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 10 

RESUMO 11 

O boto-cinza (Sotalia guianensis) é um golfinho costeiro categorizado como “vulnerável” 12 

à extinção no Brasil. A ecologia das populações de botos-cinza no nordeste do Brasil 13 

ainda é pouco conhecida. Propomos investigar quais fatores abióticos podem influenciar 14 

o uso do habitat de S. guianensis em um estuário do nordeste brasileiro e se ocorreu 15 

alguma variação na ocorrência dos botos-cinza na área após a construção de uma ponte 16 

na boca do estuário. Monitoramos os botos-cinza e coletamos oito parâmetros abióticos 17 

(temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, transparência da água, total de sólidos em 18 

suspensão, estado, tipo e altura da maré) de junho de 2013 a setembro de 2014 (período 19 

I) e durante a construção da ponte de fevereiro a agosto de 2019 (período II). A frequência 20 

de avistagem por hora de esforço amostral dos agrupamentos de botos-cinza foi maior no 21 

período I que no período II (0,4 ± 1,1 e 0,1 ± 0,4, respectivamente). O tamanho dos 22 

agrupamentos foi maior no período I que no período II (5,1 ± 1,7 e 1,8 ± 0,9, 23 

respectivamente). Os modelos preditivos (GLMs) aplicados permitiram inferir que a 24 

temperatura da água influencia a presença dos botos-cinza no estuário, com 100% das 25 

avistagens dos agrupamentos ocorrendo em águas mais quentes (28,9°C-33,7°C). A 26 

diminuição da presença dos botos-cinza no estuário no período II pode estar relacionada 27 

com as possíveis alterações ambientais resultantes da construção da ponte na área de 28 

estudo. 29 

Palavras-chave: Odontoceto; Variáveis ambientais; GLM; Bahia 30 

 31 

ABSTRACT 32 

The Guiana dolphin (Sotalia guianensis) is a coastal dolphin categorized as "vulnerable" 33 

to extinction in Brazil. The ecology of S. guianensis in northeastern Brazil is still poorly 34 
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understood. We propose to investigate which abiotic factors influence the habitat use of 35 

S. guianensis in a Brazilian northeastern estuary and whether there was any variation in 36 

the occurrence of the Guiana dolphin in the area after the building of a bridge at the mouth 37 

of the estuary. We monitored Guiana dolphins and collected eight abiotic parameters 38 

(temperature, salinity, dissolved oxygen, water transparency, total suspended solids, state, 39 

type and tidal height) from June 2013 to September 2014 (period I) and during the 40 

building of the bridge from February to August 2019 (period II). The mean frequency of 41 

sightings per hour of sample effort of groups was larger in period I (0,4 ± 1,1) than in 42 

period II (0,1 ± 0,4). The mean group size was larger in period I (5,1 ± 1,7) than in period 43 

II (1,8 ± 0,9). The predictive models (GLMs) applied allowed to infer that the water 44 

temperature influences the presence of the Guiana dolphins in the estuary, with groups 45 

(100%) more detected in warmer waters (28,9°C-33,7°C). The decrease in the presence 46 

of Guiana dolphins in the estuary in period II may be related to possible environmental 47 

changes resulting from the building of the bridge in the study area. 48 

Keywords: Odontoceto; Environmental variables; GLM; Bahia 49 

 50 

1. Introdução 51 

A organização e distribuição espacial dos organismos nos ambientes marinhos é 52 

determinada pelas suas interações bióticas tais como competição e predação (Jackson et 53 

al., 2001), interações com condições abióticas, como a temperatura da água (Davis et al., 54 

1998), além de fatores antropogênicos como poluição e caça predatória (Cerchio et al., 55 

2019). As características ambientais e geográficas de cada área influenciam na seleção de 56 

habitats por espécies de peixes (Jackson et al., 2001; Pombo et al., 2005) e plâncton 57 

marinho (McManus e Woodson, 2012; Song et al., 2016), principais presas da maioria 58 

dos cetáceos. Pesquisas sobre o uso do habitat sugerem que a distribuição espacial dos 59 

cetáceos são modeladas pelas características ambientais, considerando que estas possuem 60 

uma influência efetiva na distribuição e na abundância de recursos alimentares (Ballance, 61 

1992; Hastie et al., 2004; Pirotta et al., 2011; Yen et al., 2004). 62 

Diversos estudos com odontocetos objetivam compreender a influência de um 63 

conjunto de variáveis ambientais (p. ex. profundidade, temperatura da água, concentração 64 

de clorofila a, biomassa zooplanctônica, ciclo lunar e de marés) na distribuição e 65 

abundância desses organismos em diferentes regiões do globo (p. ex. Baumgartner et al., 66 

