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Com este estudo procurou-se obter informações sobre o comportamento, dieta e área de ocorrência do boto-cinza 
(Sotalia guianensis) presente na costa dos estados da Bahia, do espírito santo, rio de janeiro e são paulo, de acordo 
com as informações relatadas por pescadores locais. Foram feitas 100 entrevistas etnográficas com os pescadores 
residentes nos quatro estados. os resultados indicam que os pescadores artesanais (n=77) têm boa percepção a 
respeito do comportamento, hábitat e dieta do boto e que também diferenciam os indivíduos juvenis dos adultos. 
os resultados fornecem informações etnobiológicas que podem auxiliar na elaboração de propostas voltadas para a 
conservação da espécie com a participação das populações tradicionais.
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Behavior of the estuarine dolphin Sotalia guianensis (van Bénéden, 1864) (Cetacea; Delphinidae) through the eyes 
of artisanal fishermen. this study investigated the behavior, diet and occurrence area of the estuarine dolphin (Sotalia 
guianensis) as reported by fishermen living on the coast of the states of Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro and São 
Paulo, Brazil. One hundred ethnographic interviews were conducted with fishermen. Results showed that artisanal 
fishermen (n=77) correctly perceive the behavior, occurrence area and diet of the estuarine dolphin, and are also 
able to recognize an individual as being a juvenile or an adult animal, and provide ethnobiological information that 
may be put to good use in projects for the conservation of estuarine dolphins with local fishermen participation.
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detalhes a respeito da biologia geral das 
espécies podem ser conseguidos através de estu-
dos junto às populações tradicionais (alves, sou-

to, & leite, 2002) se a comunicação entre elas e os 
pesquisadores for facilitada (Winder, 2004). estas 
populações estão inseridas no ecossistema em que 
vivem (Ferreira, 2004) e conhecem todo o ciclo 
das espécies graças a informações tradicionais ad-
quiridas ao longo das décadas (sanches, 2001). o 
processo de conservação de espécies ameaçadas é 
acelerado quando a imagem do animal for valo-
rizada frente à população local (Wedekin, da-ré, 
daura-jorge, & simões-lopes, 2005).

Áreas protegidas, como estuários e baías, 
regiões de baixa profundidade e com presença 
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de manguezais são sistemas de grande produti-
vidade com as quais  a distribuição do boto-cinza, 
Sotalia guianensis (van Bénéden, 1864) vem sen-
do relacionada (Wedekin, 2003). estas mesmas 
áreas suportam uma importante atividade eco-
nômica para os pescadores artesanais locais que 
as exploram há várias décadas, juntamente com 
a presença de pequenos cetáceos, como o boto. 

segundo oliveira, Beccato, nordi e mon-
teiro-Filho (2008), os caiçaras do sul do estado 
de São Paulo ficam em constante contato com os 
botos-cinza e por isso conseguem identificar os 
animais através de características morfológicas. 
portanto, conhecem a comportamento, ecologia 
e a distribuição espacial da espécie. 

trabalhos que envolvem o conhecimen-
to tradicional de pescadores artesanais sobre o 
comportamento do boto são escassos e poucos se 
aprofundam nas questões etnobiológicas e con-
servacionistas. isso demonstra que o conhecimen-
to tradicional das comunidades de pesca deve ser 
valorizado como fonte de informações para as 
pesquisas relacionadas à conservação de espécies 
costeiras como o boto-cinza (oliveira et al., 2008).

uma vez que há pouca literatura sobre o 
assunto, este estudo teve como objetivo obter in-
formações sobre o comportamento, dieta e área 
de ocorrência do boto-cinza baseado nas infor-
mações relatadas pelos pescadores artesanais de 
cinco áreas do litoral brasileiro. 

