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Comparações entre os Comportamentos de Forrageio nas Diferentes
Faixas Etárias do Boto-cinza (Sotalia guianensis) (Cetacea;

delphinidae) na Baia dos Golfinhos, Praia de Pipa, RN, Brasil
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O termo “forrageio” refere-se ao conjunto de comportamentos realizados pelos golfinhos para obtenção de
suas presas.O trabalho objetivou descrever e comparar os padrões de comportamento de forrageio realizados
por diferentes faixas etárias do boto cinza (Sotalia guianensis). As observações foram feitas de um Mirante no
Santuário Ecológico de Pipa, RN. O método amostral utilizado foi ad libitum (Altmann, 1974). A faixa etária
consistiu nas categorias adulto, juvenil e infante. A baía foi dividida em nove áreas e o período em manhã e
tarde. Foram descritos vinte e um comportamentos de forrageio, compreendendo perseguições, botes com e
sem salto, estratégias em grupo e arremessos de presa. Não houve diferenças significativas entre estratégias
com e sem saltos realizadas por adultos e por juvenis. Golfinhos adultos apresentaram atividade de pesca mais
intensa e obtiveram mais sucessos em suas investidas na captura de presas do que juvenis, enquanto filhotes
não participaram ativamente da pesca.

Palavras-chave: Alimentação. Estratégias de forrageio. Captura de presas. Faixa etária. Sotalia guianensis.

The term ‘forage’ refers to the group of behaviours performed by dolphins in an attempt to obtain prey items.
This study aims to describe and compare forage behavioral patterns of the gray dolphin in different age
ranges. The animals were monitored from an observation point on a cliff at the Pipa Ecological Sanctuary,
RN, using the ad libitum method (Altmann, 1974). The age ranges were categorized in adult, juvenile and
infants. The bay was divided in nine areas and the day in two parts: morning and afternoon. Twenty-one
forage behaviours were described, including chase, catch with or without leaps, group strategies and prey
cast. There were no significant differences between the strategies (with or without leaps) performed by the
adults and the juveniles. Adult dolphins got involved in fishing activities more intensely and were more successful
in capturing preys than juveniles, while infants did not participate actively in fishing.
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A espécie Sotalia guianensis (van Bénéden,
1864) distribui-se geograficamente desde o li-
toral norte de Honduras, no Caribe (15058’S;
85042’W; Silva & Best, 1996) até o Estado de
Santa Catarina, no Brasil (27035’S; 48034’W;
Simões-Lopes, 1988). Habita regiões costeiras,
principalmente baías, regiões estuarinas, em
canais entre baías e mar aberto, entradas de rios
e em áreas próximas a manguezais (Favaro,
2004; Torres & Beasley, 2003).

A dieta do boto-cinza é composta em
grande parte por peixes das famílias Sciaenidae,
Haemulidae, Gerreidae, Mugilidae,

A espécie Sotalia guianensis (van Bénéden,
1864) pertence à ordem Cetacea, à sub-ordem
Odontoceti e é uma das menores espécies de
delfinídeos existentes, tendo em média 1,7 metros
e podendo atingir no máximo 2,2 metros de com-
primento (Hetzel & Lodi, 1993; Silva & Best, 1996).
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Paralechtidae, Batrocoididae e Trichiuridae,
sendo a maioria desses demersais e associados
com fundos arenosos ou barrentos. Em menor
proporção, o boto alimenta-se de cefalópodes
(Lolligunla brevis – Loliginidae) e crustáceos das
espécies Penaeus paulensis, Penaeus schmitii
(Borobia & Barros, 1989; Santos, Rosso, San-
tos, Lucato & Bassoi, 2001; Di Beneditto & Ra-
mos, 2004).

De uma maneira geral, os comportamen-
tos estudados em Sotalia guianensis compreen-
dem atividades aéreas (saltos, cambalhotas,
porpoising, periscópios e batidas de partes do
corpo na água), deslocamentos e atividades de
forrageio (perseguição, bote, arremesso da pre-
sa e estratégias de forrageio individuais ou em
grupo) (Andrade, Siciliano & Capistrano, 1987;
Araújo, Passavante & Souto, 2001; Geise, 1991;
Hayes, 1998; Nascimento, 2002; Poletto, 2003;
Spinelli, Nascimento & Yamamoto, 2002; Sou-
za, 2004).