2001; Boer et al., 2014; Pirotta et al., 2011). Estudos apontam a influência da 67 
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profundidade, salinidade, temperatura e turbidez da água na distribuição espacial e o uso 68 

de habitat do boto-cinza (Sotalia guianensis), um pequeno Delphinidae costeiro do 69 

Atlântico sul (Godoy et al., 2015; Rossi-Santos et al., 2010; Simão e Poletto, 2002; Tardin 70 

et al., 2020). O boto-cinza possui hábitos associados a ambientes costeiros e estuarinos, 71 

áreas intensamente exploradas por atividades antrópicas (Crespo et al., 2010). Por esse 72 

motivo, a espécie é considerada quase ameaçada de extinção ao nível global (Secchi et 73 

al., 2018) e vulnerável a extinção no Brasil desde 2014 (ICMBio, 2014).  74 

Em Ilhéus, no estado da Bahia, a população de botos-cinza é composta por 75 

indivíduos residentes e transientes (Le Pendu et al., 2015) que podem ser avistados na 76 

zona costeira e no estuário do Rio Cachoeira (ERC) (Izidoro e Le Pendu, 2012; Santos et 77 

al., 2010). Os botos-cinza frequentam regularmente o estuário para forragear, sendo 78 

comum a presença de fêmeas e infantes (Marega-Imamura et al., 2018; Santos et al., 79 

2010).  80 

Historicamente, o ERC passou por alterações significativas, devido às construções 81 

portuárias e degradação ambiental das bacias dos principais rios (Lacerda et al., 2006). 82 

Essas modificações de origem antrópica resultaram no assoreamento do estuário (Dantas 83 

e Brichta, 2013), no desaparecimento das praias no seu entorno e na diminuição da 84 

qualidade da água (Silva e Lage, 2014; Silva et al., 2015). Além disso, o ERC é 85 

continuamente afetado pela poluição hídrica a partir de efluentes industriais e domésticos, 86 

provenientes das cidades próximas, que são lançados nos rios (Flores-Lopes et al., 2020; 87 

Silva et al., 2015).  88 

O boto-cinza tem sido utilizado como modelo para compreensão da 89 

bioacumulação de poluentes químicos e doenças emergentes causadas pela poluição do 90 

habitat (Dorneles et al., 2013; Gonzales-Viera et al., 2013; Lailson-Brito et al., 2010). 91 

Além disso, a perturbação sonora no ambiente marinho causada por embarcações e 92 

construções portuárias pode causar mudanças no comportamento acústico e estresse nos 93 

indivíduos de boto-cinza, levando-os até a abandonar a área (Bittencourt et al., 2017; 94 

Cremer et al., 2009). Portanto, as alterações no ambiente estuarino do Rio Cachoeira 95 

causadas pelas atividades humanas (p. ex. poluição da água, assoreamento, ruídos sonoros 96 

devido ao tráfego de embarcações e a construção de uma ponte estaiada (2016-2020) na 97 

boca do estuário) podem impactar a população de botos-cinza de Ilhéus a curto ou longo 98 

prazo.  99 

Vários estudos sobre a influência de fatores bióticos, abióticos e antropogênicos 100 

no uso do habitat dos botos-cinza foram realizados no Sul e Sudeste da costa brasileira 101 



9 

 

(Cremer et al., 2009; Godoy et al., 2015, 2020; Paitach et al., 2017; Tardin et al., 2020), 102 

mas poucos nas águas tropicais ao norte do paralelo 20S (Batista et al., 2014; Moura et 103 

al., 2019). Com base nisso, o presente estudo visa i) averiguar a frequência de avistagens 104 

de botos-cinza em dois períodos de monitoramento (antes e após a construção de uma 105 

ponte na boca do estuário); ii) caracterizar os parâmetros abióticos entre as porções do 106 

estuário e em ambos os períodos de monitoramento; iii) investigar se há relação entre o 107 

ciclo da maré e a presença de botos-cinza nos dois períodos; e iv) investigar se um 108 

conjunto de parâmetros abióticos referentes às características físico-químicas da água 109 

influenciam a ocorrência dos botos-cinza no ERC no período após a construção da ponte. 110 

