e faixa etária 

Para investigar o grau de semelhança na dieta de machos e fêmeas, bem como de 

jovens e adultos, foi utilizada a porcentagem de sobreposições de nichos tróficos (Krebs 

1989). 

 

P jk = [Σ n (minimum pij, pik)]x 100 

Em que: 

Pjk = porcentagem de sobreposição entre machos j e fêmeas k; 

Pij,Pik = proporção do item i em relação ao total de recursos utilizados pelas macho j e 

fêmeas k; 

N= número total de recursos. 

 

Análise estatística 

Para avaliar as diferenças com relação ao tamanho e densidade das principais presas 

encontradas na dieta de machos e fêmeas e entre jovens e adultos foram utilizados o teste  U 

de Mann-Whitney.  O nível de significância de 0,05 foi utilizado para o teste. 

 

 

RESULTADOS 

Amostra 

 Durante o período de estudo foram registrados 83 episódios de encalhe de Sotalia 

guianensis na região, sendo possível a coleta de 40 amostras.  Desses, foram considerados 

apenas 35 estômagos, pois quatro estavam vazios e um exemplar apresentou uma substância 

pastosa, semelhante a leite.  Do total de indivíduos considerados, machos e adultos foram os 
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mais representativos, dez animais não tiveram o sexo definido e seis indivíduos não foram 

caracterizados quanto à faixa etária (Tabela 1).   

Com relação aos itens alimentares, o número de presas por estômago variou entre 1 e 

49 itens (média= 11,22; ±11,08) e a diversidade de espécie ficou entre 1 e 8 espécies 

(média=2,91; ±1,8). Foi possível verificar que 28,5% dos estômagos continham apenas duas 

espécies de presas, 22,8% apresentavam apenas uma espécie e em 48,5% foram identificados 

três ou mais espécies.  Já com relação às marcas encontradas nos animais encalhados, que 

poderiam estar associados com a causa mortis, as principais foram cortes à faca e rede de 

pesca (Tabela 1). 

 

Estimativa de tamanho e peso das presas 

A variação com relação ao porte das presas foi de 1,13 a 77 cm, com 80,1% das presas 

apresentando tamanho menor que 20 cm e comprimento médio estimado em  13,18 cm.  O 

menor peixe registrado foi o Larimus breviceps, com 4,32 cm e o de maior porte foi 

Trichiurus lepturus, com 77cm.  Entre os cefalópodes, o menor item foi Lolliguncula brevis, 

com 1,13 cm e o maior foi o Octopus insularis com 2,3 cm. O peso médio de todas as presas 

foi de 47,26 g, com variação entre 0,18g até 295 g, sendo que 64,7 % das presas apresentaram 

peso inferior a 50 g.  O maior peso foi registrado para Trichiurus lepturus, 295 g e o menor 

para Loligo plei,com  0,18 g (Tabela 2).    
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Tabela 1:  Caracterização da amostra de Sotalia guianensis utilizados no estudo.      

Registro Estação Sexo CT(cm) Faixa  N R Marcas 

   PPC-09 

   PPC-23 

    Seca 

    Seca 

   Fêmea  

   Macho 

      191 

      186 

    Adulto 

    Adulto 

       4 

      10 

       2 

       3 

   Corte 

       - 

  PPC-28 Chuva Fêmea 190 Adulto 1 1 - 

  PPC-36 Chuva Macho 165 Jovem 5 4 - 

  PPC-42 Chuva Macho 187 Adulto 2 1 - 

  PPC-44 Chuva Fêmea 184 Adulto 9 2 - 

  PPC-64 Seca Macho 185 Adulto 1 1 - 

  PPC-58 Chuva Macho 187 Adulto 49 7 - 

  PPC-60 Chuva Fêmea 190 Adulto 4 3 - 

  PPC-62 Seca NI 184 Adulto 29 6 - 

  PPC-63 Seca Fêmea 185,5 Adulto 8 2 Corte 

  PPC-68 Seca NI NI NI 8 2 - 

  PPC-75 Seca Macho 169 Jovem 15 3 Rede 

  PPC-77 Seca NI NI NI 18 5 Rede 

  PPC-83 Seca Macho 156 Jovem 2 1 Corte 

  PPC-87 Chuva Macho 183 Adulto 12 3 Corte 

  PPC-89 Chuva Fêmea 158 Jovem 3 1 Rede 

  PPC-90 Chuva NI 170 Adulto 11 2 - 

  PPC-93 Chuva NI NI NI 6 3 Corte 

  PPC-94 Chuva Macho 194 Adulto 3 2 - 

  PPC-95 Chuva Macho 189 Adulto 31 5 - 

  PPC-98 Seca Macho 190 Adulto 28 5 Hematoma 

  PPC-99 Seca Macho NI NI 9 3 - 

PPC-101 Seca Macho 183 Adulto 13 2 - 

PPC-107 Seca Fêmea 157 Jovem 13 5 - 

PPC-108 Seca Macho 164 Jovem 5 2 - 

PPC-109 Chuva Fêmea 191 Adulto 1 1 - 

PPC-114 Chuva NI NI NI 19 4 - 

PPC-117 Chuva NI 168 Jovem 35 8 Corte 

PPC-118 Seca NI 175,3 Adulto 11 4 - 

PPC-121 Seca Fêmea NI NI 11 2 - 

PPC-130 Seca Macho 195 Adulto 3 1 - 

PPC-136 Seca NI 188 Adulto 2 1 - 

PPC-145 Seca Macho 187 Adulto 6 2 - 

PPC-146 Seca NI 174 Adulto 6 3 - 

CT: comprimento total;  N: número de itens alimentares e   R: número de espécies  
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Tabela 2: Tamanhos e pesos estimados para as espécies de presas de Sotalia guianensis 

no litoral do Rio Grande do Norte (RN). 

 

Espécie 

 

N 

Tamanho 

(cm) 

Min.- Max.         Média 

Peso 

(g) 

Min.- Max.      Média 

Lycengraulis grossidens 

Lutjanus synagris 

Diapterus rhombeus 

Eucinostomus argenteus 

Haemulon plumieri 

Haemulon steindachneri 

Orhopristis ruber 

Pomadasys corvinaeformis 

Cynoscion jamaicensis 

Isopisthus parvipinnis 

Larimus breviceps 

Mugil curema 

Selene setapinnis 

Trichiurus lepturus 

Loligo plei 

Lolliguncula brevis 

Octopus insularis 

Amostra total 

1 

8 

5 

9 

16 

6 

4 

6 

1 

2 

35 

7 

2 

10 

9 

8 

12 

 

- 

20,20 – 31,54 

7,88 - 19,79 

7,57 – 20,88 

14,83 – 19,96 

7,93 – 22,50  

14,18 – 25,04 

12,29 – 17,67 

- 

1,14 – 12,96 

4,32 – 15,93 

19,92 – 27,36 

12,22 – 15,00 

19,20 – 77,10 

1,23 – 1,9 

1,13 – 2,16 

1,19 – 2,3 

1,13 - 77 

12,75 

22,16 (±3,82) 

13,50 (± 4,72) 

10,44 (±4,12) 

17,61 (±1,55) 

13,63 (±5,07) 

20,29 (±4,58) 

16,00 (±2,14) 

24,83  

7,05 (±8,35) 

10,07 (±2,33) 

22,71 (±2,4) 

13,61 (±1,96) 

40,65 (±25,5) 

1,48 (±0,31) 

1,91 (±0,31) 

1,61 (±0,32) 

13,18 

- 

115,8 – 175,76 

5,60 - 129,34 

13,13 – 151,76 

46,36 – 111,94 

7,91 -168,09 

42,57 – 232 

24,88 – 79,05 

- 

1,17 – 1,94 

0,57 – 52,01 

83,00 – 206,34 

21,07 – 37,73 

12,3 – 295,5 

0,18 – 0,48 

1,68 – 2,4 

1,91 – 3,26 

0,18 – 295 

0,81 

144,09 (±20,88) 

49,86 (±46,75) 

36,70 (±44,20) 

81,27 (±21,18) 

52,48 (±59,65) 

129,86 (±79,21) 

60,15(±21,84) 

190,10  

1,56 (±0,54) 

14,42 (± 14,31) 

124,07 (±40,51) 

29,40 (±11,78) 

59,03 (±84,37) 

0,29 (±0,14 ) 

2,4 (±0,31) 

2,38 (±0,34) 

57,58 (±58,19) 

 

 

Itens alimentares 

Foram encontradas 392 presas no conteúdo estomacal dos 35 animais considerados. 

Destes itens, foi possível a identificação de 223 presas, representadas por 18 espécies de 

teleósteos e cinco de cefalópodes, pertencentes a 15 famílias no total.  Entre os itens-presas 

não identificados, 53 não puderam ser confirmados e 116 estavam excessivamente 

desgastados, tornado-se impossível a identificação.    

Os teleósteos foram considerados o grupo de presas mais importante na dieta do boto 

cinza, sendo responsáveis por 71,1% da dieta e observados em 94,2% dos 35 estômagos 
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analisados.  Foi registrado um total de 309 peixes, sendo possível a identificação de 157 

exemplares, representados por 18 espécies distribuídos entre 13 famílias. A família de 

teleósteo mais freqüente nos estômagos foi a Haemulidae (37,1%), seguida por Sciaenidae 

(25%) e Gerreidade (17%).  As espécies da família Haemulidae representaram 20,6% de todas 

as presas consumidas pelo boto cinza e as representantes da família Sciaenidae foram 

responsáveis por 19,2 % da dieta estimada.  Com relação aos itens identificados, Larimuns 

breviceps, representante da família Sciaenidea, foi a espécie mais consumida e a mais 

encontrada nos estômagos, sendo responsável por 15,6% da dieta, encontrada em 22,8% dos 

estômagos e colaborou com 7,5% do total da biomassa  estimada  (Tabela 3).   

Os cefalópodes estiveram presentes em 54,28% dos estômagos, representando 28,6% 

das presas identificadas.  A família mais freqüente foi Loliginidae, responsável por 22,8% da 

dieta do boto cinza na região e encontrada em 40% dos 35 estômagos considerados.  A 

espécie mais abundante foi a Sepioteuthis sepioidea, encontrada em 20% das amostras e 

representou 15,2% de todas as presas consumidas, contudo as informações sobre a 

contribuição dessa espécie com relação à biomassa e o conseqüente Índice de Importância 

Relativo (IIR) não puderam ser avaliados (Tabela 3). 
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Tabela 3: Número de presas (N), porcentagem numérica (FN%), freqüência de 

ocorrência (FO), porcentagem da freqüência (FO%), peso total no estômago (Wt), 

porcentagem do peso (W%) e índice de importância relativa (IIR) das presas na dieta do 

boto cinza. 