Método

Área de estudo

este estudo foi desenvolvido em colônias 
de pescadores artesanais de quatro estados da 
costa do Brasil, cuja subsistência local é baseada 
na proteína animal (hanazaki & Begossi, 2000) 
extraída da pesca (Begossi, 1999), a saber: 1) 
nos municípios de prado (17°20’s; 39°13’W) na 
Colônia dos pescadores Z-23 e em nova viçosa 
(17° 53’s; 39° 22’W), na Colônia dos pescadores 
Z-29 no estado da Bahia; 2) na área de Barra 
do riacho (19°49’s; 40°16’W) na Colônia dos 
pescadores Z-7 no estado do espírito santo; 3) 
Baía de sepetiba (22º54’s; 43º12’W) na Colônia 
dos pescadores Z-15 estado do rio de janeiro 
e 4) na área do Complexo estuarino-lagunar 
de iguape-Cananéia, no município de Cananéia 
(25º00’s; 47º55’W) na Colônia dos pescadores 
Z-9 estado de são paulo (Figura 1). 

Procedimentos

as informações foram coletadas entre os 
meses de setembro de 2005 a abril de 2006. Fo-
ram feitas 100 entrevistas com os pescadores, 
sendo (40) no estado da Bahia, (20) no estado 
do espírito santo, (20) no estado do rio de ja-

Figura 1. mapa das áreas de estudo localizadas no litoral do Brasil.
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neiro e (20) no estado de são paulo. as infor-
mações foram coletadas através de entrevistas 
gravadas baseadas em um questionário-padrão 
previamente elaborado. Como sugerido por 
sanches (2004) a seleção dos informantes era 
feita através do auxílio do presidente da colô-
nia de pescadores, já que geralmente este era o 
morador local que conhecia todos os pescadores 
da região. Foram selecionados 77 pescadores 
que descreveram características que claramente 
identificavam os botos-cinza: coloração (indiví-
duo adulto: cinza no dorso e ventre claro; in-
fantes: tons rosados levemente acinzentado) de 
acordo com o descrito por randi, rassolin, ro-
sas e monteiro-Filho (2008); comprimento do 
corpo de adulto entre 1,60m (ramos, Beneditto, 
& lima, 2000) a 2,20m (Flores, 2002); compor-
tamento geral (frente a embarcações e frente a 
banhistas – comportamento evasivo) e localidade 
de ocorrência dos animais (praia, rio, estuário e 
mar próximo da costa). Foram analisados os da-
dos relacionados aos padrões comportamentais 
da espécie, ao comportamento do animal fren-
te às embarcações, ao tamanho de grupo, dieta, 
área de ocorrência e avistamento de adultos e 
sazonalidade e ecologia de infantes.

para as análises estatísticas foram aplica-
dos os testes de Kruskal–Wallis para a compa-
ração entre três ou mais variáveis e o teste de 

mann-Whitney para a comparação de duas vari-
áveis através do programa Bioestat (5.0). 

Resultados

dos 77 pescadores selecionadas, foram 
analisados 76 relatos a respeito do tamanho de 
grupo dos botos. todos os selecionados respon-
deram que o boto andava em grupo, que va-
riavam de seis a mais de 20 indivíduos. alguns 
responderam que mesmo andando em grupo o 
animal podia ser eventualmente solitário (n=6). 
desses, 3 eram pescadores de Cananéia (sp) e 3 
da Barra do riacho (es). não houve diferença 
entre as localidades em relação ao tamanho de 
grupo de botos-cinza descritos pelos entrevista-
dos (h=3,96; g.l.=5; p=0,55) (tabela 1). 

Houve uma diferença significativa quanto 
à época de avistamento do boto-cinza (durante o 
ano todo x verão) (u=0,00; p=0,009, tabela 2). 

Foi encontrada uma diferença significati-
va entre as localidades em relação ao compor-
tamento exibido pelo boto-cinza frente na pre-
sença de embarcação (h=13,18; g.l=5; p=0,02) 
(tabela 3). 