2. Materiais e métodos 111 

2.1. Área de estudo 112 

O estuário do Rio Cachoeira (ERC) está localizado em Ilhéus, litoral sul do Estado 113 

da Bahia (14°47’S, 39°03’O). Os rios Cachoeira, Santana e Itacanoeira (ou Fundão) 114 

desembocam no estuário e posteriormente desaguam no Oceano Atlântico (Fig. 1). Possui 115 

aproximadamente 16 km² de superfície (Silva et al., 2015) com profundidade de até 17 116 

metros, sendo utilizado para embarcações de pesca artesanal, esportiva e recreativas. A 117 

vegetação no entorno do estuário é composta principalmente por manguezais (Campos et 118 

al., 2008; Martins e Wanderley, 2009). 119 

 120 
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 121 

Figura 1 – Localização dos pontos de coleta de água e locais de monitoramento dos botos-cinza no 122 

estuário do Rio Cachoeira (Ilhéus – BA, Brasil) em 2013-2014 (período I) e 2019 (período II). Os 123 

pontos de coleta de parâmetros abióticos estão distribuídos entre a porção superior (PS) do estuário 124 

(pontos PS1, PS2 e PS3), a porção mediana PM (pontos em verde e PM1) e a porção inferior (PI) 125 

(pontos em verde, PI1 e PI2). 126 

2.2. Coleta de dados 127 

Foram considerados dois períodos de coleta de dados: 2013-2014 (período I), 128 

anterior às obras da construção da ponte estaiada Ilhéus-Pontal, e 2019 (período II), no 129 

decorrer da construção, durante os quais foram amostrados parâmetros ambientais e 130 

monitorados os agrupamentos de botos-cinza. As amostras de água foram coletadas 131 

bimensalmente de junho de 2013 a setembro de 2014 e mensalmente de janeiro a 132 

dezembro de 2019. O monitoramento dos botos-cinza foi realizado de julho de 2013 a 133 

abril de 2014 e de fevereiro a agosto de 2019.  134 

2.2.1 Amostragem de parâmetros ambientais em 2013-2014 135 

Os pontos de coleta foram distribuídos nas porções mediana (PM) e inferior (PI) 136 

do estuário (Fig. 1). Em cada ponto de coleta, uma amostra com aproximadamente 2 litros 137 

de água foi coletada no meio da coluna d’água com uma garrafa de Van Dorn e foram 138 

determinados os valores das três variáveis físico-químicas da água: salinidade, com 139 

auxílio de um refratômetro óptico, temperatura e oxigênio dissolvido (OD), com auxílio 140 
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de multiparâmetro Instrutherm. O estado, tipo e altura da maré foram definidos 141 

considerando o valor da tábua de marés do Porto de Ilhéus.  142 

2.2.2 Amostragem de parâmetros ambientais em 2019 143 

Foram efetuadas três saídas de barco mensais e os dados abióticos amostrados em 144 

6 pontos predefinidos distribuídos na porção superior (PS), mediana (PM) e inferior (PI) 145 

do estuário. Os pontos PS1, PS2 e PS3 localizados na PS, estão sob maior influência 146 

fluvial; o ponto PM1 localizado na PM é a área central de desembocadura dos rios 147 

Itacanoeira e Santana; os pontos PI1 e PI2 estão na PI, área próxima da desembocadura 148 

no oceano (Fig. 1).  149 

A coleta de água para determinação das variáveis ambientais ocorreu de forma 150 

similar ao período I. Em cada ponto de coleta foram determinados os valores dos cinco 151 

parâmetros abióticos: temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido (OD), total de sólidos 152 

em suspensão (TSS) e transparência da água. A temperatura e salinidade da água foram 153 

registradas em campo com um medidor multiparâmetro WTW – pH/Cond 340i. A 154 

transparência da água foi determinada com um disco de Secchi. Para determinação do 155 

TSS, as amostras de água foram acondicionadas em garrafas de polietileno de 1L, 156 

previamente lavadas com HCL 1:1 e água destilada, levadas para o laboratório, onde 157 

foram filtradas em filtros de fibra de vidro (0,7 µm de porosidade) e posteriormente 158 

utilizados para os cálculos de TSS por gravimetria (Strickland e Parsons, 1972). Parte das 159 

amostras de água foram acondicionadas em frascos de tipo DBO, preservadas com cloreto 160 

de mercúrio (HgCl2), levadas para o laboratório e, através de um oxímetro ótico (YSI – 161 

PROODO), foi determinada a porcentagem de oxigênio. O estado, tipo e altura da maré 162 

foram definidos considerando o valor da tábua de marés do Porto de Ilhéus para o ano de 163 

2019 (DHN, 2019). 164 

2.2.3 Monitoramento de botos-cinza em 2013-2014 165 

As observações em ponto fixo foram realizadas em quatro pontos (A, B, C e D) 166 

(Fig. 1) com uma frequência média de 9,5 dias/mês. O observador permanecia 45 minutos 167 

em cada ponto e o deslocamento de um ponto para o seguinte durava em média 15 168 

minutos. A ordem dos pontos de observação por dia era alternada entre ABCD e DCBA. 169 