 

Espécie 

 

N 

 

FN% 

 

FO 

 

FO% 

 

Wt (g) 

 

W%  

 

IIR 

 

Rank 

Larimus breviceps 35 15,69 8 22,85 504,94 7,81 536,97 1 

Haemulon plumieri 16 7,17 6 17,14 1300,32 20,12 467,75 2 

Lutjanus synagris 8 3,58 4 11,42 1152,78 17,84 244,61 3 

Trichiurus lepturus 10 4,48 3 8,57 508,1 7,86 105,75 4 

Mugil curema                                                         7 3,13 2 5,71 868,53 13,44 94,61 5 

Diapterus rhombeus 5 2,24 5 14,28 249,31 3,85 86,96 6 

Haemulon steindachneri 6 2,69 4 11,42 314,89 4,87 86,33 7 

Orthopristis ruber 4 1,79 3 8,57 519,47 8,03 84,15 8 

Eucinostomus argenteus 9 4,03 3 8,57 330,34 5,11 78,32 9 

Pomadasys corvinaeformis 6 2,69 3 8,57 408,95 6,32 77,21 10 

Octopus insularis 12 5,38 4 11,42 28,66 0,44 66,46 11 

Loligo plei 9 4,03 3 8,57 2,78 0,04 34,87 12 

Lolliguncula brevis 8 3,58 3 8,57 19,2 0,03 30,93 13 

Selene setapinnis 2 0,89 2 5,71 58,8 0,91 10,02 14 

Cynoscion jamaicensis 1 0,44 1 2,85 190,10 2,94 9,63 15 

Isopisthus parvipinnis 2 0,89 2 5,71 3,11 0,04 5,31 16 

Lycengraulis grossidens 1 0,44 1 2,85 0,81 0,01 1,28 17 

Elops saurus 7 3,13 4 11,42 * * *  

Albula sp. 2 0,89 1 2,85 * * * * 

Conger sp.  8 3,58 2 5,71 * * * * 

Holocentrus adscensionis 6 2,69 5 14,28 * * * * 

Haemulon aurolineatum 14 6,27 8 22,85 * * *  

Sciaenidae  5 2,24 4 11,42 * * * * 

Syacium micrurum 5 2,24 1 2,85 * * * * 

Sepioteuthis sepioidea 34 15,24 7 20 * *   

Octopus vulgaris 

 

Total 

1 

 

223 

0,44 1 

 

35 

2,85 

 

 

* 

 

6461,09 

* 

 

 

* * 

( * )Não foi possível calcular o IIR. 
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Índice de importância relativa 

As seis espécies de presas mais importantes na dieta do boto-cinza, segundo o Índice 

de Importância Relativa (IIR) foram, em ordem de importância:  Larimus breviceps, 

Haemulon plumieri, Lutjanus synagris, Trichiurus lepturus, Mugil curema e Diapterus 

rhombeus.  Essas seis espécies contribuíram com 70,9% da biomassa total.    Com relação às 

famílias, o maior IIR foi observado para Haemulidae, seguido de Sciaenidae e Lutjanidae 

(Tabela 3). 

 

Comparação da dieta entre os sexos e faixa etária 

Das espécies de presas identificadas nos conteúdos estomacais do boto cinza, machos 

e fêmeas adultos de Sotalia guianensis compartilharam quatro espécies, dez foram observadas 

somente em machos e sete apenas nas fêmeas.  A média de número de presas e variedade de 

espécies foi maior para machos, entretanto não foi observada uma diferença significativa 

nesse padrão (U=54; p>0,05).  Com relação ao porte e peso das presas, também não foi 

encontrada nenhum diferença signficativa nas presas consumidas por machos e fêmeas 

adultos (U= 53; p>0,05).  Em termos de importância relativa das presas, os machos 

apresentaram o maior IIR para Haemulon plumieri, seguido de Haemulon steindacneri, 

Larimus breviceps e Octopus insularis.  Já as fêmeas o maior IIR foi para Trichiurus lepturus, 

seguido de Cynoscion jamaicensis, Larimus breviceps e Loligo plei (Tabela 4). Quanto ao 

grau de sobreposição de dieta, foi verificado que entre machos e fêmeas a porcentagem de 

sobreposição é de 25,1%  

A análise da composição da dieta do boto cinza em relação à faixa etária indicou que 

adultos e jovens não apresentaram uma diferença significativa com relação ao número de  

espécies consumidas (U= 65, p >0,05), da mesma forma o número de presas ingeridas 

também não foi significativamente diferente (U=64, p >0,05). Com relação ao tamanho das 
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presas, também não foi encontrada uma diferença significativa entre os tamanhos das presas 

consumidas por adultos e jovens (U=53, p >0,05).  Em termos de importância relativa das 

presas, os adultos apresentaram os maiores índices para Larimus breviceps, seguidos de 

Haemulon plumieri, Octopus insularis e Mugil curema.  Entre os jovens, o IIR também foi 

maior para Larimus breviceps, seguidos de Haemulon plumieri, Trichiurus lepturus e 

Eucinostomus argenteus (Tabela 5). Quanto ao grau de sobreposição de dieta, foi verificado 

que adultos e jovens apresentam uma porcentagem de sobreposição de 34,6%.    

A espécie predada exclusivamente por machos e adultos foi a Octopus insularis e para 

as fêmeas o Octopus vulgaris.  O Lycengraulis grossidens foi a única espécie encontrada 

somente entre os jovens.  Também foi observado que em termos numéricos, a representação 

de cefalópodes foi mais baixa entre os jovens, que só consumiram Loligo plei. 

 

Comportamento e habitat das presas 

 De maneira geral, as principais presas do boto cinza identificadas nesse estudo são 

espécies encontradas em ambientes estuarinos, que formam cardumes, e que apresentam 

habitat demersal, podendo ser encontradas ao longo da coluna d´água.  As exceções são o 

Syacium micrurum, uma espécie que vive em ambiente bentônico e que não formam 

cardumes; o Holocentrus adscensionis, que apresenta hábitos recifais; Octopus vulgaris e 

Octopus insularis que são animais de habitats bentônicos e também apresentam hábitos 

solitários.  Adiconalmente, com exceção do Trichius lepturus e Mugil curema, todas as 

demais espécies não ultrapassam o tamanho máximo de 50 cm.  

 



Tabela 4. Número de presas (N), índice de importância relativa, rank e TAM (tamanho médio), W (peso médio) das espécies predadas 

por machos e fêmeas adultos de Sotalia guianensis no litoral do Rio Grande do Norte (RN).   

( - ) Não foi consumido; ( * )Não foi possível calcular o IIR. 

 
Espécies 

 
MACHOS ADULTOS (n=11)                                           FÊMEAS ADULTAS (n=6) 

      N        IIR      Rank   TAM 
   (cm) 

       W 
       (g)   

   N    IIR Rank     TAM                 W 
  (cm)                (g)  

Elops saurus 5 * * * * - - - -                         -    
Albula sp. - - - - - 2 * * *                         -    
Conger sp.  5 * * * * - - - -                          -    
Lycengraulis grossidens - - - - - - - - -                          -    
Holocentrus adscensionis - - - - - 1 * * *                         *    
Lutjanus synagris 1 100,35 7 31,5 149,8 - - - -    
Diapterus rhombeus - - - - - 1 242,4 6 16,65                 71,85    
Eucinostomus argenteus - - - - - - - - -                           -     
Haemulon aurolineatum 4 * * * * - - - -                           -     
Haemulon plumieri 4 769,19 1 12,18 142,30 - - - -                           -    
Haemulon steindachneri 3 681,81 2 11,37 37,82 - - - -                           -    
Orthopristis ruber 2 188,98 6 11,58 137,90 - - - -                           -    
Pomadasys corvinaeformis 4 228,52 5 11,82 72,81 - - - -                           -    
Cynoscion jamaicensis - - - - - 1 527,62 2 24,83                  190,10    
Isopisthus parvipinnis 1 22,54 10 11,14 1,17 - - - *                           *    
Larimus breviceps 11 549,03 3 10,70 15,53 3 448,95     3 6,18                     2,25   
Sciaenidae  - - - - - - - - -                            -    
Mugil curema                                                         - - - - - - - - -                            -    
Selene setapinnis - - - - - 1 120,11 7 12,22                    21,07    
Syacium micrurum - - - - - - - - -                            -    
Trichiurus lepturus 1 30,45 9 35,20 25,50 4 1218,01 1 39,75                    97,51   
Loligo plei - - - - - 5 350,69 4 1,45                       0,30    
Lolliguncula brevis 
Sepioteuthis sepioidea 
Octopus insularis 
Octopus vulgaris 
 

Média Final 

4 
3 
8 

      - 
 

7,46 

68,9 
* 

274,88 
- 

8 
* 
4 
- 
 
 

2,16 
* 

1,15 
- 
 

13,88(±11,35) 

1,8 
* 

1,69 
- 
 

58,63 (±62,32) 
 

4 
1 
- 
1 
 

3,86 

300,54 
* 
- 
* 

5 
* 
- 
* 

1,89                       2,4 
*                            * 
-                             - 
*                            * 
 
14,71(±13,85)         55,06(±70,75) 

   



Tabela 5. Número (N), índice de importância relativa e rank das espécies predadas por adultos e jovens de Sotalia guianensis no litoral 

do Rio Grande do Norte (RN).  

( - ) Não foi consumido; ( * )Não foi possível calcular o IIR. 

 

                 Espécies                                                         ADULTOS (n=22)                                                                                      JOVENS  (n=7) 
      N        IIR      Rank   TAM 

   (cm) 
       W 
       (g)   

   N    IIR Rank     TAM                 W 
  (cm)                (g)  

Elops saurus  * *         * *  - -              - -                        -    
Albula sp. 1 * * *  - - - -                        -    
Conger sp.  5 * * *  - - -                           -    
Lycengraulis grossidens - - - -  1 28,27         10 1,27                  0,81    
Holocentrus adscensionis 2 * *   3 * * *                         *    
Lutjanus synagris 1 23,42 13 31,50 149,83 - - - -                           -    
Diapterus rhombeus 3 155,28 5 13,03 102,88 - - - -    
Eucinostomus argenteus 2 29,96 11 14,09 85,79 6 308,87 4 9,36                 20,32    
Haemulon aurolineatum 5 * * * * 2 * * *                          *    
Haemulon plumieri 6 194,61 2 12,80 94,84 7 1199,65 2 11,67               69,85    
Haemulon steindachneri 3 52,08 10 11,98 37,82 2 94,24 6 11,39               16,66    
Orthopristis ruber 3 106,17 8 12,94 106,10 1 77,68 7 14,18                42,57    
Pomadasys corvinaeformis 5 136,71 7 13,14 75,57 - - - -                            -    
Cynoscion jamaicensis 1 28,73 12 24,83 190,10 - - - -                            -    
Isopisthus parvipinnis 1 3,81 16 1,14 1,17 1 29,7 9 1,26                   1,94    
Larimus breviceps 14 300,69 1 12,01 12,69 18 2673,84 1 13,22                 18,62   
Sciaenidae sp. 2 * * * * - - - -                            -    
Mugil curema                                                        3 173,7 4 18,34 191,22 - - - -                            -    
Selene setapinnis 1 21,2 14 12,22 21,07 1 71,97 8 15,2                   37,73    
Syacium micrurum 5 * * * * - - - -                            -    
Trichiurus lepturus 5 147,07 6 44,20 83,38 6 333,86 3 23,82                 23,83   
Loligo plei 1 3,85 15 1,52 1,54 4 221,41 5 1,26                    0,19    
Lolliguncula brevis 
Sepioteuthis sepioidea 
Octopus insularis 
Octopus vulgaris 
                      Média Final 

8 
26 
12 
1 

4,92 

96,09 
* 

192,34 
* 

9 
* 
3 
* 

1,92 
* 

1,69 
* 

12,34 (±12,34) 

2,4 
* 

2,38 
* 

72,42 (±65,39) 

- 
- 
- 
- 

4,33 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

-                             - 
-                             - 
-                             - 
-                             - 
10,24(±7,28)         23,52 (±21,90) 
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Tabela 6:  Caracterização das presas do boto-cinza no litoral do Rio Grande do Norte 

(RN). 