Quando os pescadores foram questiona-
dos quanto aos comportamentos exibidos pelos 
botos-cinza (as frequências das categorias men-

Tamanho de

Grupo/Cidade
Prado

Nova

Viçosa

Barra 
do

Riacho

Baía de

Sepetiba
Cananéia

Número 
total de 
relatos

%

até 5 botos 2 3 2 1 5 13 17%

6 -10 botos 6 7 1 2 3 19 25%

11-15 botos 1 3 2 - 2 8 11%

16-20 botos 1 - 2 1 3 7 9%

acima de 20 
botos

1 - 4 7 5 17 22%

muitos ou 
incontáveis 

- 2 2 8 - 12 16%

tabela 1
Tamanho de grupo de boto-cinza de acordo com o relato de pescadores artesanais nas diferentes 
localidades estudadas
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Cidade/ 
Período Prado Nova 

Viçosa

Barra 
do 

Riacho

Baía de 
Sepetiba Cananéia

Número 
total de 
relatos

% 
(A)

% 
(I)

ano 
todo

6(a)
3(i)

12(a)
2(i)

11(a)
5(i)

17(a)
9(i)

14(a)
9(i)

60(a)
28(i)

83% 68%

verão 3(a)
1(i)

1(a)
1(i)

3(a)
2(i)

2(a)
1(i)

2(a)
4(i)

11(a)
9(i)

15% 22%

inverno - 1(i) - - 1(a)
1(i)

1(a)
2(i)

1% 5%

outono - - - 1(a) - 1(i) - 2%

avistou 
uma vez

- - - 1(a) - 1(i) - 2%

tabela 2
Sazonalidade de boto-cinza na percepção dos pescadores artesanais nas diferentes localidades estudadas. 
a: adulto; i: infante.

Comportamento 
frente à 

embarcação/Cidade
Prado Nova 

Viçosa

Barra 
do 

Riacho

Baía de 
Sepetiba Cananéia

Número 
total de 
relatos

%

acompanhar o 
barco 11 9 4 1 7 32 42%

Fuga - 4 5 9 7 25 32%

indiferença - 1 1 4 3 9 12%

natação próxima 
à embarcação em 
movimento 

- - 3 3 - 6 8%

natação próxima 
à embarcação 
parada

- 1 - - 1 2 3%

exibição de 
comportamentos 
acima da superfície 

- - 1 2 - 3 4%

tabela 3
Comportamentos do boto-cinza relatados por pescadores artesanais das diferentes localidades estudadas.
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cionadas estão na tabela 4), não foi encontrada 
uma diferença significativa entre as descrições 
das categorias comportamentais entre as locali-
dades (h=4,73; g.l=4; p=0,31). Contudo, em 
Cananéia os pescadores descreveram o compor-
tamento de pesca do boto próximo ao cerco-
fixo. Segundo os entrevistados, o cerco facilita 
a captura do peixe, pois, o boto encurrala o 
cardume no entorno da armadilha, com isso o 
cardume se espalha e o golfinho pode ‘escolher 
qual peixe pegar’. 

dos 23 comportamentos descritos para a 
espécie encontrados na literatura, foram listadas 
na tabela as categorias comportamentais que os 
pescadores claramente descreveram e que fo-
ram comparadas com a literatura (tabela 4). 

em relação à dieta da espécie, foram des-
critas espécies de peixes que pertencem a oito 
famílias: Characidae, sciaenidae, scombridae, 
engraulidae, pomatomidae, pristigasteridae, 
Clupeidae e mugilidae. além dos peixes foi tam-
bém descrito o camarão (Família penaeidae) e a 
lula (Loligo spp.). os pescadores também rela-
tam que o boto se alimenta do sangue dos pei-
xes, já que estes são encontrados com furos pelo 
corpo. há também relatos de que se alimentam 
de escamas de peixes e do lodo que acumula no 
fundo da água. 

em relação à área de ocorrência dos bo-
tos, as maiores freqüências foram registradas 
em prado (Ba) no mar aberto e na praia (82%, 
n=9); em nova viçosa (Ba) no mar aberto, na 

