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Determinar áreas de vida tem sido um tema amplamente discutido em trabalhos que 

procuram entender a relação da espécie estudada com as características de seu habitat. A Baía 

de Guanabara abriga uma população residente de botos-cinza (Sotalia guianensis) e o objetivo 

do presente estudo foi analisar o uso espacial de Sotalia guianensis, na Baía de Guanabara 

(RJ), entre 2002 e 2012. Um total de 204 dias de coleta foi analisado e 902 pontos 

selecionados para serem gerados os mapas de distribuição. A baía foi dividida em quatro 

subáreas e a diferença no esforço entre cada uma não ultrapassou 16%. O método Kernel 

Density foi utilizado nas análises para estimativa e interpretação do uso do habitat pelos 

grupos de botos-cinza. A interpretação das áreas de concentração da população também foi 

feita a partir de células (grids) de 1,5km x 1,5km com posterior aplicação do índice de 

sobreposição de nicho de Pianka. As profundidades utilizadas por S. guianensis não 

apresentaram variações significativas ao longo do período de estudo (p = 0,531). As áreas 

utilizadas durante o período de 2002/2004 foram estimadas em 79,4 km² com áreas de 

concentração de 19,4 km². Os períodos de 2008/2010 e 2010/2012 apresentaram áreas de uso 

estimadas em um total de 51,4 e 58,9 km², respectivamente e áreas de concentração com 10,8 

e 10,4 km², respectivamente. As áreas utilizadas envolveram regiões que se estendem por todo 

o canal central e região nordeste da Baía de Guanabara, onde também está localizada a Área 

de Proteção Ambiental de Guapimirim. Apesar disso, a área de vida da população, assim 

como suas áreas de concentração, diminuiu gradativamente ao longo dos anos, especialmente 

no entorno da Ilha de Paquetá e centro-sul do canal central. Grupos com mais de 10 

indivíduos e grupos na classe ≥ 25% de filhotes em sua composição, evidenciaram reduções 

de mais de 60% no tamanho das áreas utilizadas. A população de botos-cinza vem 

decrescendo rapidamente nos últimos anos, além de interagir diariamente com fontes 

perturbadoras, sendo estas possíveis causas da redução do uso do habitat da Baía de 

Guanabara. Por esse motivo, os resultados apresentados são de fundamental importância para 

a conservação desta população já que representam consequências da interação em longo prazo 

com um ambiente costeiro altamente impactado pela ação antrópica. 
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