Espécie Ambiente Habitat Organização Tamanho máximo (cm) 

Lycengraulis grossidens 

Holocentrus adscensionis 

Lutjanus synagris 

Diapterus rhombeus 

Haemulon aurolineatum 

Haemulon plumieri 

Haemulon steindachneri 

Orthopristis ruber 

Pomadasys corvinaeformis 

Cynoscion jamaicensis 

Isopisthus parvipinnis 

Larimus breviceps 

Mugil curema 

Selene setapinnis 

Syacium micrurum 

Trichiurus lepturus 

Loligo plei 

Lolliguncula brevis 

Sepioteuthis sepioidea 

Octopus insular 

Octopus vulgaris 

estuarino/recifal 

recifal 

estuarino/recifal 

estuarino/recifal 

estuarino/recifal 

estuarino/recifal 

estuarino/recifal 

estuarino/recifal 

estuarino/recifal 

estuarino/recifal 

estuarino/recifal 

estuarino/recifal 

 estuarino/recifal 

estuarino/recifal 

estuarino/recifal 

estuarino/recifal 

       estuarino 

estuarino 

estuarino 

recifal 

recifal 

demersal 

demersal 

demersal 

demersal 

demersal 

demersal 

demersal 

demersal 

dermersal 

demersal 

demersal 

demersal 

demersal 

demersal 

bentônico 

demersal 

demersal 

demersal 

demersal 

bentônico 

bentônico 

cardume 

cardume/solitário 

cardume 

cardume 

cardume 

cardume 

cardume 

cardume 

cardume 

cardume 

cardume 

cardume 

cardume 

cardume 

solitário 

cardume 

cardume 

cardume 

cardume 

solitário 

solitário 

30 

35 

40 

40 

25 

40 

30 

40 

25 

50 

25 

30 

60 

40 

* 

200 

* 

* 

* 

* 

* 
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DISCUSSÃO 

O boto cinza no litoral do Rio Grande do Norte apresenta hábitos alimentares 

predominantemente piscívoros, mas também inclui em sua dieta cefalópodes e ao contrário de 

outros estudos, não foi observado nenhum registro de crustáceos.  Em relação às 

características gerais da nossa amostra, a composição da dieta de Sotalia guianensis indicou 

um padrão diferenciado em relação à média de itens alimentares registrada para a espécie, que 

foi menor que a encontrada em trabalhos realizados em outras regiões do país (Zanelatto 

2001; Di Benedito et al. 2001; Oliveira 2003; Daura-Jorge 2007), mas apresentou grande 

similaridade em relação à média de espécies já registradas na dieta do boto cinza, que não é 

muito alta, ficando em torno de duas ou três espécies por estômago (Daura-Jorge 2007). Essa 

baixa freqüência de itens alimentares descritos para Sotalia guianensis, associado ao 

avançado estado de decomposição em que esses itens foram observados no conteúdo 

estomacal - sendo raro a observação de presas inteiras ou semi-digeridas - sugere que grande 

parte dos animais dessa amostra tinha ingerido pouco ou nenhum recurso alimentar pouco 

antes do encalhe.  Esse padrão pode estar associado a algum quadro patológico, idade dos 

animais ou condições físicas dos mesmos, mas infelizmente no presente estudo essa questão 

não pode ser seguramente avaliada.  Em relação à média de espécies identificadas os dados 

sugerem que apesar dos estômagos analisados apresentarem poucos itens alimentares, a 

variedade de espécies encontradas reflete o padrão de dieta do boto cinza observado ao longo 

da costa brasileira.  Sobre os animais encontrados com marcas, é possível que alguns,  os que  

apresentavam marcas de rede de pesca, tenham sido capturados quando estavam se 

alimentando ou em busca do recurso.  Um desses animais, o PPC-89, que foi capturado 

acidentalmente em rede de pesca apresentava no conteúdo estomacal presas semi-digeridas, 

característica rara em nossa amostra, indicando a ingestão de alimento pouco antes de morrer.    
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Em relação aos itens alimentares, nossos resultados indicam que os teleósteos foram 

os recursos mais importantes na dieta do boto cinza no litoral do Rio Grande do Norte, 

confirmando assim, a predominância dos peixes na dieta dessa espécie, como previamente 

observado em outras regiões do país (Borobia & Barros 1989; Zanelatto 2001; Di Benedito et 

al. 2001; Oliveira 2003; Cremer 2007; Daura-Jorge 2007).  Outro item registrado foi o 

cefalópode, que apesar de terem sido observados em até 54% dos estômagos analisados, dos 

quais cinco espécies foram identificadas, sendo duas novas para a dieta do boto cinza, a 

importância relativa desse item foi considerada baixa.  Contudo, quando analisada a 

composição da dieta comparando o sexo e faixa etária, foi comprovado que uma das espécies 

de cefalópodes, Octopus insularis, recentemente descrita para o litoral do Estado (Leite et al. 

2008), foi considerada a quarta mais importante na dieta dos machos adultos.  Outro dado 

interessante foi o primeiro registro de Sepiothetis sepioidea, que apresentou alta freqüência e 

ocorrência.  Infelizmente não foi possível verificar a importância relativa desse item.  Sobre a 

ausência de crustáceos na dieta do boto cinza nesse estudo, os trabalhos publicados sobre a 

dieta do boto cinza no Brasil vêm igualmente sugerindo uma menor representatividade desse 

item na dieta de Sotalia guianensis (Borobia & Barros 1989; Di Benedito et al. 2001; 

Zanelatto 2001; Oliveira 2003; Daura-Jorge 2007).   

Nossos dados estão de acordo com os achados em outros trabalhos no que se refere ao 

número de espécies consideradas relativamente importantes.  No presente estudo, foram 

identificadas 23 espécies de presas, mas apenas seis foram responsáveis por 64% da 

freqüência e 70% da biomassa total, sugerindo que o animal apresenta uma certa variedade na 

composição da dieta, mais a maioria das presas apresentam pouca importância na dieta desses 

animais na região.  Assim, poderíamos pensar em uma espécie com tendências alimentares de 

especialista.  De acordo com Fryxell e Lundberg (1997), quando uma presa preferida torna-se 

escassa e as presas alternativas são abundantes, a taxa de consumação das presas preferidas 
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pode ser diluída pelas presas alternativas, o que poderia resultar na ingestão de uma 

quantidade maior de presas, na tentativa de suprir as necessidades do animal.  Nesse caso, o 

termo preferido é definido na literatura como uma tendência para ingerir um determinado tipo 

de presa, mais do que poderia ser esperado, se fosse baseado apenas na abundância desse 

recurso no ambiente (Chesson 1983).  Em nosso estudo, Larimus breviceps, que foi 

considerada a presa mais importante na dieta do boto cinza, aparece nos estômagos coletados 

em diferentes períodos do ano, indicando que os animais de fato podem selecionar alguns 

itens em detrimento de outros que possivelmente estão disponíveis.    Similarmente Daura-

Jorge (2007), sugere que a população de boto cinza da região da Baia Norte, sul do Brasil, 

apresenta hábitos alimentares especialistas, caracterizado pela predominância de alguns itens 

alimentares, em especial Trichiurus lepturus e Micropogonias furnieri, que representaram 

75% da biomassa consumida.  Por outro lado, Cremer (2007), argumenta que Sotalia 

guianensis observado no estuário de Babitonga são generalistas, incluindo em sua dieta até 19 

espécies de presas, mas apresenta um padrão seletivo com relação às suas presas, o que 

possivelmente indica um quadro de preferência: as presas selecionadas não são as mais 

abundantes na região de estuário, sugerindo que a escolha dos itens não se daria apenas por 

oportunismo mais antes seguindo um padrão de seletividade do recurso.   

Em relação às espécies consideradas mais importantes, percebemos algumas variações 

entre as regiões em que o habito alimentar do boto cinza foi investigado: em nosso estudo, 

Larimus breviceps, Haemulon plumieri, Lutjanus synagris, Trichiurus lepturus, Mugil curema 

e Diapterus rhombeus foram as presas mais importantes; no litoral do Estado do Rio de 

Janeiro foram Trichiurus lepturus, Porichthys porossissimus, Anchoa filifera e Paralonchurus 

brasiliensis (Di Benedito et al. 2001); no litoral norte do Estado do Paraná e sul de São Paulo 

Diapterus rhombeus, Stellifer rastrifer, Stellifer sp. e Trichiurus lepturus (Oliveira 2003); na 

baía de Babitonga, litoral norte do Estado de Santa Catarina, Mugil curema, Micropogonias 
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furnieri, Diapterus rhombeus e Stellifer brasiliensis (Cremer 2007); na baía de Paranaguá, 

litoral do Paraná, Pomadasys corvinaeformis, Pellona harroweri, Ctenosciaena gracilicirrhus 

e Cetengraulis edentulus (Zanelatto 2001) e na baía norte de Santa Catarina, Trichiurus 

lepturus, Micropogonias furnieri, Cetengraulis edentulus e Mugil curema (Daura-Jorge 

2007).  Observamos que algumas espécies podem ser consideradas mais comuns à dieta do 

boto cinza em diferentes regiões, indicando possivelmente alguma preferência alimentar, mas 

apresentam graus de importância diferenciados.  Segundo Cremer (2007), as variações na 

importância relativa das presas do boto cinza observado em diferentes regiões provavelmente 

reflete variações na distribuição e abundância das populações ictíicas e, desta forma, a ordem 

de importância das presas consumidas por Sotalia guianensis não se mantém ao longo de sua 

distribuição.     Até o presente momento ainda não dispomos de informações precisas sobre a 

distribuição sazonal das presas do boto cinza no litoral do Rio Grande do Norte, o que poderia 

auxiliar na discussão sobre a seletividade desses itens na dieta do boto cinza.  Contudo, 

espécies como Micropogonias furnieri, Paralonchurus brasiliensis e Porichthys porisissimus 

consideradas importantes na dieta do boto cinza em outras localidades (Zanelatto 2001; Di 

Benedito et al. 2001; Daura-Jorge 2007), também foram registradas em diferentes áreas do 

nosso litoral (Garcia 2006), mas não foram observadas na dieta de Sotalia guianensis no 

presente estudo, sugerindo diferenças no padrão de seletividade dos itens alimentares ao longo 

da costa brasileira.      

Adicionalmente, as informações sobre o comportamento e habitat das presas do boto 

cinza identificadas neste estudo, sugerem que, de maneira geral, os animais forrageiam 

principalmente em áreas próximas á costa, em ambientes estuarinos ou recifais, ao longo da 

coluna d´água, predando espécies que formam cardumes e podem utilizar a audição passiva 

para a captura de suas presas.  Em suporte a essas informações, dados sobre o comportamento 

alimentar de Sotalia guianensis para o litoral do Rio Grande do Norte indicam que os animais 
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são observados em atividade de forrageio próximo á superfície da água, muitas vezes sendo 

possível a observação de cardumes de presas saltando à frente dos predadores, em partes rasas 

das enseadas e em áreas estuarinas.  Observação do comportamento alimentar do boto cinza 

em outras localidades, também sugere a captura de presas que ficam próximos a superfície 

e/ou ao longo da coluna d´àgua (Di Benedito et al. 2001; Cremer 2007).  Além disso, outra 

característica observada nas principais presas identificadas nesse estudo é a produção de sons.  

As principais presas, Larimus breviceps e Haemulon plumieri, são conhecidas por 

apresentarem sons típicos (Menezes & Figueiredo 1980; Carvalho-Filho 1999).  A observação 

de presas que produzem sons na dieta de Sotalia guianenis (Santos et al. 2002; Daura-Jorge 

2007) e de outros cetáceos costeiros (Barros & Wells 1998) sugere que essa característica 

pode influenciar as estratégias de forrageio adotada pelos golfinhos.  Segundo Barros (1993 

apud Wells & Barros 1998), os gofinhos que se alimentam de peixes que produzem sons 

poderiam utilizar a audição e não a ecolocalização para a captura de suas presas.  Por outro 

lado, a maior concentração de otólitos da família Sciaenidae e Haemulidae na composição da 

dieta do boto cinza, também pode ser um reflexo do tamanho desses otólitos, que são 

proporcionalmente maiores que os de outras famílias e conseqüentemente demorariam mais 

para serem digeridos. Mas essa característica pode estar associada exatamente com o fato 

dessas espécies produzirem sons.  Segundo Cruz e Lombarte (2004), há relação significativa 

entre o tamanho do otólito e as estratégias de comunicação adotada entre os peixes: espécies 

com otólitos relativamente grandes seriam considerados especialistas na produção de sons, 

como os Sciaenidae e Haemulidae, enquanto aqueles com otólitos relativamente pequenos 

utilizam os padrões de coloração para comunicação, como os representantes da família 

Labridae.  Em suporte a essa hipótese, Monteiro et al. (2005), enfatizam que espécies da 

família Sciaenidae, como Ctenosciaena gracilicirrhus, Larimus breviceps, Paralonchurus 

brasiliensis, Stellifer brasiliensis e Stellifer rastrifer, de fato apresentam otólitos 
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relativamente grandes e são conhecidos por produzirem sons característicos.  Considerando 

que todas essas espécies de Sciaenideos já foram registradas na dieta de Sotalia guianensis ao 

longo da costa brasileira (Zanelatto 2001; Di Benedito et al. 2001; Oliveira 2003; Daura-Jorge 

2007), acreditamos que apesar do viés metodológico relacionado ao tempo de digestão dos 

otólitos, a escuta passiva pode ser um mecanismo utilizado para a captura das presas pelo boto 

cinza.  Consequentemente, o fato das principais presas do boto cinza formarem cardumes e 

também possuírem características de produção de sons, possivelmente influencia as 

estratégias de forrageio adotadas por essa espécie. 