Ao detectar um indivíduo ou um grupo foram registrados o horário, tamanho do grupo e 170 

a composição etária: adultos e filhotes eram diferenciados pelo tamanho e coloração do 171 

corpo. Como grupo, consideramos os indivíduos movendo-se na mesma direção e/ou 172 

executando a mesma atividade (Flores e Silva, 2009; Randi et al., 2008) 173 
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2.2.4 Monitoramento de botos-cinza em 2019 174 

O monitoramento visual dos botos-cinza foi conduzido em três pontos de 175 

observação em terra, no píer de embarque e desembarque da Marina Mecnáutica, no 176 

Pontal Praia Hotel e no Terminal Pesqueiro Público de Ilhéus (Fig. 1). Realizamos 8 177 

sessões mensais de monitoramento de 4 horas na Marina, alternando entre sessões de 178 

9h00 às 13h00 e de 13h00 às 17h00, e entre dias de semana e finais de semana. O píer de 179 

embarque da Marina estava a aproximadamente 30 cm acima do nível da água com a 180 

maré cheia. O monitoramento dos botos-cinza foi realizado a partir de varreduras visuais 181 

da área com auxílio de binóculos a cada intervalo de 5 minutos (Altmann, 1973). Os 182 

horários de avistamento e a composição etária de cada grupo foram anotadas em ficha de 183 

campo. 184 

O monitoramento no Hotel e no Terminal seguiram o protocolo de Cruz (2016). 185 

Realizamos 11 dias de monitoramento por mês, cada dia com 2 sessões. As sessões foram 186 

realizadas alternadamente de 07h00 às 10h00, 10h30 às 13h30 e 14h00 às 17h00. Os 187 

pontos do Hotel e Terminal estavam a 17,95 m e 6,56 m de altitude, respectivamente. 188 

Para detectar eventuais agrupamentos de botos-cinza, foram feitas varreduras contínuas 189 

da área (Altmann, 1973) com auxílio de um teodolito LEICA, modelo T110 e binóculos. 190 

Os horários de avistamento, composição e faixa etária do grupo (adultos e filhotes) foram 191 

gravados em áudio. Os agrupamentos de botos-cinza eram monitorados até saírem do 192 

campo de visão dos observadores. 193 

2.3. Análises estatísticas 194 

Calculamos a média, desvio padrão, valores mínimo e máximo das variáveis 195 

físico-químicas das amostras coletadas e a frequência de avistagem de botos-cinza no 196 

ERC durante os períodos I e II. A frequência de avistagem corresponde ao número de 197 

avistagens de indivíduos de botos-cinza dividido pelo tempo de esforço amostral, para 198 

cada dia de monitoramento. Para efetuar a comparação do número de botos-cinza 199 

avistados entre os dois períodos foram considerados todos os dias de monitoramento, 200 

inclusive os dias sem avistagem de botos-cinza. O teste utilizado foi o U de Mann-201 

Whitney, após detectarmos a não normalidade dos dados através do teste de Shapiro-Wilk. 202 

A partir do teste de Shapiro-Wilk verificamos que os dados abióticos não 203 

apresentaram distribuição normal, com exceção de alguns parâmetros. Desse modo, 204 

utilizamos testes estatísticos paramétricos e não paramétricos. Testamos se a média de 205 

cada parâmetro ambiental era homogênea entre os diferentes pontos de coleta: no período 206 
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I testamos se a temperatura e o OD médio eram homogêneos entre a PM e PI utilizando 207 

o teste T de Student; a salinidade foi comparada entre porções com o teste U de Mann-208 

Whitney. No período II testamos se a temperatura, salinidade, OD, transparência e TSS 209 

foram homogêneos entre os pontos PS1, PS2, PS3, PM1, PI1 e PI2 utilizando o teste de 210 

Kruskal-Wallis. Quando uma diferença significativa foi detectada (p<0,05), testes post 211 

hoc de Dunn foram utilizados para determinar entre quais pontos as diferenças eram 212 

significativas. Investigamos se os parâmetros ambientais foram homogêneos entre os 213 

períodos I e II nas porções mediana e inferior do estuário: durante o período II 214 

consideramos os dados coletados dos pontos PM1 para porção mediana e PI2 para porção 215 

inferior, por serem próximos aos pontos de coleta realizados durante o período I (Fig. 1). 216 