PESCADORES (entre parênteses frequência de relatos) LITERATURA

procurar comida, pescar, pescar na praia, pular em cima do 
peixe, cercar o cardume, encurralar o cardume e mergulhar 
no meio dele, abocanhar o peixe, disputar peixe com o 
grupo, caçar o peixe, mariscar, ficar atrás de peixe (52)

pesca ou alimentação

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)*

Ficar nadando (25) natação (1, 2, 3, 7)*

jogar o peixe para o alto pra descarnar,brincar com o 
peixe que vai comer (4)

mandibulação de objetos 
(8)*

Mãe dá o peixe para filhote, brincar com o filhote (2) formação familiar 
(cuidado parental) (1, 2, 
5, 6, 8)* 

passear, mergulhar, afundar,  navegar. passar direto pelo 
barco (10)

deslocamento (1, 3, 5, 6)*

Brincar, pular e saltar para fora d’água (22) socialização

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8)*
soltar som (1) ecolocalização (1, 7)*

durante a noite entoca (2), durante a noite descansa (1). 
dorme na margem do estuário (1), fica submerso (1), não 
aproxima das pessoas (4) , aproxima das pessoas (2), sobre 
para respirar (3), procria nas tocas (1) 

não encontrados na 
literatura.

tabela 4
Correspondência entre as categorias comportamentais do boto-cinza descritas pelos pescadores e as 
encontradas na literatura *[monteiro-Filho, 1991 (1), 1995 (2); geise, gomes & Cerqueira, 1999 
(3); santos et al., 2000 (4); reis, 2002 (5); poletto, 2003 (6); azevedo, viana, oliveira, & van 
sluys, 2005 (7); domit, 2006 (8)]
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praia e em um rio (66%, n=10); em Barra do 
riacho (es) na praia (29%, n=4); na Baía de se-
petiba (rj) na praia e no interior da baía (48%, 
n=9) e em Cananéia (sp) no mar aberto, na 
praia, em um rio e no estuário (33%, n=6).

Quanto à coloração do infante, foram 
descritas colorações como: prateado, cinza, azul, 
marrom ou de cor escura no dorso. o ventre cla-
ro foi descrito como branco, rosado ou amarron-
zado. o tamanho corporal de infantes foi descri-
to para a Barra do riacho (es) onde variou de 
0,50 – 1 metro e, na Baía de sepetiba (rj) e Ca-
nanéia (sp) a variação foi de 0,20 – 0,80 metro. 
segundo os entrevistados o infante pode comer 
peixe ósseo 69% (n=21) e mamar 19% (n=6). 
dentre as outras possíveis presas do infante são 
descritas: escamas de peixe, lula e camarão.

dos entrevistados selecionados, 67% 
(n=50) relataram que avistavam infantes de 
boto não havendo diferença no número de rela-
tos entre as localidades em relação às avistagens 
de infantes (prado, 4; nova viçosa, 7; Barra do 
riacho, 10; Baía de sepetiba, 15; Cananéia, 14; 
u=4; p=0,07).  houve contudo uma diferença 
significativa entre relatos da sazonalidade de in-
fantes nas diversas localidades (h=14,05; g.l=3; 
p=0,002). os relatos de ocorrência durante 
“todo o ano” foram significativamente maiores 
do que os relatos “inverno” (h=14,05; g.l=3; 
p=0,003) e os relatos de ocorrência no “outono” 
(h=14,05; g.l=3; p=0,001) (tabela 2). 

dos comportamentos exibidos por infan-
tes, acompanhar um adulto, possivelmente a 
mãe foi o mais descrito (6). a frequência de re-
latos de outras categorias foram: nadar ao lado 
e atrás do barco (1), subir nas costas da mãe (1), 
ficar na praia (1) e na alimentação, pular, dar o 
bote e pegar o peixe (1).