O termo “forrageio” tem sido utilizado
para descrever um conjunto de atividades
comportamentais realizadas por cada golfinho
ou por um grupo de golfinhos para obtenção
de suas presas (Hayes, 1998). Essas atividades
consistem em deslocamentos na superfície da
água seguidos de mergulhos para captura de
presas, perseguições a presas, arremesso da
presa, mergulho em áreas com possível abun-
dância de alimento e consumação da presa (Ara-
újo et al., 2001; Bel’Kovich, Ivanova,
Yefremenkova, Kozarovitsky & Kharitonov
1991; Geise, 1991; Nascimento, 2002; Nowacek,
2002).

As primeiras descrições de estratégias ali-
mentares do boto cinza se referem a dois tipos
básicos de comportamentos: a Pesca ao acaso
ou aleatória e a Pesca cooperativa ou comuni-
tária (Andrade et al., 1987; Borobia, 1984; Flo-
res, 1991; Geise, 1991; Monteiro-Filho, 1991).
Rossi-Santos (1997) registrou a ocorrência de
seis estratégias de pesca para o boto-cinza em
Santa Catarina, as quais foram denominadas:
Pesca aleatória individual, Pesca aleatória em
grupo, Pesca cooperativa em leque, Pesca coo-

perativa circular, Pesca cooperativa cruzada e
Pesca cooperativa em Zigue-Zague. Polleto
(2003), em sua pesquisa realizada na Baía de
Sepetiba, descreve as estratégias de alimenta-
ção individual, Fronte, Pesca oposta, Kettle e
Costão rochoso, sendo as últimas quatro carac-
terizadas como estratégias em grupo.

O comportamento de forrageio, pode va-
riar de acordo com vários fatores, tais como:
espécie e tamanho do grupo de presas; seu
habitat, comportamento e capacidade de fuga;
estratégia utilizada pelo predador; experiência
de vida adquirida; tamanho e interação do gru-
po de predadores. (Nascimento, 2002;
Nowacek, 2002; Souto, 2003).

Embora alguns trabalhos sobre o com-
portamento do boto-cinza tenham sido realiza-
dos (e.g. Araújo et al., 2001; Geise, 1989, 1991;
Hayes, 1998; Nascimento, 2002; Poletto, 2003;
Simões-Lopes, 1997; Souza, 2004; Spinelli et al.,
2002), pouco ainda se sabe sobre essa espécie,
principalmente no que diz respeito ao compor-
tamento de forrageio. O boto-cinza foi classifi-
cado como: espécie insuficientemente conheci-
da na Lista Vermelha de Animais Ameaçados
da União Internacional para Conservação da
Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN,
2004); como espécie ameaçada de extinção no
Apêndice I da Convenção sobre o Comércio In-
ternacional das Espécies da Flora e da Fauna
Selvagens em Perigo de Extinção (CITES,
2003); no Plano de Ação do Ibama para Mamí-
feros Aquáticos do Brasil (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis [IBAMA], 2001); e espécie com es-
tado de conservação desfavorável no Apêndice
II da Convenção para Conservação de Espéci-
es Migratórias de animais Selvagens
(Convention on Migratory Species [CMS],
2002).

Desta forma, o presente trabalho teve
como objetivo descrever os comportamentos re-
lacionados com a atividade de forrageio e esta-
belecer uma comparação entre as atividades de
forrageio realizadas pelas diferentes faixas
etárias, e o seu sucesso na captura de presas.
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Tipos de Perseguição 

Com o dorso para 
cima 

Deslocamento rápido com o dorso para cima, logo abaixo da superfície 
da água. 

De ventre para cima Deslocamento rápido com o ventre para cima, logo abaixo da superfície 
da água. 

Lateral Deslocamento rápido em posição lateral, logo abaixo da superfície da água. 