Foram considerados todos os meses de coleta para essas análises devido ao tamanho 217 

amostral. A homogeneidade dos parâmetros temperatura, salinidade e OD médio entre os 218 

períodos foi testada com o teste U de Mann-Whitney. Executamos essas análises no 219 

programa BioEstat 5.3. 220 

Para investigar se os parâmetros ambientais temperatura, salinidade, OD, 221 

transparência, TSS, estado da maré (vazante e enchente), tipo de maré (quadratura e 222 

sizígia) e altura da maré influenciam a ocorrência dos botos-cinza no ERC, foram 223 

desenvolvidos Modelos Lineares Generalizados (GLM - General Linear Model) através 224 

do software R 3.5.1. Os dados abióticos utilizados para a construção dos modelos com as 225 

variáveis temperatura, salinidade, OD, transparência e TSS foram referentes aos meses 226 

que coincidiram com o monitoramento dos botos-cinza no período II (fevereiro a agosto 227 

de 2019). O estado, tipo e altura da maré foram definidos a partir do horário da primeira 228 

avistagem de cada grupo de boto-cinza nos dois períodos. Definimos as marés de 229 

quadratura e sizígia com base na altura máxima da maré para cada dia de monitoramento: 230 

em Ilhéus, os períodos de sizígia correspondem a preamares iguais ou superiores a 2 m e 231 

quadratura a preamares inferiores a 2 m. O intervalo médio entre os dias de 232 

monitoramento dos botos-cinza e a coleta de dados abióticos do período II foi de 2,19 ± 233 

1,8 dias. Foram utilizados os dados abióticos coletados em dias próximos dos de 234 

monitoramento dos botos-cinza. 235 

A família de distribuição foi a binomial, pois consideramos a presença (1) ou 236 

ausência (0) de avistagem de boto-cinza em cada dia de monitoramento como variável 237 

resposta. Consideramos os parâmetros ambientais (temperatura, OD, salinidade, 238 

transparência, TSS, estado, tipo e altura da maré) e as interações entre os mesmos como 239 

conjunto de variáveis explicativas x1, ..., xi para elaborar a função dos modelos: 240 
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m.completo = glm (botos~variável explicativa x1 + ... + variável explicativa xi,, family 241 

= binomial (link = “logit”)). Após gerar o modelo completo, com as variáveis 242 

explicativas, testamos a significância do mesmo com um modelo nulo (m.nulo = glm 243 

(botos~1, family = binomial)), que testa a variável resposta em função do acaso. A 244 

significância do modelo completo foi testada com o Qui-quadrado (anova (m.nulo, 245 

m.completo, test = "Chisq")). Montamos todos os modelos possíveis com as variáveis 246 

repostas e utilizamos o pacote “MuMIn” para seleção do melhor modelo, a partir do 247 

critério de informação de Akaike corrigido (AICc). Foi aplicada a correlação ponto 248 

bisserial para determinar o coeficiente de correlação (Rpb) e o valor de p das variáveis que 249 

apresentaram relação com a ocorrência dos botos-cinza. 250 

3. Resultados 251 

3.1. Frequência de botos-cinza 252 

O esforço amostral realizado para monitorar os botos-cinza foi de 281 horas em 253 

95 dias no período I e 309 horas em 71 dias no período II. Um total de 108 indivíduos de 254 

botos-cinza (88 adultos e 20 infantes) foram registrados em 13 dias de monitoramento no 255 

período I (Fig. 2A) e 50 indivíduos em 2019 (42 adultos, 7 infantes e 1 com faixa etária 256 

indeterminada) em 20 dias de observação no período II (Fig. 2B).  257 
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 260 

Figura 2 – Número de indivíduos de botos-cinza por hora de esforço amostral para cada mês de 261 

monitoramento no estuário do Rio Cachoeira (Ilhéus – BA, Brasil) durante o período I (A) e o período 262 

II (B). Os valores dentro dos parênteses indicam o esforço amostral em horas para cada mês. 263 

 264 

O número de botos-cinza avistados por hora de esforço amostral diminuiu do 265 

período I ao período II (0,4 ± 1,1 e 0,1 ± 0,4), no entanto, essa diferença não foi 266 

significativa (Mann-Whitney, U = 5807, z = 0,0769, p = 0,9387). No período I, foram 267 

avistados 21 agrupamentos de botos-cinza com tamanho que variou de 2 a 8 (5,1 ± 1,7 268 

ind. por grupo) e no período II foram observados 27 agrupamentos variando de 1 a 4 269 

indivíduos (1,8 ± 0,9 ind. por grupo).  270 

O ponto de observação da Marina permite visualizar a entrada dos rios que 271 

constituem a porção superior. Não observamos indivíduos adentrando nos rios (porção 272 

superior) durante o período II. 273 

3.2. Parâmetros ambientais 274 

As médias, desvios padrão, valores mínimo e máximo dos parâmetros ambientais 275 

coletados, considerando todos os dias de coleta, estão resumidos na tabela 1. 276 
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Tabela 1 – Média ± desvio padrão, valores mínimo e máximo das variáveis físico-químicas das 277 

amostras de água coletadas no período I (2013-2014) e período II (2019) no estuário do Rio Cachoeira 278 