Discussão

os entrevistados relataram que os botos 
podem ser avistados em grupo variando de seis 
a mais de 20 indivíduos e eventualmente sozi-
nhos. possíveis diferenças entre as áreas de es-
tudo não afetaram os avistamento numéricos 
relatados pelos pescadores. alguns estudos atri-
buem ao boto-cinza grupos de até 16 indivídu-
os na enseada do Curral (guilherme-silveira & 
silva, 2009) e de três a 15 indivíduos para a Baía 
Formosa (Queiroz & Ferreira, 2008) no estado 

do rio grande do norte. já reis (2002) relata 
que os pescadores do estado da Bahia avistam 
grupos de um a 10 indivíduos. para o estado 
do rio de janeiro, Flach (2004a) sugere um ta-
manho de grupo de até 100 indivíduos, Flach 
(2004b) indica grupos de até 280 animais e lodi 
e hetzel (1998) relatam que para os pescadores 
é comum na região a observação de grandes 
agregações de boto-cinza. monteiro-Filho (2000) 
observou em Cananéia tamanho de grupo com 
até três botos-cinza e santos e rosso (2007) des-
creveram para a mesma região agregações com 
tamanhos de grupo com até 60 indivíduos. na 
Baía de paranaguá foram registrados grupos 
com até 37 indivíduos e para a Baía de guara-
tuba foram observados até seis botos por gru-
po, ambas as áreas no estado do paraná (Filla & 
monteiro-Filho, 2009). daura-jorge, Wedekin, 
piacentini e simões-lopes (2005) encontraram 
um tamanho médio de 29 botos por grupo na 
região sul do país. aparentemente o número de 
indivíduos registrado nos diferentes estudos é 
muito variável e assim, as observações de tama-
nho de grupo do boto-cinza no presente estudo 
correspondem às indicadas pela literatura. 

para a maioria dos pescadores entrevista-
dos os botos são avistados durante todo o ano. 
Ferreira (2004) descreve que os pescadores tam-
bém observam os botos durante todo o ano no 
litoral sul do Brasil. provavelmente devido ao 
animal exibir um hábito costeiro e o pescador 
trabalhar muito próximo à costa este fato per-
mite que ele aviste o animal com maior freqü-
ência. 

o contato freqüente dos pescadores com 
os botos-cinza permitiu que descrevessem os 
comportamentos de acompanhar e nadar perto 
do barco e outros comportamentos na superfí-
cie. para alguns pescadores o boto gosta de se 
exibir para as pessoas, porque ele fica saltando 
e pulando em volta do barco. no sul do país es-
tes comportamentos são classificados por algu-
mas populações tradicionais como positivos, já 
que atraem os turistas (Ferreira, hanazaki, & 
simões-lopes, 2006). 

houve também o relato de fuga, indife-
rença, natação próxima à embarcação em deslo-
camento. reis (2002) relata que embarcações não 
são fatores que interferem no comportamento 
dos botos-cinza já que os animais podem estar 
adaptados ao barulho e ao intenso tráfego de 
embarcações na região. Foi reportado por lodi 
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e hetzel (1998) a aproximação de uma embar-
cação a um grupo de botos-cinza que exibiam o 
comportamento de pesca, onde foi possível per-
ceber que os animais se mostraram indiferentes 
à aproximação. já Ferreira et al. (2006) mencio-
nam que pescadores da região sul relatam com-
portamentos de fuga, tomando-os como negati-
vos para os animais. a diferença percebida, no 
presente estudo, entre localidades quanto aos 
comportamentos exibidos pelo boto-cinza fren-
te à embarcações, pode indicar que o trajeto, a 
potência do motor e o comprimento das embar-
cações interferem nos comportamentos do boto 
(rezende, 2008). algumas espécies de cetáceos 
apresentam alguma habituação frente ao tráfe-
go de embarcações enquanto outras não exibem 
esta acomodação. a trajetória aleatória dos apa-
relhos motorizados e o intenso ruído provocado 
pelos motores têm sido indicados como preju-
diciais aos mamíferos marinhos, podendo afas-
tar espécies residentes (Filla & monteiro-Filho, 
2009; simões-lopes & paula, 1997). 