Ainda sobre as características das presas, as informações sobre o tamanho e peso 

indicaram que os animais capturam presas de pequeno porte ou juvenis, um padrão observado 

em outros estudos com Sotalia guianensis (Di Benedito et al. 2001; Santos et al. 2002; 

Oliveira 2003; Daura-Jorge 2007) e também em outros cetáceos costeiros (Amir et. al 2005). 

Segundo, Daura-Jorge (2007), o maior consumo de presas menores pode estar relacionado à 

disponibilidade das mesmas, visto que estuários e baías costeiras geralmente são habits para 

espécies estuarinas de pequeno porte (Barletta et al. 2003).    

Sobre a composição da dieta do boto cinza, comparando sexo e faixa etária, nossos 

dados não indicaram uma diferença significativa em relação à freqüência, tamanho e peso das 

presas ingeridas entre os sexos, seguindo um padrão já descrito em outros estudos.  Segundo 

Di Benedito et al. (2001), a proporcionalidade de alimentos consumidos entre machos e 

fêmeas em Sotalia guianensis seria uma conseqüência da ausência de dimorfismo sexual em 

relação ao porte nessa espécie.  Similarmente, Oliveira (2003) enfatiza que variações no 

padrão de dieta entre machos e fêmeas são mais evidentes quando os animais se alimentam 

em áreas diferentes e/ou quando apresentam um dimorfismo sexual acentuado.  Sobre a 

similaridade na quantidade e porte das presas consumidas entre jovens e adultos, esperávamos 

uma diferenciação nos resultados, entretanto esse padrão pode ser uma conseqüência da 
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necessidade dos jovens obterem alimentos proporcionalmente maiores, na tentativa de obter 

energia suficiente para acompanhar os animais adultos (Di Benedito et al. 2001).   

Com relação ao grau de similaridade na dieta entre os sexos e faixa etária, nossos 

resultados indicaram que a baixa sobreposição da dieta entre machos e fêmeas adultas pode 

resultar de diferenças no comportamento alimentar da espécie, que mesmo apresentando uma 

similaridade com relação ao porte e peso das presas, podem optar por itens diferenciados 

devido à diferenças comportamentais.  Segundo Zanelatto (2001), as fêmeas, devido ao 

cuidado parental direcionado aos filhotes, teriam uma área de alimentação mais restrita, 

enquanto os machos poderiam ampliar o leque de presas ingeridas, freqüentando áreas mais 

diversificadas em decorrência da menor dedicação aos cuidados parentais.  Outra hipótese 

seriam as necessidades energéticas diferenciadas das fêmeas durante o período de gestação ou 

lactação. Por exemplo, em nosso estudo, dentre os estômagos encontrados totalmente vazios 

estavam duas fêmeas grávidas, com fetos bem desenvolvidos.  Young e Cockcroft (1994) 

observaram variações no comportamento alimentar de fêmeas, de acordo com o estado de 

gestação: fêmeas grávidas alimentavam-se mais de teleósteos e fêmeas lactantes consumiram 

mais lulas.  Segundo Croxall e Prince (1982 apud Oliveira 2003) as lulas possuem um baixo 

valor calórico, mas um alto conteúdo de água, o que possivelmente é importante na produção 

e manutenção da lactação.  Já o grau de sobreposição de dieta entre jovens e adultos era 

esperada, considerando que os jovens com freqüência são observados acompanhando os 

episódios de forrageio ao lado de animais adultos em diferentes pontos do litoral, esse 

compartilhamento de espécies poderia ser uma conseqüência do processo de aprendizagem 

desses animais.  Adicionalmente, como observado em outros estudos animais juvenis do boto 

cinza já são aptos a capturarem uma grande variedade de presas, assim como os animais 

adultos (Oliveira 2003).   
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Em resumo, as informações sobre a dieta do boto cinza nessa região, além de fornecer 

os primeiros dados sobre essa temática, indicando as principais presas consumidas e até o 

registro de espécies ainda não descritas para a dieta de Sotalia guianensis, possibilitou 

reforçar a importância da manutenção das regiões estuarinas para a conservação do boto cinza 

na região.  Adicionalmente, nossos resultados sugerem que o boto cinza no litoral do Rio 

Grande do Norte apresenta hábitos alimentares com tendências de especialista e, como 

observado em outros estudos (Daura-Jorge 2007), a variedade de presas observadas na dieta 

pode representar um oportunismo alimentar influenciado pelo comportamento e/ou 

disponibilidade do recurso utilizado.  Entretando, somente através de estudos futuros que  

possam caracterizar as comunidades ictícas da região é possível ampliar o entendimento da 

relação entre o boto cinza e suas respectivas presas.  Nesse estudo sugerimos que a baixa 

sobreposição de dieta entre machos e fêmeas do boto cinza pode ser decorrente de diferenças 

comportamentais, possivelmente influenciando as áreas utilizadas.  No litoral do Rio Grande 

do Norte, dentro de algumas enseadas (Pipa e Tabatinga) frequentemente são observados 

animais adultos na companhia de animais imaturos.  Ainda não podemos afirmar com certeza 

o sexo dos animais observados dentro das enseadas, mas certamente os dados sobre a dieta 

podem acrescentar informações importantes sobre o comportamento e distribuição dessa 

espécie, inclusive relativos às relações sociais destes animais. 
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RESUMO 

A utilização de catálogos de otólitos é uma ferramenta essencial para a identificação dos 

teleósteos encontrados na dieta de predadores piscívoros.  Contudo, publicações sobre a 

caracterização de otólitos ainda são raras no Brasil e referem-se a poucas espécies e estão 

restritas á região sul e sudeste do país. Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo (1) 

ampliar as informações relativas às principais estruturas que caracterizam os otólitos, (2) 

fornecer parâmetros para uma avaliação mais objetiva dessas estruturas, (3) permitir a 

identificação dos teleósteos mediante a utilização dessa ferramenta e por fim, (4) organizar a 

primeira coleção de referência de otólitos para o Nordeste do Brasil.  O catálogo foi organizado 

com fotos e descrição de otólitos sagitta de 43 espécies de teleósteos costeiros presentes em 20 

famílias que ocorrem no litoral do Rio Grande do Norte (RN). Para facilitar a identificação das 

estruturas, são apresentadas informações sobre a forma do otólito, tipos de margens, tipo e 

forma de sulco acústico, características da cauda, óstio e excisura ostial, além do comprimento 

e largura dos otólitos.  Adicionalmente, são apresentadas as informações sobre o comprimento 

total, comprimento padrão e peso dos peixes utilizados no catálogo.    
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ABSTRACT 

The use of otoliths catalogs is an essential tool for the identification of the fishes found in the 

diet of piscivorous animals.  However, publications about characterization of otoliths until 

now are rare in Brazil and refer to few species and they are restricted to the south and 

southeast areas. In that sense, the present study had for objective (1) to increase the relative 

information about main structures that characterize the otoliths, (2) to supply parameters for 

an evaluation more objective of those structures, (3) to allow the identification of the fishes by 

the use of that tool and finally, (4) to organize the first collection of otoliths reference for the 

Northeast of Brazil.  The catalog was organized with photographs and description of sagitta 

otoliths the 43 coastal species present in 21 families that happen in the coast of the State of 

Rio Grande do Norte (RN). For to easier identification of the structures, are presented 

information about otolith form, margins, sulcus acusticus forms, characteristics of the cauda, 

ostium and excisura ostii, besides the length and width of the otoliths.  Additionally are 

presented informations about total length, pattern length and weight of the fishes used in the 

catalog.    
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INTRODUÇÃO 

Estudos sobre a dieta de animais marinhos, particularmente a identificação dos 

teleósteos no conteúdo estomacal, são um componente importante na compreensão da relação 

predador x presa e interações com a pesca comercial (Furlani et al. 2007).  A determinação da 

dieta em predadores piscívoros é realizada principalmente através da análise de itens 

recuperados do trato digestivo.  Sem dúvida, um dos principais problemas para analisar esse 

material é a alta taxa de digestão, que pode destruir grande parte das estruturas de importância 

taxonômica para a identificação das presas (Murie & Lavigne 1986; Navega 2001). Contudo, 

a identificação dos teleósteos pode ser realizada a partir da recuperação de estruturas mais 

resistentes à ação gástrica, como os otólitos, vértebras ou escamas (Navega 2001).  

Entre estes, os otólitos são considerados as estruturas mais facilmente identificáveis, 

são formados por concreções calcárias e estão localizados no ouvido interno de todos os 

teleósteos, ocorrendo em três pares simétricos: lapillus, asteriscus e sagitta (Navega 2001; 

Cruz & Lombarte 2004).  Essas estruturas são referidas como direito ou esquerdo e fazem 

parte das funções de equilíbrio e audição dos peixes (Bastos 1990).  O par lapilli  é o principal 

encarregado do equilíbrio, enquanto os demais estão mais relacionados com a função de 

audição (Nolf 1985, citado por Assis 2003).  Os otólitos, em especial os sagitta, variam 

amplamente entre as espécies de peixes e são reconhecidos como sendo específicos de cada 

espécie (Torno 1976).   

Diferentes fatores podem influenciar a morfologia interna dos otólitos (temperatura e 

profundidade da água, presença de minerais e alimento), como também as necessidades 

auditivas diferenciadas entre as espécies (Popper & Coombs 1982; Gauldie 1988; Lombarte & 

Lleonart 1993; Aguirre & Lombarte 1999; Monteiro at al. 2005).  Segundo Cruz e Lombarte 

(2004), há relação significativa entre o tamanho do otólito e as estratégias de comunicação 

entre os peixes. Espécies com otólitos relativamente grandes são considerados especialistas na 
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produção de sons (Sciaenidaes e Haemulidaes), enquanto aqueles com otólitos relativamente 

pequenos utilizam os padrões de coloração para comunicação (Labridaes).  Em suporte a essa 

hipótese, Monteiro et al. (2005), enfatizam que espécies da família Sciaenidae (Ctenosciaena 

gracilicirrhus, Larimus breviceps, Paralonchurus brasiliensis, Stellifer brasiliensis, Stellifer 

rastrifer) de fato apresentam otólitos relativamente grandes e são conhecidos por produzirem 

sons característicos.  Segundo os autores a escuta certamente é uma parte importante do 

sistema sensorial dessas espécies, que provavelmente utilizam os sons para localizar comida, 

reconhecimento intraespecífico e evitação de predadores.  Devido a essas características, os 

Sciaenideos são considerados modelos para estudos sobre estrutura e função do ouvido 

interno dos peixes (Cruz & Lombarte 2004).   

Devido às suas características morfológicas e à capacidade de registrar informações 

sobre o ambiente, nos últimos anos houve um grande desenvolvimento de estudos baseados 

em informações decorrentes dos otólitos (Begg et al. 2005; Campana 2005). Essas estruturas 

são utilizadas nos estudos sobre idade e crescimento dos peixes (Xie et al. 2005; Hwang et al. 

2006), em pesquisas sobre população – avaliação de unidades populacionais (stocks), 

movimento e migração dos peixes (Campana et al. 2000; Tracey et al. 2006) equilíbrio e 

audição (Campana 2005), identificação de fósseis na arqueologia (Carpenter et al. 2003) e 

sobre dieta em animais piscívoros (Fitch & Brownell 1968; Di Benedito et al. 2001).  