(Ilhéus – BA, Brasil). Os valores em negrito indicam a média ± desvio padrão das porções superior, 279 

mediana e inferior. 280 

  

Temperatura 

 

(°C) 

Salinidade OD 

 

Transparência 

 

(m) 

TSS 

(mg/L-1) (mg/L) 

  Período I 

Porção Mediana 
26,8±1,6 

(24,6 ̶ 28,8) 
26,4±8,4 

(6,3 ̶ 36,0) 
5,8±2,0 

(3,0 ̶ 8,0) 
̵ ̵ 

Porção Inferior 
26,5±1,3 

(25,0 ̶ 28,8) 
38,0±1,4 

(35,0 ̶ 39,0) 
6,1±1,5 

(3,9 ̶ 8,4) 
̵ ̵ 

            

  Período II 

            

Porção Superior 30,5±2,9 29,5±5,7 5,4±1,0 1,1±0,3 0,01±0,01 

PS1 
30,6±3,2 

(24,5 ̶ 39,9) 

27,9±6,6 

(10,2 ̶ 36,1) 

5,1±1,2 

(2,1 ̶ 7,1) 

1,0±0,3 

(0,5 ̶ 1,8) 

0,02±0,01 

(0,01 ̶ 0,03) 

PS2 
30,4±3,0 

(25,0 ̶ 36,6) 

29,2±5,9 

(14,7 ̶ 36,4) 

5,4±1,0 

(3,2 ̶ 6,8) 

1,0±0,3 

(0,2 ̶ 2,0) 

0,02±0,03 

(0,00 ̶ 0,20) 

PS3 
30,3±2,7 

(24,4 ̶ 35,4) 

31,5±3,9 

(21,5 ̶ 35,9) 

5,7±0,8 

(3,9 ̶ 7,7) 

1,2±0,3 

(0,6 ̶ 2,0) 

0,02±0,01 

(0,01 ̶ 0,03) 

Porção Mediana 

(PM1) 
29,7±3,0 

(22,1 ̶ 36,2) 
33,7±2,4 

(27,2 ̶ 36,7) 
6,0±0,9 

(3,5 ̶ 7,1) 
1,4±0,5 

(0,5 ̶ 2,8)  
0,02±0,02 

(0,01 ̶ 0,08) 

Porção Inferior 30,7±2,4 34,9±1,3 6,1±0,6 1,6±0,8 0,01±0,01 

PI1 
30,6±2,5 

(27,4 ̶ 36,4) 

34,9±2,5 

(31,2 ̶ 36,4) 

6,1±0,5 

(5,0 ̶ 7,1) 

1,6±0,7 

(0,5 ̶ 3,0) 

0,02±0,02 

(0,01 ̶ 0,07) 

PI2 
30,8±2,3 

(26,9 ̶ 36,2) 

35,0±1,3 

(30,2 ̶ 36,4) 

6,1±0,7 

(3,9 ̶ 7,1) 

1,6±1,0 

(0,3 ̶ 5,0) 

0,02±0,02 

(0,01 ̶ 0,10) 

            

 281 
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3.2.1 Temperatura 282 

No período I, as médias de temperatura da água não diferiram entre a PI e PM 283 

(Student: t = -0,2463, gl = 21, p = 0,8078). No período II, não houve variação 284 

estatisticamente significativa da temperatura entre os seis pontos de coleta (Kruskal-285 

Wallis, H = 1,8363, gl = 5, p = 0,8713). A temperatura média da água foi maior no período 286 

II que no período I, nas porções mediana e inferior do estuário (PM: U = 47, z = 2,4658, 287 

p = 0,0137; PI: U = 12, z = 4,7208, p < 0,0001). 288 

3.2.2 Salinidade 289 

No período I, a salinidade média foi maior na PI (38,0±1,4) do que na PM (26,4 ± 290 

8,4) (Mann-Whitney, U = 2, z = 3,8426, p = 0,0001). No período II, a salinidade variou 291 

significativamente entre os pontos de coleta (Kruskal-Wallis, H = 65,7388, gl = 5, p < 292 