Tipos de Bote sem Salto 

Lateral O Golfinho emerge o rostro movimentando-o lateralmente e captura a 
presa em sua boca. 

De baixo para cima O golfinho emerge verticalmente parte do seu corpo (do rostro até 
nadadeiras peitorais) e captura o peixe de baixo para cima. 

Meia lua O golfinho persegue paralelamente o peixe e realizando um semicírculo 
em direção à presa, capturando-a na superfície da água. 

Com deslocamento 
lento 

O golfinho desloca-se com velocidade em direção à região mais rasa, 
mergulha, captura o peixe em baixo da água e emerge com a presa na boca. 

Alicate O golfinho emerge verticalmente, expondo parte do seu corpo e 
realizando um giro de 360o captura a presa de baixo para cima. 

Tipos de Botes com Salto 

De baixo para cima 
com salto 

O golfinho executa um salto total ou parcial no momento em que a 
presa está no ar e a captura de baixo para cima. 

De cima para baixo 
com salto 

O golfinho realiza um salto total e captura o peixe de cima para baixo. 

Adiantado O golfinho persegue a presa de ventre para cima adianta-se em relação 
ao peixe, então realiza um salto total ou parcial e de frente com a presa a 
captura. 

Com salto rasante 
parcial lateral 

O golfinho realiza um salto parcial com o corpo posicionado 
lateralmente, captura a presa no ar ou na superfície da água. 

Com salto de ventre 
para cima 

O golfinho realiza um salto parcial de ventre para cima e captura a presa 
no ar. 

 

Tabela 1a: Etograma dos comportamentos de forrageio realizados pelo boto-cinza na baía dos
Golfinhos.
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Tabela 1b: Etograma dos comportamentos de forrageio realizados pelo boto-cinza na baía dos
Golfinhos.

Material e métodos:

Área de estudo

A Baía dos Golfinhos localiza-se geogra-
ficamente em 6o12’ S e 35o04’ W e pertence ao
Vilarejo de Pipa, situado no Município de Tibau
do Sul, Rio Grande do Norte. A baía possui
aproximadamente 720 metros de extensão, é
contornada por falésias com cerca de 30 m de
altura e apresenta um conjunto de rochas nas
duas extremidades, formando uma baía

semifechada. A região é influenciada pelo com-
plexo estuarino da lagoa Guaraíras (Link, 2000).
A topografia apresenta uma inclinação gradual
em direção ao mar aberto e em uma das extre-
midades existe, um curral pesqueiro.

O clima do local é tropical com tempera-
turas geralmente entre 19oC e 28oC e
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pluviosidade média anual variando entre
1800mm até 3000mm (Carvalho, 2001), sendo
a média mensal, durante os meses chuvosos
(março a julho), de 324mm (Araújo et al., 2001).
A umidade relativa anual média é de 76% e a
salinidade varia entre 36 e 37‰ (Araújo et al.,
2001). O ciclo da maré é semidiurno e durante
o período de observação a maré atingiu os pi-
cos de 0.1 e 2.6 metros.

Procedimentos

As observações foram feitas de um ponto
fixo, localizado em um mirante, de aproximada-
mente 20m de altura, no Santuário Ecológico
de Pipa (6o13’36,7’’S; 35o03’36,7’’W). O mirante
situava-se em local bastante favorável, uma vez
que permitia uma visão panorâmica de toda a
Baía dos Golfinhos e dos comportamentos reali-
zados pelos botos-cinza. A distância máxima do
mirante ao local onde se encontravam os ani-
mais, tida como “visualmente segura” foi de 200
metros, mas geralmente os golfinhos se
posicionavam em pontos mais próximos do mi-
rante.

O estudo foi conduzido durante 30 dias
consecutivos nos meses de outubro e novembro
de 2003 e durante 20 dias consecutivos nos me-
ses de abril e maio de 2004, totalizando 222,3
horas de esforço amostral, das quais 164,6 horas
os golfinhos estiveram presentes na Baía (esfor-
ço efetivo). O período de observação variou de
quatro a nove horas diárias nos meses de outu-
bro a novembro (62,3 horas) e foi utilizado na
elaboração do método de coleta e de um
etograma; enquanto nos meses de abril e maio o
período foi de oito horas diárias (160 horas) sen-
do utilizado para coleta quantitativa dos dados.