Com relação aos estudos sobre dieta, com o aumento dos trabalhos sobre predadores 

piscívoros, os guias de otólitos de peixes em diferentes regiões tornaram-se uma ferramenta 

essencial para o maior conhecimento das relações presa x predadores (Navega 2001; Furlani 

et al. 2007).  Nesse sentido, apesar dos otólitos não serem um objeto da pesquisa em si, eles 

representam uma das principais ferramentas para responder as questões sobre predação.  Além 

de fornecer informações sobre a espécie de teleósteo consumido, os otólitos permitem ainda 

estimar a quantidade e porte das presas ingeridas.  Nesses estudos, os sagitta são os mais 
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adequados para as comparações taxonômicas, devido ao maior tamanho e grau de variação 

morfológica desses otólitos (Bastos 1990; Volpedo & Echevarria 2003).   

No geral, para a realização dos trabalhos sobre dieta, são realizadas consultas a 

coleções de otólitos de peixes coletados nas regiões estudadas.  Entretanto, a identificação de 

otólitos mediante a comparação direta com as coleções pode representar um processo muito 

subjetivo, pois se baseia unicamente no aspecto visual (Bastos 1990). Por outro lado, o 

desenvolvimento de catálogos com sistemas de identificação por análise de imagens, que 

descrevem e discriminam as principais características dos otólitos, representa uma ferramenta 

mais adequada para a identificação dos teleósteos (Tuset et al. 2003; Campana 2005).  

Com base nas informações que foram apresentadas e considerando que no Brasil as 

publicações sobre os otólitos estão restritas a poucas espécies e concentrados na região sul e 

sudeste do país (Bastos 1990; Corrêa & Vianna 1993; Abilhôa & Corrêa 1993; Lemos et al. 

1993; Lemos et al. 1995 a, b; Hofstaetter et al. 1996), o presente estudo teve por objetivo (1) 

ampliar as informações relativas às principais estruturas que caracterizam os otólitos, (2) 

fornecer parâmetros para uma avaliação mais objetiva dessas estruturas, (3) permitir a 

identificação dos teleósteos mediante a utilização dessa ferramenta e por fim, (4) organizar a 

primeira coleção de referência de otólitos para o Nordeste do país.     

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os exemplares de teleósteos utilizados nesse estudo foram procedentes do mercado na 

região portuária de Natal e como complemento foram incluídas amostras coletadas em praias 

do litoral sul do Rio Grande do Norte. Após as coletas, os exemplares foram acondicionados 

em caixas térmicas, sendo a seguir transportados ao Laboratório de Ecologia e Fisiologia de 

peixes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para a identificação4 e realização da 

                                                 
4 Identificação: José Garcia Junior e Wallace Nascimento. 
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triagem. Para cada exemplar foram registradas as seguintes variáveis: 

Comprimento total (Lt): distância entre a extremidade anterior da maxila à 

extremidade final da nadadeira caudal, expressa em centímetros; 

Comprimento standard (Ls): distância entre a extremidade anterior da maxila à 

extremidade final da coluna vertebral, expressa em centímetros; 

Peso total (Wt): peso total do exemplar expresso em miligramas, utilizando-se balança 

de precisão; 

A extração dos otólitos foi realizada mediante o cozimento dos peixes em água por 

cerca de cinco minutos. Em seguida, realizou-se um corte longitudinal na região ventral do 

crânio e o par sagitta foi extraído, lavado com detergente neutro e secado naturalmente.  

O otólito esquerdo foi selecionado e submetido a um processo de visualização das 

estruturas internas através do tingimento com pó de grafite (Bastos, 1990). Posteriormente os 

otólitos foram fixados com massa de modelar em placa de petri e fotografados com máquina 

do modelo Canon acoplada à lupa Zeiss. As medidas de comprimento total (CO) e largura 

total (LO) dos otólitos foram registradas com auxílio do programa Image Tool em milímetros. 

A terminologia utilizada para as formas e estruturas dos otólitos segue, de modo geral, 

Hecht (1987), Morrow (1979), Bastos (1990) e Navega (2001) estando definida a seguir: 

1. Sulco acústico (SA): canal localizado no lado medial interno do otólito.  Apresenta 

diversas feições anexas e adjacentes de grande importância na caracterização das 

espécies.  Fazem parte do sulco acústico o óstio, colo e a cauda. 

2. Colo: região do sulco acústico caracterizada por um estreitamento ou mudança na 

profundidade e/ou largura do sulco que o divide em duas partes distintas: o óstio 

anteriormente e a cauda posteriormente.   

3. Óstio: região do sulco acústico anterior ao colo. 

4. Cauda: região do sulco acústico posterior ao colo. 
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5. Excisura: abertura do sulco na margem do otólito.  A excisura anterior é a abertura na 

margem anterior do otólito ligando-se ao óstio.  A excisura posterior é o mesmo que a 

anterior, mas em relação à cauda. 

6. Área dorsal: porção do otólito dorsal ao sulco acústico. 

7. Área ventral: porção do otólito ventral ao sulco. 

8. Margens: são os limites dos otólitos, podem ser: anterior, posterior, dorsal e ventral. 

9. Comprimento total (CO): maior distância medida entre a margem anterior e posterior 

do otólito. 

10. Largura total (LO) : maior distância entre a margem dorsal e ventral do otólito. 

11. Altura da área dorsal (AD): maior distância, em linha reta, compreendida entre um 

ponto central da intersecção da cauda com o óstio e a margem dorsal. 

12. Altura da área ventral (AV) : maior distância, em linha reta, compreendida entre um 

ponto central da intersecção da cauda com o óstio e a margem ventral. 

13. Altura do óstio (AO): maior distância, tomada em linha reta, entre as margens dorsal 

e ventral do óstio. 

                                     

Figura 01. Desenho esquemático da superfície interna de um otólito sagitta 

esquerdo: 1-óstio, 2-cauda, 3-colo e 4-excisura.  
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Abaixo, esquemas das descrições utilizadas para a leitura das estruturas5: 

1. Diagrama das diferentes formas geométricas: A) elipsóide B) obovado, C) lunado, D) 

oval, E) paralelogrâmico, F) pentagonal, G) piriforme, H) triangular, I) furcado, J) 

pingoforme e K) foliforme. 

A B C 

   

D E F 

   

 

G 

 

H 

 

I 

   

J K  

   

 

            

                                                 
5 Desenhos: Lídio França. 
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2. Diagrama esquemático dos diferentes tipos de margens (padrão predominante): A) lisa, B) 

entelhada, C) crenulada, D) ondulada, E) irregular, F) aculeada, G) denteada e H) sinuosa. 

A B C 

   

D E F 

   

G H  

   

 

 

3. Diagrama esquemático de otólitos mostrados: Tipos de sulco acústico: 1) medial, 2) ostial, 

3) óstio-caudal e 4) caudal; Formas de sulco acústico: 1) homosulcóide e 2) 

heterosulcóide; Formas da cauda: 1) reta, 2) curva angulosa, 3) curva maior que 90º e 4) 

curva em gancho;:1) deltóide, 2) obcordiforme, 3) orbicular e 4) quadrangular; Posição da 

excisura ostial; 1) ampla e anterior, 2) estreita e ântero-dorsal,  3) ampla e ântero-ventral e 

4) estreira e ântero –ventral. 
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TIPO DE SULCO ACÚSTICO 

     1              2 3   4 

    

 

 

 

 

 

       

             

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE CAUDA 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

 

FORMAS DE SULCO ACÚSTICO 

1 2 
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TIPOS DE ÓSTIO 

1 2 3 

   

4 5 6 

  

 

 

 

 

POSIÇÃO DA EXCISURA OSTIAL 

       1        2        3   4 
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RESULTADOS 

O catálogo foi organizado mediante a descrição dos otólitos sagitta de 43 espécies de 

teleósteos costeiros presentes em 20 famílias que ocorrem no litoral do Rio Grande do Norte 

(RN). Na apresentação dos resultados os otólitos foram descritos obedecendo ao seguinte 

padrão: família, nome da espécie com a autoridade, nome comum no RN, amostragem, forma 

do otólito, tipos de margens, tipo e forma de sulco acústico, características da cauda, óstio e 

excisura ostial. São apresentados ainda, os caracteres morfométricos dos otólitos (CO e LO) e 

dos peixes (Lt, Ls e Wt), como também a foto do otólito esquerdo de cada espécie67. 

 

 
FAMÍLIA ELOPIDAE 

Espécie: Elops saurus  
             Linnaeus, 1766 
 
Nome comum: ubarana  
 
Amostragem: descrição baseada em 04 
exemplares.   
 
Descrição: otólito pingoforme, margem 
anterior, posterior, dorsal e ventral irregulares.  
Sulco acústico ostial, com forma 
homosulcóide.  Apresenta cauda curva, 
ângulo maior que 90º e óstio do tipo deltóide.  
A posição da excisura ostial é ampla e 
anterior. 
 
Morfometria: 
CO= 6,4 mm 
LO= 3,4 mm 
Lt=     32 cm 
Ls=     26 cm 
Wt=144,37 g 

 
 
 

 

 

 

                                                 
6 Fotos: Lorena Andrade. 
7 Identificação dos peixes: José Garcia Junior e Wallace Nascimento. 

  5 mm 
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FAMÍLIA ENGRAULIDAE 

Espécie: Lycengraulis grossidens  
                      (Agassiz, 1829) 
 
Nome comum: arenque 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
 
Descrição:  otólito foliforme, margem 
anterior entalhada, margem posterior e 
dorsal lisas e margem ventral aculeada.  
Sulco acústico ostial, com forma 
heterosulcóide.  Apresenta cauda reta e óstio 
do tipo triangular.  A posição da excisura 
ostial é ampla e anterior. 
      
Morfometria: 
CO= 4,16 mm 
LO=  2,45 mm 
Lt= 15,8 cm  
Ls=   13 cm 
Wt=32,83 g 

 
 

 

 

 

 
FAMÍLIA CLUPEIDAE 

Espécie: Harengula clupeola  
                    (Cuvier, 1829) 
Nome comum: sardinha cascuda 
 
Amostragem: descrição baseada em 05 
exemplares.   
Descrição: otólito furcado, com margem 
anterior entalhada, margem posterior 
aculeada, margem dorsal lisa e margem 
ventral denteada.  Sulco acústico ostial, com 
forma heterosulcóide.  Apresenta cauda reta 
e óstio do tipo deltóide.  A posição da 
excisura ostial é ampla e anterior. 
 
Morfometria: 
CO= 2,89 mm   
LO= 1,66 mm 
Lt= 13,5 cm 
Ls=   11 cm      
Wt=26,43 g 

 
 

 
 

 

 5 mm 

5 mm 
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Espécie: Opisthonema oglinum  
                    (Le Sueur, 1818) 
 
Nome comum: sardinha bandeira  
 
Amostragem:descrição baseada em 04 
exemplares.     
 
Descrição: otólito furcado, com margem 
anterior entalhada, margem posterior lisa, 
margem dorsal irregular e margem ventral 
aculeada.  Sulco acústico ostial, com forma 
heterosulcóide.  Apresenta cauda reta e óstio 
do tipo homoforme.  A posição da excisura 
ostial é ampla e anterior. 
     
Morfometria: 
CO= 2,78 mm 
LO= 1,37 mm 
 
Lt= 16,5 cm 
Ls= 12,5 cm 
Wt=35,83 g 
 

 
 
 
 

 
 

FAMÍLIA ARIIDAE  
Espécie: Bagre marinus  
               (Mitchill, 1815) 
 
Nome comum: bagre bandeira  
   
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares.   
 
 
Descrição: otólito oval, com margens 
anterior, posterior, dorsal e ventral lisas.  
Demais estruturas não foram identificadas.  
 
      
Morfometria: 
CO=    7 mm 
LO=5,86 mm 
 
Lt=    19 cm 
Ls=    14 cm 
Wt= 56,57 g 

 
 
 

 
 

 

 

5 mm 
 

5  mm 
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FAMÍLIA MUGILIDAE 
Espécie: Mugil curema 
            Valenciennes, 1836 
 
Nome comum: tainha 
Amostragem: descrição baseada em 22 
exemplares. 
 