0,0001), com as maiores médias registradas nos pontos das porções mediana e inferior 293 

quando comparados com os pontos da PS (Tab. 1). A salinidade média foi 294 

significativamente superior na PI durante o período I (Mann-Whitney, U = 36, z = 3,9945, 295 

p < 0,0001) e na PM durante período II (Mann-Whitney, U = 20,5, z = 3,5370, p = 0,0004). 296 

3.2.3 Oxigênio Dissolvido 297 

No período I, as médias de OD não diferiram entre a PI e PM (Mann-Whitney, U 298 

= 53,5, z = 0,5984, p = 0,5495). No período II, a concentração de OD variou 299 

significativamente entre os pontos de coleta (Kruskal-Wallis, H = 65,7388, gl = 5; p < 300 

0,0001); os testes post hoc de Dunn indicaram que o OD médio do ponto PS1 (5,1 ± 1,2) 301 

diferiu dos pontos PM1 (6,0 ± 0,9), PI1 (6,1 ± 0,5) e PI2 (6,1 ± 0,7), e o ponto PS2 302 

apresentou OD médio inferior (5,4 ± 1,0) ao do ponto PI2 (6,1 ± 0,7).  O OD médio não 303 

variou significativamente entre os períodos I e II na PI (Mann-Whitney, U = 163, z = 304 

0,1513, p = 0,8797). Na PM entre os períodos I e II não houve variação significativa do 305 

OD médio (Mann-Whitney, U = 100, z = 0,3234, p = 0,7464). 306 

3.2.4 Transparência 307 

No período II, houve diferença significativa da transparência média da água entre 308 

os pontos de coleta (Kruskal-Wallis, H = 23,2977, p = 0,0003); os valores de 309 

transparência registrados no PS1 (1,0 ± 0,3) e PS2 (1,0 ± 0,3) foram menores quando 310 

comparados com os pontos PM1 (1,4 ± 0,5) e PI1 (1,6 ± 0,7) (p<0,05). 311 
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3.2.5 TSS 312 

Os valores de TSS registrados para os seis pontos de coleta do período I não 313 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si (Kruskal-Wallis, H = 314 

2,877, p = 0,7189). 315 

 316 

3.3. Relação entre a presença de botos-cinza e ciclo da maré nos períodos I e II 317 

Observamos agrupamentos de botos-cinza em diferentes momentos do ciclo da 318 

maré (Fig. 3). Ao testar a diferença estatística entre o modelo construído e o modelo nulo, 319 

não houve correlação entre a ocorrência dos botos-cinza e o estado (vazante e enchente), 320 

tipo (quadratura e sizígia) e altura da maré para ambos os períodos (Tab. 2). No período 321 

I, o melhor modelo selecionado foi o nulo, ou seja, a presença dos botos-cinza no ERC é 322 

explicada pelo acaso e não pelo conjunto de variáveis selecionadas (Tab. 3). O melhor 323 

modelo selecionado de acordo com os valores de AICc para o período II foi o 5, com 324 

apenas uma variável explicativa, o estado da maré (Tab. 3). Apesar da não significância 325 

do modelo 5, os botos-cinza foram avistados com uma frequência maior na maré vazante 326 

(59,09%) do que na enchente (40,9%) no período II. 327 

 328 

 329 

Figura 3 – Relação entre o número de avistagens de agrupamentos de botos-cinza em função da altura 330 

da maré e do tempo decorrido desde a última baixa mar nos períodos I (2013-2014) e II (2019) no 331 

estuário do Rio Cachoeira (Ilhéus – BA, Brasil). Cada símbolo representa uma avistagem de grupo e 332 

as curvas simbolizam a altura da maré (máxima e mínima) durante um ciclo.  333 
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Tabela 2 – Modelos lineares generalizados construídos para analisar os efeitos das variáveis estado, 334 

tipo e altura da maré sobre a presença e ausência de botos-cinza no estuário do Rio Cachoeira (Ilhéus 335 

– BA, Brasil) durante os períodos I (2013-2014) e II (2019). O modelo completo foi gerado com os 336 

parâmetros estado, altura e tipo de maré. 337 

Modelos Graus de Liberdade 

Desvio 

Residual 

Graus de 

Liberdade 

Residual Desvio Pr (>Chi) 

 

Período I 

 

Nulo   102 104,182  

Estado 1 0,6098 101 103,572 0,43487 

Altura 1 0,1133 100 103,459 0,73640 

Tipo 1 0,6994 99 102,760 0,40297 

      

Período II 

 