Para facilitar a visualização dos animais e
dos comportamentos, utilizou-se um binóculo
10x50 mm. O método amostral utilizado foi ad
libitum (Altmann, 1974). As observações dos
comportamentos, número e faixa etária dos
botos presentes na Baía, hora e data da obser-
vação foram registradas em um gravador por-
tátil Panasonic. Posteriormente, os dados foram
passados para uma planilha pré-estabelecida e,
finalmente, analisadas estatisticamente ou, no
caso dos comportamentos, descritos e demons-
trados na forma de desenhos.

A faixa etária do animal foi determinada
utilizando o mesmo critério adotado por Geise,
Gomes e Cerqueira (1999), baseando-se na ob-
servação direta de animais em grupo, levando-
se em consideração os tamanhos proporcionais
do corpo dos golfinhos. Os animais imaturos
apresentaram cerca de 3/4 do tamanho do ani-
mal adulto e os infantes cerca de 1/3 do tama-
nho do animal adulto. Os infantes puderam ser
identificados também pela natação, na qual
grande parte do corpo do animal ficava expos-
ta no momento em que emergia para respirar,
além de estarem sempre acompanhados com
um animal adulto (Defran & Weller, 1999;
Rossbach & Herzing, 1999).

Para padronizar o efeito da maior fre-
qüência de adultos nos grupos observados na
Baía dos golfinhos durante a pesquisa, foram
efetuadas médias do número de comportamen-
tos de forrageio realizados em cada faixa etária,
pela quantidade de botos em atividade de pes-
ca de cada faixa etária, pelo intervalo de tempo
em que o grupo em observação permaneceu
na Baía (minutos). Aos resultados aplicou-se o
teste U de Mann-Whitney (não-paramétrico),
adotando o índice de significância com p = 0,05
(bilateral).

Figura 1:  Tipos de perseguições: (a)
perseguição de doso para cima; (b) perseguição
de ventre para cima; (c) perseguição lateral.

A

B

C
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Resultados

Descrição dos Comportamentos

Os comportamentos de forrageio em boto-
cinza apresentaram-se de forma seqüencial e fo-
ram agrupados em três fases distintas: a primeira
foi a fase da “Potencial Procura por alimento”,
caracterizada por movimentos lentos circulares
acompanhando o contorno da baía ou por movi-

Figura 2. Tipos de Botes sem saltos. (a) bote
Lateral; (b) Bote de baixo para cima; (c) bote
Meia lua; (d) Bote com deslocamento lento; (e)
bote com deslocamento; (f) Bote Alicate.

Figura 3. Tipos de Botes com saltos. a) Bote de
baixo para cima com salto; b) bote de cima para
baixo com salto; c) Bote Adiantado; d) Bote com
salto rasante parcial lateral; e) Bote com salto
de ventre para cima.

mentos lentos de “vai e vem” entre regiões mais
profundas e regiões mais rasas de uma área da
baía.

A segunda fase esteve relacionada à loca-
lização, perseguição e captura da presa pelos gol-
finhos. A localização da presa foi identificada por
movimentos circulares na água, decorrentes da
movimentação dos golfinhos. A perseguição foi
determinada por deslocamentos realizados pelo
boto na tentativa de capturar sua presa (Tab. I.a)
(Fig. 1). O momento final da perseguição foi de-
nominado de Bote e compreendeu um conjun-

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

F
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Figura 4. Tipos de estratégias em grupo: (a)
estratégia ponta de flecha; (b) estratégia de
cercar o cardume; (c) estratégia de dispersão
de cardume.

to de condutas comportamentais realizadas pelo
golfinho na tentativa de prender o peixe em sua
boca (Tab. I.a; Fig. 2 e 3) e a Captura da presa
propriamente dita, ocorreu no momento em que
o golfinho foi observado com a presa em sua
boca. Nessa fase, foram observadas também es-
tratégias cooperativas realizadas por grupos de
golfinhos (Tab. I.b; Fig. 4) e estratégias indivi-
duais sem nenhuma correlação aparente.