Descrição: otólito elipsóide, com margem 
anterior irregular, margem posterior 
crenulada, margem dorsal entalhada e 
margem ventral aculeada.  Sulco acústico 
ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva, ângulo maior que 
90º e óstio do tipo deltóide.  A posição da 
excisura ostial é ampla e anterior. 
 
Morfometria: 
CO= 7,39 mm 
LO= 3,15 mm 
Lt=   25,3 cm 
Ls=   19,6 cm 
Wt= 157,53 g 
 

 
 
 

 

 

 
FAMÍLIA HEMIRAMPHIDAE  

Espécie: Hemirhamphus brasiliensis 
                       (Linnaeus, 1758) 
 
Nome comum: agulha preta 
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
  
Descrição: otólito foliforme, margens 
anterior, posterior, dorsal e ventral 
irregulares.  Sulco acústico ostial, com forma 
heterosulcóide.  Apresenta cauda reta e óstio 
do tipo triangular.  A posição da excisura 
estreita e ântero-dorsal. 
   
Morfometria: 
CO= 3,55 mm 
LO=  2,27 mm 
 
Lt=   17,5 cm 
Ls=     13 cm 

 
 

 

 
 5 mm 

5 mm 
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FAMÍLIA HOLOCENTRIDAE 
Espécie: Holocentrus ascensionis  
                        (Osbeck, 1765) 
 
Nome comum: mariquita 
 
Amostragem: descrição baseada em 05 
exemplares. 
 
Descrição: otólito lunado, com margens 
anterior, posterior, dorsal e ventral lisas.  
Sulco acústico ostial, com forma 
heterosulcóide.  Apresenta cauda reta e óstio 
do tipo oval.  A posição da excisura ostial é 
estreita e ântero-dorsal. 
    
Morfometria: 
CO= 8,60 mm  
LO= 3,73 mm 
Lt=  22,5 cm   
Ls=  17,3 cm   
Wt=  106,9 g 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

Wt=    67,5 g 
Espécie: Hyporhamphus unifasciatus                                       
                       (Ranzani, 1842)    
  
Nome comum: agulha verde 
 
Amostragem: descrição baseada em 06 
exemplares. 
  
Descrição: otólito oval, margens anterior, 
posterior, dorsal e ventral irregulares.  Sulco 
acústico ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva, ângulo maior que 90° 
e óstio do tipo orbicular.  A posição da 
excisura estreita e ântero-dorsal. 
   
Morfometria: 
CO= 4,75 mm 
LO= 3,21 mm 
 
Lt=  19,5 cm 
Ls=     17 cm 
Wt=  19,87 g 
 
 

 
 
  

 
 

5 mm 

5 mm 



 

 

134 

 

 
FAMÍLIA CENTROPOMIDAE 

Espécie: Centropomus parallelus  
                        Poey, 1860 
 
Nome comum: camurim corcunda  
 
Amostragem: descrição baseada em 04 
exemplares. 
 
Descrição:  otólito elipsóide, com margens 
anterior, posterior, dorsal e ventral 
irregulares.  Sulco acústico ostial, com 
forma heterosulcóide.  Apresenta cauda 
curva, ângulo maior que 90º e óstio do tipo 
triangular.  A posição da excisura ostial é 
estreita e antero-dorsal. 
 
Morfometria: 
CO= 7,20  
LO= 4,38 
 
Lt=  21,5 cm 
Ls=  16,5 cm 
Wt=104,91 g 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Espécie: Centropomus undecimalis  
                       (Bloch, 1796) 
Nome comum: camurim 
 
Amostragem: descrição baseada em 06 
exemplares. 
Descrição: otólito elipsóide, com margens 
anterior, posterior, dorsal e ventral 
irregulares.  Sulco acústico ostial, com 
forma heterosulcóide.  Apresenta cauda 
curva, ângulo maior que 90º e óstio do tipo 
triangular.  A posição da excisura ostial é 
estreita e ântero-ventral. 
 
Morfometria: 
CO=  9,19 mm 
LO=  5,22 mm 
 
Ls=     29 cm 
Lt=     23 cm  
Wt=169,55 g 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

5 mm 

5 mm 
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FAMÍLIA EPINEPHELIDAE  

Espécie: Cephalopholis fulva  
                  (Linnaeus, 1758) 
 
Nome comum: piraúna   
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares.   
Descrição: otólito oval, com margens 
anterior irregular, margem posterior denteada 
e margens dorsal e ventral irregulares.  Sulco 
acústico ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva, ângulo maior que 90º 
e óstio do tipo deltóide.  A posição da 
excisura ostial é ampla e anterior. 
 
Morfometria: 
CO= 5,74 mm 
LO= 2,73 mm 
 
Lt=    17 cm 
Ls= 14,5 cm 
Wt= 84,29 g 

 
 
 

 

 
 

FAMÍLIA CARANGIDAE  
Espécie: Caranx latus 
                Agassiz, 1831 
 
Nome comum: guaracimbora    
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
 
Descrição:  otólito foliforme, com margem 
anterior irregular, margem posterior lisa, 
margens dorsal e ventral aculeadas.  Sulco 
acústico ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva em gancho e óstio do 
tipo deltóide.  A posição da excisura ostial é 
ampla e anterior. 
 
Morfometria: 
CO= 3,55 mm 
LO= 2,10 mm 
Lt=   17,5 cm 
Ls=      13 cm 
Wt=     67,5 g 
 

 
 
 

 
 

5 mm 

5 mm 
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Espécie: Selar crumenophthalmus 
                   (Bloch, 1793) 
   
Nome comum: carapau olhudo   
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
     
Descrição: otólito foliforme, com margem 
anterior entalhada, margem posterior lisa, 
margens dorsal e ventral irregulares.  Sulco 
acústico ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva em gancho e óstio do 
tipo deltóide.  A posição da excisura ostial é 
ampla e anterior. 
     
Morfometria: 
CO= 4,95 mm 
LO= 2,68 mm 
   
Lt=   21,1 cm  
Ls=   20,3 cm 
Wt= 134,11 g 

 
 
 

 
 
  

 
 

FAMÍLIA LUTJANIDAE 
Espécie: Lutjanus alexandrei  
              Moura & Lindeman, 2007 
 
Nome comum: baúna vermelha 
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares.    
 
Descrição: otólito foliforme, com margem 
anterior irregular, margem posterior 
aculeada, margem dorsal lisa e margem 
ventral crenulada.  Sulco acústico ostial, com 
forma heterosulcóide.  Apresenta cauda 
curva, ângulo maior que 90º e óstio do tipo 
deltóide.  A posição da excisura ostial é 
ampla e anterior.     
 
Morfometria: 
CO= 8,92 mm  
LO= 4,88 m 
Lt=     32 cm  
Ls=  25,5 cm 
Wt=492,41 g 
 

 
 
 

 
 
 

5 mm 
 

5 mm 
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Espécie: Lutjanus analis 
               (Cuvier, 1828) 
 
Nome comum: cioba 
 
Amostragem: descrição baseada em 04 
exemplares.  
 
Descrição: otólito foliforme, com margem 
anterior irregular, margem posterior 
aculeada, margem dorsal irregular e margem 
ventral aculeada.  Sulco acústico ostial, com 
forma heterosulcóide.  Apresenta cauda 
curva,  ângulo maior que 90º e óstio do tipo 
deltóide.  A posição da excisura ostial é 
ampla e anterior.   
           
Morfometria: 
CO= 7,76 mm 
LO= 4,93 mm 
 
Lt=   19,7 cm  
Ls=   15,5 cm 
Wt=111,21 g 

 
 
 

 

Espécie: Lutjanus jocu 
    (Bloch & Scheider, 1801) 
 
Nome comum: dentão  
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
 
Descrição: otólito pingoforme, com as 
margens anterior, posterior, dorsal e ventral 
irregulares.  Sulco acústico ostial, com forma 
heterosulcóide.  Apresenta cauda curva,  
ângulo maior que 90º e óstio do tipo 
deltóide.  A posição da excisura ostial é 
ampla e anterior. 
 
Morfometria: 
CO= 4,95 mm  
LO= 3,47  mm  
 
Lt=      16 cm  
Ls=   12,5 cm 
Wt=    64,41g  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

5 mm 

 

5 mm 
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Espécie: Lutjanus synagris  
                (Linnaeus, 1758) 
 
Nome comum: ariocó 
 
Amostragem:  descrição baseada em 15 
exemplares.  
 
Descrição:  otólito  foliforme, com margem 
anterior irregular, margem posterior 
crenulada, margem dorsal lisa e margem 
ventral lisa.  Sulco acústico ostial, com 
forma heterosulcóide.  Apresenta cauda 
curva, ângulo maior que 90º e óstio do tipo 
quadrangular.  A posição da excisura ostial é 
ampla e anterior. 
   
 
Morfometria: 
CO= 8,55 mm 
LO= 5,05 mm 
 
Lt=      18 cm 
Ls=      14 cm 
Wt=104,06 g 
 

 
 
 

 
 

Espécie: Ocyurus chrysurus  
                     (Bloch, 1791) 
 
Nome comum: guaiúba    
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares.     
 
Descrição: otólito foliforme, com margem 
anterior, posterior e dorsal irregulares e  
margem ventral ondulada.  Sulco acústico 
ostial, com forma heterosulcóide.  Apresenta 
cauda curva, ângulo maior que 90º e óstio do 
tipo deltóide.  A posição da excisura ostial é 
ampla e anterior.   
 
Morfometria: 
CO= 7,52 mm 
LO= 4,29 mm 
 
Lt=   24,7 cm 
Ls=      18 cm 
Wt= 152,48 g 

 
 
 
 

 

5 mm 

5 mm 
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FAMÍLIA GERREIDAE 
Espécie: Diapterus auratus 
                 Ranzani, 1840 
 
Nome comum: carapeba branca 
 
Amostragem: descrição baseada em 05 
exemplares. 
 
Descrição: otólito oval, com margens anterior, 
dorsal e ventral irregulares e  margem posterior 
crenulada.  Sulco acústico ostial, com forma 
heterosulcóide.  Apresenta cauda curva, ângulo 
maior que 90º e óstio do tipo deltóide.  A 
posição da excisura ostial é ampla e anterior. 
 
Morfometria: 
CO= 4,48 mm 
LO= 3,46 mm 
 
Lt= 12,5 cm 
Ls=   9,3 cm 
Wt= 26,31 g 

 
 
 
 

 
 

 

Espécie: Diapterus rhombeus 
               (Valenciennes, 1830) 
 
Nome comum: carapeba branca 
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
 
Descrição: otólito foliforme, com margem 
anterior furcada, margem posterior irregular, 
margem dorsal irregular e margem ventral 
crenulada.  Sulco acústico ostial, com forma 
heterosulcóide.  Apresenta cauda curva,  ângulo 
maior que 90º e óstio do tipo deltóide.  A 
posição da excisura ostial é ampla e anterior. 
  
Morfometria: 
CO= 4,52 mm 
LO= 2,79 mm 
Lt= 16,5 cm 
Ls=   12 cm 
Wt=59,31 g 

 
 
 

 
 

 5 mm 

5 mm 
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Espécie: Eugerres brasilianus 
               (Valenciennes, 1830) 
 
Nome comum: carapeba listrada 
 
Amostragem: descrição baseada em 05 
exemplares. 
 
Descrição: otólito furcado, com margem 
anterior furcada, margem posterior entalhada, 
margem dorsal irregular e margem ventral 
crenulada.  Sulco acústico ostial, com forma 
heterosulcóide.  Apresenta cauda curva, ângulo 
maior que 90º e óstio do tipo deltóide.  A 
posição da excisura ostial é ampla e anterior. 
 
Morfometria: 
CO= 6,28 mm 
LO= 3,75 mm 
 
Lt=   18,5 cm 
Ls=   13,5 cm 
Wt=  84,80 g 
 

 
 

 

 

Espécie: Ulaema lefroyi 
               (Goode, 1874) 
 
Nome comum: carapicú pintado 
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
 
Descrição: otólito lunado, com margem anterior 
entalhada, margem posterior irregular, margem 
dorsal irregular e margem ventral denteada.  
Sulco acústico ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva, ângulo maior que 90º e 
óstio do tipo oval.  A posição da excisura ostial 
é ampla e anterior. 
 
