
/
\...;

~\

v

Li

l?OS5i - 5'\rJT0S, /)002 ~
SOLAMAC

10' RT &4' Congreso SOLAMAC
Valdivia, Chile

14-19 de OcIubre, 2002

FORMULARia PARA EL ENVio DE RESÚMENES

TítuloResultados preliminares sobre o monitoramento do boto-cinza Sotalia guíanensís na
região do extremo sul da Bahia, Brasil.

Autor/es
(subrayarautorexpositordei trabajo)
Rossi-Santos,MarcosR; L L Wedekin;C. C. A.Martins&M.H.Engel.

Afiliación y correo electrónico
(incluircuantasfilasseannecesarias)

1 Projeto Boto Sotalia do Sul da Bahia I 6

Instituto Baleia Jubarte. Rua 7 de
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Temática
(si usaWord2000,hagadobledick sobre unao más casillasrelacionadascon sutema y
seleceione bajo ia opeión 'valores predeterminados' Ia casilla 'marcado') .

o Acústica y comunicación
O Anatomia
O Comportamiento
xD Conservación y manejo
O Ecologia
O Immunología y Toxicología
O Legislación
O Estrategias reproductivas

Formato de presentación preferido:
'"

xD Panel
O Presentación oral
O Panel u oral

o Medicina
O Microbiología
O Nuevas Tecnologías
O Fisiologia
O Población y Distribución
O Varamientos
O Sistemática y Evolución
O Otro (especificar):

Equipamiento requerido:

o Data show (presentación MS
Powerpoint2000).
O Proyector de diapositívas.
O Video ~ Hi8 O ; VHS O; Otro O:
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Resumen
(favor no modificar ai aspa cio asignado (ca. 400 palabraS»

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a ocorrência de Sofa/ia guianensis na
região do extremo sul da Bahia, visando contribuir com sua conservação, está sendo desenvolvido
na região um estudo sistemático envolvendo uso de habitat, fotoidentificação, comportamento e
bioacústica. A área de estudo compreende um trecho de 135 km de costa entre as cidades de
Nova-Viçosa (17°54'S; 39"21'W) e Caraíva (16°55'S; 39°08'W). São realizadas saidas a bordo de
bote inflável (5 mt), utílizando metodología de grupo focal, registrando-se a posição geográfica e
dados comportamentais dos grupos avistados a cada 5 minutos. São registrados aínda variáveís
ambíentaís, como maré, salinidade, vento e temperatura da água. Os dados espaciais como
avistagens e rotas percorridas são inseridos num banco de dados utilizando o programa ArcView
GIS 3.2, Que possui cartas náuticas digitalizadas da região. Fotografias são tiradas utilizando uma
cãmera Nikon F-90, com lente 300mm. Até o momento foram realizadas 27 saidas de um dia,
totalizando 168,25 horas de esforço amostral, sendo 39,66 horas de observação direta dos
animais. Foram identificadas três áreas de concentração das avistagens: (1) Barra de Nova Viçosa,
(2) estuário do rio Caravelas, e (3) Ponta do Corumbau. A média do tamanhos dos grupos foi 4,41
(Min=1,Max=12, Dp=2,11). Com relação ao estado da maré, 51,5% das avistagens ocorreram na
fase enchente, 16% na fase vazante. Foram identificados 35 indivíduos através das marcas
naturais na aleta dorsal, sendo 1 na área (1), 16 na área (2) e 18 na área (3). Houveram 7
reavistagens (1- (A1), 2- (A2), 4- (A3». A presença de concentrações do boto-cinza no Sul da
Bahía está relacionadacom grandesestuários produtivose acidentes naturais corno o Recife
Itacolomis,em Corumbau.Os movimentosde entrada e saída do Rio Caravelas parecemestar
associadoscom o regimede marés,porémanálisesposterioresserãonecessáriasparaconfirmar
esta correlação.As áreas de concentraçãoidentíficadasrepresentamlocais importantespara a
conservaçãoda espécienestaregião.Tambémvale ressaltara importânciado acompanhamentoa
médiollongoprazo dos impactos de atividades humanas Que vem acontecendona área, para
verificar possíveis alterações no comportamentodos botos. A técnica da fotoidentificaçãose
mostrouplausívelpara os animaisda região.Este estudoé o primeiromonitoramentosistemático
da espécie na região e pioneiroem estudar uma grande extensão de costa na distribuiçãoda
espécie, com metodologiasistemática.

Trabalhofinanciadopela AracruzCeluloseS.A.,PETROBRASe PantanalLinhasAéreas.
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