A terceira fase constituiu a fase de con-
trole da presa, caracterizada por vários movi-
mentos de arremesso da presa ao ar (Tab I. b)
(Fig. 4), e de ingestão da presa.

Freqüências de ocorrência dos tipos de botes utilizados
na perseguição

As estratégias de captura observadas em
maior freqüência foram “Bote de baixo para cima
sem salto” (20,61%), “Bote com salto rasante la-
teral parcial” (19,52%) e “Bote lateral” (19,14%),
e os comportamentos observados em menores
freqüências foram “Bote com giro de 360º”
(0,7%) e “Bote Adiantado” (0,27%) (Fig. 5).

Figura 5.  Tipos de manipulação. a)
manipulação com recaptura no ar; b)
Manipulação com recaptura na água; c)
manipulação lateral; d) manipulação coletiva.

Variação do Comportamento de Forrageio de Acordo
com a Faixa Etária:

Durante a realização da pesquisa, indiví-
duos adultos estiveram presentes 69,38% das
observações, enquanto juvenis foram observa-
dos em 21,68% e infantes em 8,94%.

Os golfinhos infantes foram observados
junto com adultos e juvenis em grupos duran-
te atividades de forrageio, assim como acom-
panhando adultos e juvenis em perseguições
não associadas com grupos. Porém, os infantes
não completavam suas perseguições, interrom-
pendo-as antes de chegarem à zona de arre-
bentação das ondas, enquanto os adultos e ju-
venis continuavam a perseguir suas presas.

A

B

C

A

D

C

B
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Durante o período de estudo nenhum peixe foi
visto na boca de infantes. Sendo assim, nenhum
sucesso foi constatado para os infantes. Por não
apresentarem participação efetiva no compor-
tamento de forrageio, os testes estatísticos fo-
ram apenas aplicados às comparações entre
comportamentos de adultos e juvenis.

Figura 6: Botes de captura utilizados por Sotalia
guianensis na Baía dos Golfinhos. B/C= Bote
de baixo para cima; RPL= Bote rasante lateral
parcial; Lat= Bote lateral; Rap= Bote com
deslocamento rápido; Lent= Bote com
deslocamento lento; B/C c/ S= Bote de baixo
para cima com salto; ML= Bote Meia lua; V/
C= Bote de ventre para cima; C/B c/ S= Bote
de cima para baixo com salto; Alic= Bote alicate;
Adiant= Bote adiantado.

Figura 8: Perseguições com salto e sem salto
em adultos e em juvenis. Teste U de Mann-
Whitney; n1 = 17; n2 = 17; Adultos: U = 96,00;
Z = -1,67; ns = não-significativo; Juvenis: U =
124,50; Z = -0,709; ns = não-significativo
(bilateral).

Figura 7: Comportamentos de forrageio de
adultos e juvenis na Baía dos Golfinhos. Teste
U de Mann-Whitney; n1 = 17; n2 = 17;
Perseguição: U = 46,00; Z = -3,39; * p < 0,05.
Sucesso: U = 82,00; Z = -2,15; *** p = 0,001.
Controle da presa: U = 97,50; Z = -1,71; ns =
não-significativo (bilateral).

De acordo com os resultados obtidos,
houve uma diferença significativa entre a fre-
qüência de perseguições e sucessos obtidos na
captura de presas entre adultos e juvenis, de-
monstrando que adultos perseguem mais pre-
sas (71,84%) e também obtêm maior sucesso
(70,28%) durante suas perseguições do que ju-
venis. Porém não houve diferença significativa
entre adultos e juvenis no que diz respeito à
freqüência de controle de presas (Fig. 8).

A partir dos resultados foi possível infe-
rir que não houve diferença significativa entre
a freqüência observada de utilização de botes
com saltos (37,5 %) e sem saltos (65,75 %) por
adultos, e com salto (45,12 %) e sem salto (54,88
%) por juvenis (Fig. 9).