Morfometria: 
 
CO= 4,35 mm 
LO= 2,84 mm 
Lt= 13,5 cm 
Ls= 10,1 cm 
Wt=29,66 g 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

5 mm 
 

5 mm 
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FAMÍLIA HAEMULIDAE 

 
Espécie: Anisotremus virginicus 
                 (Linnaeus, 1758) 
                   
Nome comum: mercador amarelo 
  
Amostragem:  descrição baseada em 03 
exemplares.   
Descrição:  otólito elipsóide, com margem 
anterior irregular, margem posterior lisa, 
margem dorsal iregular e margem ventral lisa.  
Sulco acústico ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva, ângulo de  90º e óstio do 
tipo deltóide.  A posição da excisura ostial é 
ampla e anterior.     
 
Morfometria: 
CO= 8,61 mm 
LO= 4,80 mm 
 
Lt=   22,5 cm 
Ls=   18,5 cm 
Wt=237, 25 g 

 
 

 

 

Espécie: Conodon nobilis 
               (Linnaeus, 1758) 
 
Nome comum: coró amarelo  
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares.  
   
Descrição:  otólito oval, com margem anterior 
entalhada, margem posterior lisa, margem 
dorsal irregular e margem ventral crenulada.   
Sulco acústico ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva, ângulo maior que 90° e 
óstio do tipo deltóide.  A posição da excisura 
ostial é ampla.  
       
Morfometria: 
CO= 7,95 mm 
LO= 5,23 mm 
 
Lt=  15,8 cm 
Ls=    12 cm   
Wt= 56,34 g 
 

 
 
 
 
 

 

5 mm 
 

        5 mm 
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Espécie: Haemulon aurolineatum 
                  (Cuvier, 1930) 
 
Nome comum: xira branca 
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
 
Descrição:  otólito lunado, com margem 
anterior ondulada, margem posterior irregular, 
margem dorsl lisa e margem ventral crenulada.  
Sulco acústico ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva com 90º e óstio do tipo 
deltóide.  A posição da excisura ostial é ampla e 
anterior.     
 
Morfometria: 
CO= 8,55 mm 
LO= 5,79 mm 
 
 
Lt=     23 cm 
Ls=  18,5 cm 
Wt=160,76 g 

 
 

 
 
 

 
                             5 mm 
 
  

 
Espécie: Haemulon parra  
               (Desmarest, 1823) 
 
Nome comum: cambuba  
 
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
 
Descrição: otólito oval, com margens anterior, 
posterior, superior e ventral.  Sulco acústico 
ostial, com forma heterosulcóide.  Apresenta 
cauda curva, ângulo maior que 90º e óstio do 
tipo quadrangular.  A posição da excisura ostial 
é ampla e anterior   
 
Morfometria: 
CO= 6,4 mm 
LO= 4,2 mm 
 
Lt=   19,7 cm 
Ls=   15,4 cm 
Wt= 178,38 g 
 

 
 
 

 
 

 
5 mm 
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Espécie: Haemulon plumieri 
                 (Lacépède, 1802) 
 
Nome comum: cocoroca 
 
Amostragem: descrição baseada em 28 
exemplares.  
 
Descrição: otólito lunado, com margem anterior 
entalhada, margem posterior lisa, margem 
dorsal lisa e margem ventral crenulada.  Sulco 
acústico ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva, ângulo de 90º e óstio do 
tipo deltóide.  A posição da excisura ostial é 
ampla e anterior.   
  
Morfometria: 
CO= 7,38 mm 
LO= 5,36 mm 
 
Lt=  19,6 cm 
Ls=    15 cm 
Wt=    110 g 

 
 
 

 
                       5 mm 

 

 
Espécie: Haemulon squamipinna 
                  Rocha & Rosa, 1999 
 
Nome comum: xira listrada   
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
 
Descrição:  otólito lunado, com margens 
anterior, posterior, dorsal e ventral lisas.    Sulco 
acústico ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva, ângulo de 90º e óstio do 
tipo deltóide.  A posição da excisura ostial é 
ampla e anterior.   
  
Morfometria: 
CO= 6,86 mm 
LO= 4,94 mm 
 
Lt= 17,4 cm 
Ls= 13,4 cm 
Wt= 83,82 g 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                           5 mm 
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Espécie: Haemulon steindachneri 
                (Jordan & Gilbert, 1882) 
 
Nome comum: sapuruna 
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
 
Descrição: otólito oval, com margem anterior  
lisa, margem posterior irregular, margens dorsal 
e ventral lisa. Sulco acústico ostial, com forma 
heterosulcóide.  Apresenta cauda curva, ângulo 
maior que 90º e óstio do tipo deltóide.  A 
posição da excisura ostial é ampla e anterior.   
 
 
Morfometria: 
CO= 6,63 mm 
LO= 4,68 mm 
 
Lt= 16,4 cm 
Ls= 12,9 cm 
Wt= 62,26 g 
 

 
 
 

 
                                     5 mm 
 

 
Espécie: Pomadasys corvinaeformis  
                    (Steindachner, 1868) 
   
Nome comum: coró branco 
 
Amostragem:  descrição baseada em 04 
exemplares.   
 
Descrição: otólito pingoforme, com margens 
anterior, posterior, dorsal e ventral lisas.  Sulco 
acústico ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva, ângulo maior que 90° e 
óstio do tipo deltóide.  A posição da excisura 
ostial é ampla e anterior.   
  
Morfometria: 
CO= 8,13 mm 
LO= 5,56 mm 
 
Lt= 18,5 cm 
Ls=    15 cm 
Wt= 92,60 g 
 
 

 
 
 

 
 5 mm     
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FAMÍLIA SPARIDAE 
Espécie: Archosargus rhomboidalis  
                     (Linnaeus, 1758) 
 
Nome comum: salema 
 
Amostragem:  descrição baseada em 04 
exemplares. 
 
Descrição:  otólito folifome, com magem 
anterior entalhada, margem posterior 
irregular, margem superior irregular e 
margem ventral lisa.  Sulco acústico ostial, 
com forma heterosulcóide.  Apresenta cauda 
curva, ângulo maior que 90° e óstio do tipo 
oval.  A posição da excisura ostial é ampla e 
anterior.   
     
Morfometria: 
CO=5,49 mm  
LO= 3,28 mm 
Lt=  21,7 cm 
Ls=  17,2 cm 
Wt=  197,5 g 

 
 

 
 
 

 

Espécie: Calamus calamus  
             (Valenciennes, 1830) 
 
Nome comum: peixe pena 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
 
Descrição:  otólito elipsóide, com margem 
anterior irregular, margem posterior e dorsal 
lisas e margem ventral crenulada.  Sulco 
acústico ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva, ângulo maior que 90° 
e óstio do tipo deltóide.  A posição da 
excisura ostial é ampla e anterior.       
 
Morfometria: 
CO= 7,41 mm 
LO= 3,26 mm 
Lt= 24,7 cm 
Ls= 19,2 cm 
Wt=   120 g 

 
 
 
 

 

 
 
 

5 mm 

5 mm 
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FAMÍLIA POLYNEMIDAE 
Espécie: Polydactylus oligodon 
                    (Günther, 1860) 
Nome comum: barbudo 
 
Amostragem: descrição baseada 
em 03 exemplares. 
Descrição: otólito foliforme, com as 
margens anterior, posterior, dorsal e 
ventral irregulares.  Sulco acústico 
ostial, com forma heterosulcóide.  
Apresenta cauda curva, ângulo 
maior que 90º e óstio do tipo 
deltóide.  A posição da excisura 
ostial é ampla e anterior. 
 
Morfometria: 
CO= 3,82mm 
LO= 2,25mm 
 
Lt= 17,2 cm 
Ls= 12,8 cm 
Wt= 47,48 g 

 
 
 

 
5 mm 

 
      

 
 

FAMÍLIA SCIAENIDAE 
Espécie: Bairdiella ronchus  
                  (Cuvier, 1830) 
 
Nome comum: pescada espinho duro 
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares 
Descrição:  otólito pentagonal, com 
margens anterior, posterior, dorsal e ventral 
lisas.  Sulco acústico ostial, com forma 
heterosulcóide.  Apresenta cauda curva, 
ângulo de 90° e óstio do tipo obcordiforme.  
A posição da excisura ostial é estreita e 
ântero-dorsal.    
Morfometria: 
CO= 9,01 mm 
LO= 6,34 mm 
Lt=  17,3 cm 
Ls=  14,2 cm 
Wt= 71,23 g 
 
 

 
 
 

 
5 mm 
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Espécie: Cynoscion leiarchus 
                    (Cuvier, 1830)                    
Nome comum: pescada branca 
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
 
Descrição:  otólito oval, com margens 
anterior e posterior crenuladas, margem 
dorsal lisa e margem ventral denteada.  
Sulco acústico ostial, com forma 
heterosulcóide.  Apresenta cauda curva em 
gancho e óstio do tipo obcordiforme.  A 
posição da excisura ostial é estreita e 
ântero-dorsal.        
 
Morfometria: 
CO= 11,40 mm 
LO=   6,37 mm 
Lt=      26 cm 
Ls=      21 cm 
Wt= 194,72 g 

 
 
 

 
 

 
Espécie: Larimus breviceps  
                   Cuvier, 1830  
 
Nome comum: boca mole 
 
Amostragem: descrição baseada em 04 
xemplares. 
 
Descrição:  otólito obovado, com margens 
anterior, posterior, dorsal e ventral lisas.  
Sulco acústico ostial, com forma 
heterosulcóide.  Apresenta cauda curva, 
ângulo de 90° e óstio do tipo obcordiforme.  
A posição da excisura ostial é estreita e 
ântero-dorsal.  
   
 
Morfometria: 
CO= 11,67 mm 
LO=   7,58 mm 
 
Lt=      22 cm 
Ls=      17 cm 
Wt= 146,44 g 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

5 mm 

5 mm 
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Espécie: Menticirrhus americanus 
                  (Linnaeus, 1758) 
Nome comum: judeu mulato  
Amostragem: descrição baseada em 04 
exemplares. 
 
Descrição:  otólito triangular, com margens 
anterior  irregular e margens posterior, 
dorsal e ventral lisas.  Sulco acústico ostial, 
com forma heterosulcóide.  Apresenta 
cauda curva, ângulo de 90° e óstio do tipo 
obcordiforme.  A posição da excisura ostial 
é estreita e ântero-dorsal.  
 
Morfometria: 
CO= 8,78 mm 
LO= 3,53 mm 
 
Lt=     24 cm 
Ls=     20 cm 
Wt=140,49 g 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Espécie: Micropogonias furnieri 
                    (Desmarest, 1823)         
 
Nome comum: corvina 
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
 
Descrição:  otólito, obovado, com margem 
anterior lisa e margeens posterior, dorsal e 
ventral irregulares.  Sulco acústico ostial, 
com forma heterosulcóide.  Apresenta 
cauda curva, ângulo maior que 90° e óstio 
do tipo obcordiforme.  A posição da 
excisura ostial é estreita e ântero-dorsal.        
 
Morfometria: 
CO= 18,26 mm 
LO= 14,87 mm 
 
Lt=    37 cm 
Ls=    25 cm 
Wt= 587,5 g 

 
 
 
 

 

 
 
 

5 mm 
 

5 mm 
 



 

 

149 

 

 
FAMÍLIA ACANTHURIDAE  

Espécie: Acanthurus chirurgus 
                    (Bloch, 1787) 
Nome comum: caraúna  
 
Amostragem: descrição baseada em 03 
exemplares. 
Descrição:  otólito  oval, com margem 
anterior entalhada, margem posterior 
irregular, margem dorsal irregular e margem 
ventral lisa.  Sulco acústico ostial, com forma 
heterosulcóide.  Apresenta cauda curva, 
ângulo de 90º e óstio do tipo oval.  A posição 
da excisura ostial é ampla e anterior. 
 
