
 

 

RESUMO 

ARAUJO, Ana Carolina Pires de Souza. Dieta do boto-cinza (Sotalia guianensis Van 
Benédén, 1864) (Cetacea: Delphinidae) na Baía de Sepetiba, (RJ). 2012. 100f. 
Dissertação (Mestrado em Oceanografia) – Faculdade de Oceanografia, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 
 

O boto-cinza (Sotalia guianensis Van Benédén, 1864) é um pequeno cetáceo 
da família Delphinidae. Ocorre em águas costeiras da América do Sul e Central, 
associado à ambientes estuarinos, às baías e áreas protegidas. Estudos sobre 
hábitos alimentares são importantes para avaliar os padrões de relação entre presa 
e predador. Desta forma, o conhecimento da composição da dieta do predador pode 
fornecer informações a respeito de sua distribuição, padrões de migração e de seu 
comportamento, além de contribuir com informações sobre a biologia e 
comportamento de suas presas. Neste trabalho, são abordados aspectos da 
ecologia alimentar do boto-cinza da Baía de Sepetiba, com o objetivo de caracterizar 
a dieta e compará-la em relação ao sexo, classe etária e estações do ano, a partir 
da análise do conteúdo estomacal de 76 botos-cinza encalhados entre 2005 e 2011. 
Os itens alimentares recuperados dos estômagos como otólitos e ossos de peixes, 
bicos de cefalópodes, carapaças de crustáceos, foram identificados baseando-se em 
trabalhos de identificação e em uma coleção de referência. O comprimento e 
biomassa das presas foram estimados com o uso de equações de regressão 
encontradas na literatura para estas espécies. As amostras foram separadas em 
machos adultos, fêmeas adultas e juvenis, e em estações quente/chuvosa (out-abr) 
e fria/seca (mai-set), em que os estômagos foram recuperados. Um total de 1800 
presas foi identificado, relativo a 23 espécies de teleósteo, quatro espécies de 
cefalópode e três de crustáceo. O boto-cinza da Baía de Sepetiba apresentou uma 
dieta tipicamente piscívora, com um hábito alimentar no qual, poucas espécies foram 
consumidas em alta frequencia. Todas as presas identificadas têm distribuição 
costeira sendo a maioria estuarina de pequeno porte ou juvenil. As presas mais 
importantes na dieta do boto-cinza, segundo o índice de importância relativa (IIR), 
foram Cetengraulis edentulus; Micropogonias furnieri; Mugil spp.; Chloroscombrus 
chrysurus; Cynoscion jamaicensis; Stellifer sp.; e Sciadeichthys luniscutis. Dentre os 
cefalópodes, a lula Doryteuthis plei foi à presa mais importante. Este estudo indica 
que o boto-cinza apresenta variações intra-específicas no seu hábito alimentar entre 
fêmeas adultas, machos adultos e juvenis, além de variações sazonais na 
composição de sua dieta. A partir do conhecimento do comportamento e hábito de 
suas presas, pode-se concluir que, Sotalia guianensis da Baía de Sepetiba se 
alimenta ao longo de toda a Baía, além de utilizar áreas costeiras próximas para 
atividades de alimentação e forrageio. 
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