Discussão

Comportamentos de Forrageio

Perseguições

O comportamento de perseguição é usa-
do por muitos pesquisadores para caracterizar
o comportamento de caça (Araújo et al., 2001;
Hayes, 1998; Nascimento, 2002; Souza, 2004).
A posição corporal que o golfinho assume du-



21

Comportamento de forrageio de Sotalia guianensis

rante a perseguição talvez esteja relacionada
com a posição em que se encontra em relação à
presa, ou com o possível tipo de estratégia que
será adotada pelos golfinhos para capturá-la.
Esse posicionamento do golfinho pode ser usa-
do para facilitar a localização da presa, seja uti-
lizando o sistema de ecolocalização ou o visual.

Os tipos de perseguição com “Bote de
baixo para cima”, “Rasante lateral parcial” e
“Lateral” foram mais freqüentes, possivelmen-
te por proporcionarem maior velocidade no
momento da captura do peixe, uma vez que
apresentam um deslocamento hidrodinâmico
durante a perseguição e um bote que não pro-
voca grandes perturbações na água (Burggren,
Randal & French, 2000). Comportamentos se-
melhantes foram descritos para o golfinho na-
riz-de-garrafa (Tursiops truncatus) (Bel’Kovich et
al., 1991).

Nas perseguições com “Deslocamento rá-
pido” e com “Deslocamento lento”, os golfinhos
permanecem alguns minutos se deslocando na
baía e, na maioria do tempo, permanecem
submersos logo abaixo da superfície da água.
Isso pode indicar a utilização mais efetiva da
ecolocalização durante a captura do peixe, po-
dendo, talvez, ser favorecido devido aos botos-
cinza possuírem um sistema de ecolocalização
bastante aguçado (Monteiro-Filho & Monteiro,
2001; Norris & Dohl, 1980). Esses comporta-
mentos podem representar também um tipo de
forrageio oportunista, onde o golfinho detecta
presas durante deslocamentos entre uma área
e outra da baía (Nowacek, 2002).

Nas perseguições com “Bote de baixo
para cima com salto”, de “Ventre para cima” e
com “Bote de cima para baixo”, o animal ne-
cessita visualizar a presa fora da água para
localizá-la no momento exato em que salta e a
captura, o que pode exigir mais técnica e preci-
são do golfinho. Comportamentos semelhantes
a esses também foram reportados para golfi-
nhos nariz-de-garrafa (Bel’Kovich et al., 1991).
O comportamento de “Meia lua” parece ser uti-
lizado como uma forma de direcionar o peixe
para a zona de arrebentação, onde o peixe pode
ter sua agilidade diminuída, uma vez que o es-
paço de fuga para o peixe diminui, acarretan-
do menor custo energético para o boto.

O fato de presas serem encontradas in-
teiras no conteúdo estomacal de golfinhos in-
dica não haver mastigação antes da deglutição
(Santos et al., 2001). Desta maneira, a perse-
guição com “Bote com giro de 360º” parece
estar relacionada ao posicionamento do golfi-
nho para facilitar a captura e ingestão da pre-
sa.

A perseguição com “Bote adiantado”
apresentou freqüências baixas provavelmente
por demonstrar um grau de dificuldade apa-
rentemente maior do que os outros tipos de per-
seguição. Talvez, para obter sucesso, o golfinho
necessite alcançar uma velocidade maior do que
a do peixe, para obter espaço antes que a presa
alcance a região mais rasa da zona de arreben-
tação. Desta forma, o golfinho precisaria de tem-
po para voltar, visualizar o peixe, saltar e cap-
turar a presa enquanto esta permanece no ar.
O fato de o golfinho se posicionar à frente do
peixe pode demonstrar uma forma de conter o
peixe antes que ele chegue nas áreas muito ra-
sas.