Morfologia:   
CO= 4,78 mm 
LO=  2,77 mm 
 
Lt=   19,5 cm     
Ls=     15 cm 
Wt=      179 g 

 
 

 
 

 

 
 

 
FAMÍLIA SPHYRAENIDAE 

Espécie: Sphyraena guachancho 
                     Cuvier, 1829 
Nome comum: bicuda 
 
Amostragem:  descrição baseada em 03 
exemplares. 
Descrição:  otólito elipsóide, com margem 
anterior entalhada, margem posterior, dorsal 
e ventral crenuladas.  Sulco acústico ostial, 
com forma heterosulcóide.  Apresenta cauda 
curva, ângulo maior que 90º e óstio do tipo 
oval.  A posição da excisura ostial é estreita e 
ântero dorsal. 
 
Morfologia:   
CO= 5,41 mm 
LO=  2,28 mm 
 
Lt=      18 cm 
Ls=     15 cm 
Wt=    30,50g 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                           5 mm 

 
 

5 mm 
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FAMÍLIA TRICHIURIDAE 
Espécie: Trichiurus lepturus  
                  Linneaus, 1758 
 
Nome comum: peixe espada  
Amostragem: descrição baseada em 04 
exemplares. 
 
Descrição:  otólito foliforme, com margem 
anterior entalhada, margem posterior e dorsal 
lisas e margem ventral crenulada.  Sulco 
acústico ostial, com forma homosulcoide.  
Apresenta cauda reta e óstio sem definição.  
A posição da excisura ostial é ampla e 
anterior. 
Morfometria: 
CO= 4,44 mm 
LO= 1,93 mm 
Lt=    41,5 cm  
Wt=  57,75  g 

 
 

 

 
 

FAMÍLIA PARALICHTHYIDAE 
Espécie: Syacium micrurum 
                   Ranzani, 1842 
Nome comum: solha 
 
Amostragem:  descrição baseada em 03 
exemplares. 
 
Descrição:  otólito paralelogrâmico, com 
margens anterior, posterior, dorsal e ventral 
lisas.  Sulco acústico ostial, com forma 
homosulcoide.  Apresenta cauda reta e óstio 
triangular.  A posição da excisura ostial é 
ampla e anterior. 
     
Morfometria: 
CO= 5,88 mm 
LO= 4,09 mm 
 
Lt=       21 cm 
Ls=    18,5 cm 
Wt=     70,00g 

 
 

 

 
 
 

5 mm 

       5 mm 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A análise de imagens de otólitos, auxiliadas pelas descrições oferecidas, demonstrou 

ser uma metodologia eficaz para o maior conhecimento dessas estruturas, bem como 

representou uma forma de diminuir a subjetividade na identificação dos teleósteos.  Além 

disso, a utilização desse material contribuirá e facilitará a identificação dos otólitos, aos 

alunos e pesquisadores, não necessariamente especialistas, mas que dependem da 

identificação destas peças para o sucesso de seus respectivos trabalhos.   

Sem dúvida, o número de espécies aqui catalogadas são limitadas com relação a 

diversidade de peixes existentes na costa do Rio Grande do Norte.  Dessa forma, há ainda a 

necessidade de futuras coletas e identificações de otólitos de outras espécies, particularmente 

para espécies pelágicas.  Entretanto, esse catálogo apresenta o primeiro trabalho descritivo 

dessas estruturas para região Nordeste, representando assim, um material básico para 

inúmeros outros trabalhos sobre dieta de espécies piscívoras. A coleção de otólitos, 

juntamente com as imagens e descrição das principais estruturas, será depositada no 

Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (DOL-UFRN) como contribuição ao acervo e a outros trabalhos realizados na região.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
As informações sobre o comportamento alimentar e dieta do boto cinza, Sotalia 

guianensis, forneceram novos parâmetros para a discussão sobre o comportamento e 

distribuição dessa espécie no litoral do Estado do Rio Grande do Norte.   

Em termos gerais, como observado em outros estudos (Di Benedito et al. 2001; 

Zanelatto 2001; Oliveira 2003; Cremer 2007; Daura-Jorge 2007), a freqüente avistagem do 

boto cinza em áreas próximas á costa, como a enseada do Curral, pode ser explicado pelo 

hábito alimentar dessa espécie, que inclui em sua dieta predominantente presas de pequeno 

porte, encontradas principalmente em ambientes costeiros e estuarinos.  Dessa forma, os 

dados sobre a dieta do boto cinza confirmam a importância da manutenção destes ambientes 

para a conservação desta espécie.  Por isso, podemos supor que distúrbios causados pela 

atividade humana podem gerar conseqüências em relação à habilidade dos indivíduos dessa 

população em adquirir o alimento corretamente, podendo reduzir o número de animais 

avistados nos locais ou ainda levá-los ao uso de áreas inadequadas (Sutherland 1997).  

Adicionalmente, além da disponibilidade dos recursos alimentares, é possível que a baixa 

freqüência de predadores dentro da enseada do Curral faça desta área um espaço propício para 

a proteção contra predadores, cuidado parental e aprendizagem de habilidades de forrageio.    

Em seguida, podemos constatar que as estratégias de forrageio realizadas próximo à 

superfície da água, também podem ser melhor compreendidas mediante a identificação das 

presas selecionadas pelo boto cinza, que em sua maioria, são encontradas ao longo da coluna 

d´`água (Di Benedito et al. 2001; Zanelatto 2001).  Segundo Clarke (1986), o padrão de 

distribuição e uso de área das presas influencia diretamente as estratégias de forrageio 

adotadas pelos predadores.  Dessa forma, o comportamento alimentar descrito para Sotalia 

guianensis em nosso estudo, pode ser considerado uma amostra segura dessa atividade, 

considerando que os animais de fato tenderiam a se alimentar utilizando estratégias próximas 
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à superfície. Adicionalmente, muitas vezes as presas foram vistas saltando à frente dos 

golfinhos durante os episódios de forrageio, indicando que o boto cinza, como outras espécies 

de odontoceotos, provalvemente utiliza a superfície da água como uma barreira natural para 

captura das presas (Similã & Ugarte 1993; Nøttestad & Similã 2001).     

Ainda sobre as características das presas, a observação de presas que produzem sons 

na dieta do boto cinza sugere que a escuta passiva, em subtituição à ecolocalização, pode ser 

outra estratégia utilizada pelo boto cinza para facilitar a localização das presas, dentro de 

áreas protegidas, como é o caso da enseada do Curral.  Foi observado em laboratório que os 

odontocetos podem utilizar a ecolocalização para detectar diferentes objetos.  Entretanto, 

ainda não está claro como essa habilidade pode ser observada em ambiente natural, onde 

provavelmente a sua utilização depende grandemente das condições ambientais (Heithaus & 

Dill 2007).  Segundo os autores, a ecolocalização nem sempre pode ser o melhor caminho 

para detectar as presas, considerando que algumas espécies podem escutar os predadores.  Por 

exemplo, entre as orcas Orcinus orca, foi observado que as residentes (comedoras de peixes), 

utilizam comumente a ecolocalização durante o forrageio enquanto as transientes (comedoras 

de mamíferos marinhos), não utilizam.  Essa diferença no uso da ecolocalização pode ser uma 

conseqüência da habilidade das presas em detectarem os predadores (Baird & Dill 1995).  

Outros odontocetos, como o Tursiops truncatus, provavelmente utilizam a escuta passiva 

quando se alimentam de peixes que produzem sons (Barros & Wells 1998). 

Adicionalmente, as informações sobre a dieta também contribuíram para as discussãos 

a cerca do número de animais observados durante os episódios de forrrageio.  Alguns autores 

observaram que o Sotalia guianensis tenderia a apresentar estratégias de forrageio em grupo, 

por capturarem presas que formam cardumes (Di Benedito & Ramos 1999).  Entretanto, 

nossos dados sobre o comportamento alimentar dessa espécie indicaram que, apesar da dieta 

do boto cinza em nosso litoral ser caracterizada principalmente por presas encontradas em 
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cardumes, a principal estratégia de forrageio adotada foi a caça solitária.  Ao contrário de 

hipóteses anteriormente sugeridas, a caça individual não seria uma conseqüência da captura 

de presas solitárias, como proposto por Nascimento (2002) e Spinelli (2004) para essa região, 

pois como pudemos observar a maior parte das presas do boto cinza na região são espécies 

organizadas em cardumes.  Em suporte a essa afirmação, informações sobre os peixes do 

litoral do Estado indicaram a presença de espécies que preferencialmente vivem em cardume, 

como por exemplo: Diapterus rhombeus, Larimus breviceps, Micropogonias furnieri, 

Eucinostomus melanopterus, Hemulon plumieri, Chloroscombrus chrysurus e Trichiurus 

lepturus (Garcia 2006), todos considerados presas importantes na dieta de Sotalia guianensis 

(Zanellato 2001, Di Benedito et al.  2001, Oliveira 2003, Daura-Jorge 2007).   

Por outro lado, tentando fazer uma relação entre socialidade e comportamento 

alimentar dessa espécie, sugerimos que a aquisição do recurso alimentar pode não ser o 

principal fator que explica a vida em grupo nessa espécie.  Isso porque, os maiores índices de 

sucesso de captura foram registrados para os animais que caçam sozinhos.  Contudo, a vida 

em grupo nessa espécie pode ser fortemente influenciado por outras necessidades que 

incluem, proteção contra predadores, a partilha do cuidado aos filhotes e aprendizagem de 

habilidades de forrageio.  Nesse sentido, notamos que a participação de animais imaturos 

durante as caças coletivas pode ser permitida devido aos baixos custos, tendo em vista que o 

sucesso dos adultos não é prejudicado pela presença dos filhotes e juvenis, como também 

provavelmente representa um espaço para a aprendizagem desses animais, como sugerido por 

Spinelli (2004).  Os nossos dados sobre a dieta de animais jovens indicam que os animais 

apresentam uma grande sobreposição de dieta com animais adultos, o que poderia ser 

decorrente desse processo de aprendizagem.  

Em resumo, a nossa principal hipótese para a freqüência diferenciada de estratégias de 

forrageio dentro da enseada do curral foi confirmada.  As demais hipóteses não foram 
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confirmadas, mas é possível que os fatores investigados não apresentem uma influência direta 

nas estratégias de caça adotadas, mas é provável que influenciem na distribuição de presas 

locais e consequentemente na freqüência de forrageio dentro da enseada.  Dessa forma, 

estudos futuros devem ser organizados para tentar investigar essas possibilidades.  Além 

disso, nossos resultados sobre o comportamento alimentar dessa espécie sugerem que a caça 

coletiva do boto cinza apresentada dentro da enseada, provavelmente não é caracterizada pela 

cooperação entre os animais, mas possivelmente trata-se apenas de um agrupamento de 

animais em torno de um recurso comum.  Novos estudos devem ser elaborados na tentativa de 

descobrir outros aspectos que podem influenciar a cooperação entre esses animais, visto que a 

vida em grupo pode ser selecionada por outros fatores além da alimentação.  Uma importante 

consideração nesses estudos é descobrir se os animais em grupo são aparentados ou não, visto 

ser provável a apresentação de comportamentos cooperativos entre animais aparentados 

(Heithaus & Dill 2007).     

Sobre a dieta da espécie, entre outros fatores, verificamos que Sotalia guianensis 

observado em nossa região apresenta uma dieta com tendências especialistas.  Além disso, a 

descrição de novos itens alimentares na dieta do boto cinza reforça a importância da 

organização de estudos sobre ecologia alimentar dessa espécie em outras regiões do país.  

Por fim, a elaboração do primeiro catálogo de referência de otólitos para região 

Nordeste, representou um material essencial à identificação dos teleósteos encontrados no 

conteúdo estomacal do boto cinza e possivelmente será utilizado para inúmeros outros 

trabalhos sobre dieta de espécies piscívoras, confirmando assim a importância da organização 

desse material ao longo do estudo. 
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