para os pescadores, o acompanhamen-
to de embarcações  pode ser explicado de três 
maneiras: (1) os botos aproveitam-se do descar-
te feito pelos pescadores em embarcações que 
seguem para se alimentara se alimentar; (2) a 
‘zuada’ produzida pelo motor chama a atenção 
dos animais; e (3) a turbulência promovida pelo 
motor da embarcação permite ao boto aprovei-
tar o fluxo da água para pegar uma ‘carona’. A 
fuga do boto frente a embarcações é explicada 
pela velocidade com que a embarcação se deslo-
ca na água (o animal evita uma possível colisão), 
o barulho do motor assusta o boto-cinza. para 
os entrevistados os botos fogem para as ‘tocas’ 
ou para as encostas no fundo do mar. apesar de 
existirem estudos voltados para o tipo de inter-
ferência causada pelo tráfego de embarcações 
sobre a população de botos-cinza (Filla et al., 
2008; Filla & monteiro-Filho, 2009; reis, 2002; 
rezende, 2000; santos-jr., pansard, yamamoto, 
& Chellappa, 2006; sasaki, 2006), faz-se neces-
sária a elaboração e execução de estudos nas 
áreas do extremo-sul do estado da Bahia, nos 
estados do espírito santo e do rio de janeiro a 
fim de avaliar o possível impacto que aparelhos 
motorizados podem causar nas populações pre-
sentes nas regiões estudadas. 

o comportamento mais observado pelos 
entrevistados foi a pesca voltada para a alimen-
tação. o forrageio também é descrito como o 

mais frequentemente exibido pelos botos-cinza 
na Baía Formosa (Queiroz & Ferreira, 2008) e 
na enseada do Curral (rn) (guilherme-silveira 
& silva, 2009), em Caravelas (Ba) e na Baía nor-
te (sC) (daura-jorge, rossi-santos, Wedekin, 
& simões-lopes, 2007) e em atafona (rj) (di 
Beneditto, ramos, & lima, 2001b). vê-se que 
a experiência cotidiana dos pescadores nas cin-
co áreas estudadas permite que eles acumulem 
conhecimentos sobre alguns comportamentos 
exibidos pela espécie e descritos na literatura 
científica. 

alguns pescadores compararam o com-
portamento noturno dos animais com o compor-
tamento humano dizem que durante o dia os 
animais trabalham e à noite, descansam. segun-
do atem e monteiro-Filho (2006), contudo, os 
comportamentos do boto-cinza exibidos à noite 
são semelhantes aos comportamentos diurnos. 
os relatos de pescadores sobre o descanso dos 
botos-cinza à noite podem ser simplesmente de-
vidos à dificuldade que os pescadores têm em 
perceber os animais à noite. Como os pescado-
res evitam pescar durante uma longa parte do 
período noturno, a probabilidade de observação 
dos botos diminui. outra explicação tem a ver 
com a atribuição aos botos, pelos entrevistados, 
de características parecidas com as de humanos 
(exibem cuidado parental, o infante se alimenta 
de leite, rautenberg & monteiro-Filho, 2008): 
as semelhanças quanto à diminuição de ativi-
dade à noite podem decorrer desta atribuição 
antropomórfica.