É preciso salientar que essas estratégias
foram observadas tanto ocorrendo de forma in-
dependente umas das outras como também em
sucessão. Dessa forma, após uma tentativa de
captura sem sucesso, o golfinho poderia utili-
zar outro tipo de perseguição ou dar continui-
dade ao mesmo comportamento.

Estratégia de Forrageio em Grupo

Na estratégia de “Pesca Cooperativa cir-
cular” (Rossi-Santos, 1997), utilizada por gru-
pos de botos, esforços simultâneos de membros
do grupo são alocados com a finalidade de man-
ter a estrutura do cardume, de modo que, en-
quanto alguns animais localizados na periferia
do cardume tentam manter o cardume coeso,
outros golfinhos alimentam-se (Hayes, 1998;
Monteiro-Filho, 1992; Rossi-Santos, 1997).
Comportamentos que correspondem a este fo-
ram verificados em grupos de golfinhos-pinta-
dos-do-Atlântico (Stenella frontalis) (Fertl &
Wursig, 1995), de orcas (Orcinus orca)
(Nottestad, Ferno & Axelsen, 2002), de golfi-
nhos-nariz-de-garrafa (Wursig, 1979), de golfi-
nhos-rotadores (Stenella logirostris) (Norris &
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Dohl, 1980) e de Boto-de-burmeister (Phocoena
phocoena) (Bel’Kovich et al., 1991).

Na estratégia em grupo de “Dispersar
cardumes”, os peixes são encurralados e em-
purrados para a superfície e, posteriormente,
os golfinhos realizam saltos sobre o cardume.
Nesse tipo de estratégia, parte do cardume é
mantida unida por um grupo de golfinhos, en-
quanto a outra parte dos peixes é dispersada e
perseguida por outros golfinhos (Fertl &
Würsig, 1995; Geise, 1991; Monteiro-Neto,
Alves-Júnior, Ávila, Oliveira & Furtado-Neto,
1996). A utilização de atividades aéreas em es-
tratégias de forrageio como saltos, batida de
partes do corpo do animal na água foram ob-
servadas para botos no Sul (Poletto, 2003) e
Sudeste do país (Andrade et al., 1987; Rossi-
Santos, 1997).

A estratégia “Ponta-de-flexa” pode ser
utilizada pelos golfinhos como uma maneira de
direcionar o cardume para regiões mais rasas
mantendo-o unido, com a finalidade de
maximizar a captura. Comportamento este tam-
bém descrito para golfinhos-naris-de-garrafa
(Bel’Kovich et al., 1991). Rossi-Santos (1997)
descreve um comportamento bastante pareci-
do com o citado, o qual foi denominado “Pesca
cooperativa em leque”, porém os golfinhos não
se posicionam em formação de triângulo e sim
paralelamente uns em relação aos outros.

O comportamento particular escolhido
por um golfinho e o seu sucesso em uma deter-
minada situação é provavelmente determina-
do por variáveis como espécie, comportamen-
to e habitat da presa, bem como da especialização
do próprio golfinho em determinada estratégia.

A plasticidade na ecologia individual de
forrageio melhora a capacidade de adaptação
a mudanças ambientais. Além disso, a alta es-
pecialização de estratégia alimentar reduz in-
diretamente a competição em caso de depleção
de recursos (Nowacek, 2002).

Controle da Presa

O comportamento de “Arremesso com
recaptura no ar” possivelmente está relaciona-
do ao posicionamento adequado da presa a fim

de evitar que as escamas e espinhos danifiquem
o trato digestivo dos golfinhos, assim o boto in-
gere a presa pela cabeça. Por esse motivo o pei-
xe é jogado algumas vezes para o ar e
recapturado em seguida (Araújo et al., 2001;
Bel’Kovich et al., 1991; Nascimento, 2002; Sou-
za, 2004).

Nos comportamentos de “Arremesso com
recaptura na água” e “Arremesso lateral” o pei-
xe é jogado contra a água. Uma explicação pos-
sível para esses comportamentos seria a tenta-
tiva de desnortear ou até mesmo matar a presa
com o impacto na água antes da sua consuma-
ção, ou ainda poderia indicar um comporta-
mento de brincadeira em golfinhos imaturos
(Araújo et al., 2001; Nascimento, 2002).

Em todas as vezes que o comportamento
de “Transferência de Presa” (Spinelli et al.,
2006) foi observado, o peixe foi abandonado
morto na água após ser arremessado pelos gol-
finhos, permanecendo boiando sem ser
recapturado. Esse comportamento poderia in-
dicar um tipo de brincadeira ou, de reconheci-
mento de uma espécie que não faz parte da sua
dieta. Porém estudos de reconhecimento da
espécie do peixe abandonado precisam ser re-
alizados para comprovar essa hipótese. Spinelli
et al. (2006) observaram comportamentos de
transferência de presas de adultos para infan-
tes na Baía dos Golfinhos e sugeriram que esse
comportamento de compartilhar alimento é
utilizando como uma forma de aprendizado
social. Entretanto não foi possível verificar as
faixas etárias dos golfinhos durante esse com-
portamento.

Variação do Comportamento de Forrageio de Acordo
com a Faixa Etária

O fato de golfinhos infantes não partici-
parem ativamente de comportamentos de
forrageio, provavelmente pode estar relaciona-
do com a dependência alimentar materna. Po-
rém, a presença desses animais durante as ati-
vidades de caça juntamente com adultos e
juvenis pode indicar uma forma de aprendiza-
do e treinamento de condutas que serão utili-
zadas nos próximos estágios de sua vida (Link,
2000; Lodi, 2003; Nowacek, 2002; Spinelli et
al., 2002).
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De acordo com os resultados obtidos,
adultos apresentam atividade de caça mais in-
tensa, o que pode ser explicado pelo fato de
animais maiores apresentar taxas metabólicas
maiores (Burggren, Randal & French, 2000).
Além disso, adultos obtêm mais sucessos em suas
investidas na captura de presas do que juvenis.
Isso sugere que adultos teriam adquirido ex-
periência ao longo de sua vida, o que os permi-
tem maior facilidade para realizar atividades de
pesca e precisão no momento da captura, en-
quanto juvenis encontram-se ainda em fase de
aprendizado. Souza (2004) obteve resultados se-
melhantes em seu estudo com o boto-cinza em
Baía Formosa - RN.

Tanto em adultos como em juvenis não
houve diferença significativa entre a freqüên-
cia observada de perseguições utilizando botes
com e sem saltos, o que talvez demonstre que a
execução ou não de saltos pode estar associada
à estratégia antipredador usada pelo peixe. Pro-
vavelmente o golfinho salte para capturar o pei-
xe no ar, porque este não terá como mudar a
rota a ser percorrida. Peixes como o agulha
(Hemiramphus brasiliensis) adotam a estratégia de
escapar das perseguições do predador saltan-
do na superfície da água (Lewis & Schroeder,
2003).

A comparação da conduta “Controle da
presa” não apresentou diferenças significativas
entre adultos e juvenis, o que fortalece a hipó-
tese desse comportamento ser utilizado para fa-
cilitar a ingestão de presas e não apenas como
um comportamento de brincadeira.

Ao longo do estudo pôde-se constatar que
a Baía dos Golfinhos representou um local bas-
tante utilizado pelo boto-cinza para forrageio.
A espécie apresentou um rico repertório
comportamental, caracterizando-se por um con-
junto de diversas condutas também utilizadas
em outros padrões comportamentais, tais como
deslocamentos e brincadeiras. Um outro ponto
constatado foi que a atividade de forrageio va-
riou em diferentes faixas etárias e, que possi-
velmente, os tipos de estratégias realizadas pe-
los botos-cinza estariam relacionadas a
características peculiares de suas presas, como
habitat, e às estratégias de fuga por elas
adotadas.

Este trabalho constituiu um passo inicial
para um melhor entendimento sobre os aspec-
tos comportamentais e ecológicos do boto-cin-
za, porém faz-se necessária a realização de mais
estudos sobre a ecologia alimentar dessa espé-
cie, para esclarecer melhor a interação desses
golfinhos com as espécies de peixes que com-
põem sua dieta.
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