segundo Ferreira (2004), reis (2002) e 
Zappes, andriolo, oliveira e monteiro-Filho 
(2009), os pescadores teriam um vasto conheci-
mento em relação à dieta do boto. os pescadores 
entrevistados no presente estudo mencionaram 
o consumo, pelos botos, de peixes pertencentes 
a oito famílias, sete das quais, tanto demersais 
quanto pelágicas (silva & Best, 1996), já foram 
confirmadas como presentes na dieta da espécie 
(Cremer, 2007; di Beneditto & ramos, 2004; di 
Beneditto, ramos, & lima, 2001a; monteiro-
Filho, 1995; reis, 2002; santos, rosso, santos, 
lucato, & Bassoi, 2002; silva & Best, 1996). 
apesar da semelhança entre as espécies captura-
das pelos botos e pelos pescadores, parece haver 
partilha de recursos (reis, 2002, Ferreira, 2004 
e Zappes et al., 2009). 

o conhecimento que os pescadores pare-
cem ter em relação à dieta dos botos pode decor-
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rer da identificação do boto durante o comporta-
mento de alimentação. a alimentação dos botos  
pode estar relacionada à atividade pesqueira e 
esta pode até ser responsável por interferências 
na exibição de alguns comportamentos da espé-
cie. os entrevistados  relataram que os botos se 
alimentam do sangue dos peixes. Como os pei-
xes são encontrados boiando com a presença de 
furos pelo corpo, os pescadores atribuem a culpa 
ao boto que chupa o sangue dos peixes. estes fu-
ros têm talvez a ver com a presença de parasitos 
encontrados em alguns peixes, como também ao 
comportamento de cetáceos que tentam aboca-
nhar presas grandes sem conseguir engoli-las, 
deixando marcas de dentes. 

ainda segundo os entrevistados os botos 
se alimentam de escama de peixe e também do 
lodo que fica no sedimento. Quando os pesca-
dores vão recolher os artefatos de pesca, obser-
vam em volta escamas de peixes boiando: su-
põem que os botos tentam tirar os peixes presos 
nas redes e, quando não conseguem, comem 
somente as escamas. Quanto ao lodo, os pesca-
dores levantam a hipótese de que, se os botos 
não acham os peixinhos que procuram no lodo 
do fundo do mar, aproveitam o lodo. os estu-
dos de dieta com o boto-cinza não apresentam 
qualquer evidência do consumo de lodo, contu-
do a busca de alimento junto ao sedimento foi 
bem documentada por rossi-santos e Wedekin 
(2006) no estuário de Caravelas, extremo sul do 
estado da Bahia. 

O avistamento dos botos em ‘mar aber-
to’, não significava praia, mas muito próximo à 
costa. o boto-cinza é descrito como uma espécie 
de hábito costeiro, avistada em praias, estuários, 
baías (azevedo, lailson-Brito, Cunha, & van 
sluys, 2004; Borobia, siciliano, lodi, & hoek, 
1991; geise, gomes, & Cerqueira, 1999; hayes, 
1998; monteiro-Filho, 1991; rossi-santos, We-
dekin, & monteiro-Filho, 2007; silva & Best, 
1996). As áreas de ocorrência do boto identifi-
cadas pelos pescadores foram as mesmas citadas 
na literatura para a espécie. esse conhecimento 
é promovido pela atividade de pesca que permi-
te um contato diário com o os animais. os entre-
vistados afirmaram que os animais são avistados 
nesses locais devido à quantidade de cardumes 
encontrada. existe, portanto, uma possível rela-
ção entre a presença e a ausência de cardumes 
e a presença e a ausência dos botos nos locais 
mencionados.

Os pescadores identificaram infantes de 
boto-cinza, apesar de não conseguirem dizer 
quantos eram observados dentro de um grupo. 
o tamanho corporal está em desacordo com o 
obtido em estudo da biologia reprodutiva da 
espécie (rosas & monteiro-Filho, 2002). a sa-
zonalidade do infante descrita para todo o ano 
pode estar relacionada ao desenho geográfico 
das áreas de baía, estuário e barras de rios que 
permite maior contato dos pescadores com os 
animais. apesar de infantes serem observados 
durante o ano todo, há um período onde a pre-
sença deles é mais evidente (rosas & monteiro-
Filho, 2002), mas disso não têm conhecimento 
os pescadores artesanais. talvez, às vezes, não 
consegam diferenciar indivíduos adultos de in-
fantes pela semelhança de coloração e tamanho 
corporal, descritos na literatura como juvenis. 
Áreas como a Barra do riacho (es), Baía de se-
petiba (rj) e Cananéia (sp) oferecem alimento, 
abrigo, descanso e reprodução para os animais 
(Flach, 2004a; monteiro-Filho, 2000) o que ex-
plica a maior freqüência de relatos de infantes 
para estas áreas. a presença de infantes em di-
ferentes períodos já foi relatada por diferentes 
autores em diferentes localidades como nos ca-
sos de Reis (2002) que relata a observação de fi-
lhotes durante todo o ano no sul do estado da 
Bahia. Flach (2004b) que relata neonatos com 
maior freqüência durante a estação do verão na 
área da Baía de sepetiba (rj). rosas e montei-
ro-Filho (2002) que documentam filhotes o ano 
todo em Cananéia (sp) com maior freqüência 
nas estações quentes. Filla e monteiro-Filho 
(2009) que obtiveram para a Baía de paranaguá 
(pr) resultados semelhantes aos de Cananéia e, 
Ximenez e simões-lopes (1994) que já haviam 
relatado filhotes o ano todo na Baía Norte no 
estado de santa Catarina, limite sul da distribui-
ção da espécie.

A descrição da alimentação dos filhotes 
decorre possivelmente do fato de os pescadores 
observarem os infantes próximos aos adultos du-
rante o cuidado parental e a pesca (domit, 2006). 
Quando os pescadores dizem que ‘a mãe dá o 
peixe para o filhote’ pode ser que tenham obser-
vado a exibição do comportamento de aprendi-
zagem da pesca quando os infantes acompanham 
os pais (domit 2006; monteiro-Filho 1991). em 
relação ao comportamento de mamar, alguns 
pescadores dizem saber que o infante se alimen-
ta de leite, sem ter nunca conseguido observar 
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este comportamento mas os resultados indicam 
que os pescadores distinguem infantes de adul-
tos através da observação dos comportamen-
tos de infantes tal como descritos na literatura. 
monteiro, souto e nascimento (2006) já haviam 
descrito que golfinhos infantes e juvenis são ob-
servados junto aos adultos durante as atividades 
de forrageio e em perseguições. 

Foram descritos cinco padrões compor-
tamentais de infantes. das 14 categorias com-
portamentais de filhotes descritas na literatura 
(domit, 2006; Ferreira, 2004; geise et al., 1999; 
monteiro-Filho, 1991; monteiro-Filho, neto, & 
Domit, 2008; Reis, 2002) os pescadores identifi-
cam quatro. Monteiro et al. (2006) classificaram 
algumas estratégias de captura de presas do bo-
to-cinza como ‘botes’. Um pescador descreveu 
com detalhes estas estratégias de caça, , indican-
do que o infante, quando vai se alimentar, ‘pula, 
dá o bote e pega a tainha.’ Ximenez e simões-
lopes (1994) relataram que os comportamentos 
de filhotes de S. guianensis estão voltados prin-
cipalmente às brincadeiras e não às atividades 
de caça. reis (2002) descreve que a presença de 
embarcações não interfere na exibição do com-
portamento de infantes.

nosso estudo desvenda o conhecimento 
notável dos pescadores a respeito do compor-
tamento, da dieta e do habitat tanto de adultos 
quanto de infantes do boto-cinza. mostra-se a 
precisão deste conhecimento tradicional  quan-
do os dados etnobiológicos e os dados da lite-
ratura científica se sobrepõem e se complemen-
tam. através destes resultados a comunicação 
entre pesquisadores e comunidade local pode 
ser melhorada, facilitando a interação entre eles. 
podem assim ser elaboradas estratégias de edu-
cação que visem tanto a conservação do boto-
cinza quanto à manutenção da pesca artesanal. 
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