Nulo   70 84,425  

Estado 1 2,30492 69 82,120 0,1290 

Altura 1 0,45542 68 81,665 0,4998 

Tipo 1 0,20944 67 81,455 0,6471 

 338 

 339 

Tabela 3 – Seleção de modelos construídos com os parâmetros estado, altura e tipo de maré em 340 

relação à presença e ausência de botos-cinza no estuário do Rio Cachoeira (Ilhéus – BA, Brasil) 341 

durante os períodos I (2013-2014) e II (2019). O símbolo (+) indica a influência de duas variáveis 342 

explicativas ou mais sobre a presença de botos-cinza. O modelo completo foi gerado com os 343 

parâmetros estado, altura e tipo de maré. 344 

Número 

modelo Modelos 

Graus de 

Liberdade AICc Peso 

 

Período I 

 

8 nulo 1 106,2 0,342 

5 estado 2 107,7 0,164 

7 tipo 2 107,9 0,145 

6 altura 2 108,2 0,129 

3 estado+tipo 3 109,5 0,067 

4 altura+tipo 3 109,6 0,064 

2 estado+altura 3 109,7 0,06 

1 modelo completo 4 111,2 0,029 

     

Período II 
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5 estado 2 86,3 0,263 

8 nulo 1 86,5 0,24 

3 estado+tipo 3 88 0,111 

2 estado+altura 3 88 0,111 

7 tipo 2 88,2 0,103 

6 altura 2 88,3 0,095 

1 modelo completo 4 90,1 0,04 

4 altura+tipo 3 90,3 0,036 

 345 

3.4. Relação entre a presença de botos-cinza e parâmetros ambientais no período II 346 

Os modelos foram construídos com os parâmetros temperatura, salinidade, OD, 347 

transparência e TSS em relação à presença de botos-cinza no período II (Tab. 4). 348 

Observamos uma relação significativa entre a temperatura da água e a ocorrência dos 349 

botos-cinza: os botos-cinzas eram significativamente mais detectados quando a água era 350 

mais quente (Ponto Bisserial: Rpb = 0,4616, p = 0,0086) (Fig. 4). A seleção de modelos 351 

baseada no AICc indica que dentre os 28 gerados, o modelo 16, com as variáveis 352 

temperatura+tss seria o melhor para explicar a presença de botos-cinza (Tab. 5). 353 

 354 

Tabela 4 – Modelos lineares generalizados construídos para analisar os efeitos das variáveis 355 

temperatura, salinidade, OD, transparência e TSS sobre a presença e ausência de botos-cinza no 356 

estuário do Rio Cachoeira (Ilhéus – BA, Brasil) durante o período II (2019). O valor em negrito indica 357 

significância estatística (p < 0,05). O modelo completo foi gerado com os parâmetros temperatura, 358 

salinidade, OD, transparência e TSS. 359 

Modelos Graus de Liberdade 

Desvio 

Residual 

Graus de 

Liberdade 

Residual Desvio Pr(>Chi) 

Nulo   31 38,024  

temperatura 1 8,1563 30 29,868 0,004291 

Od 1 0,9260 29 28,942 0,335897 

salinidade 1 0,1726 28 28,769 0,677777 

transparência 1 2,2161 27 28,637 0,136576 

Tss 1 1,4957 26 28,578 0,221328 

 360 
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 361 

Figura 4 – Relação entre a presença (1) e ausência (0) de botos-cinza com a temperatura (°C) da água 362 

no período II (2019). 363 

 364 

Tabela 5 – Seleção de modelos construídos com os parâmetros temperatura, salinidade, OD, 365 

transparência e TSS em relação à presença e ausência de botos-cinza no ERC durante o período II 366 

(2019). O símbolo (+) indica a influência de duas variáveis explicativas ou mais sobre a presença de 367 

botos-cinza. O modelo completo foi gerado com os parâmetros temperatura, salinidade, OD, 368 

transparência e TSS. 369 

Número 

modelo Modelos 

Graus de 

Liberdade AICc Peso 

16 temperatura+tss 3 33,2 0,240 

23 temperatura 2 34,3 0,141 

15 temperatura+transparência 3 34,9 0,102 

9 temperatura+od+tss 4 35,3 0,085 

27 tss 2 35,7 0,068 

13 temperatura+od 3 35,8 0,066 

14 temperatura+salinidade 3 36,6 0,044 

8 temperatura+od+transparência 4 36,9 0,039 

21 salinidade+tss 3 37,7 0,025 

22 transparencia+tss 3 38,1 0,021 

4 temperatura+od+transparencia+tss 5 38,1 0,021 

19 od+tss 3 38,2 0,020 

5 temperatura+salinidade+transparencia+tss 5 38,2 0,020 

7 temperatura+od+salinidade 4 38,3 0,019 

23 transparencia 2 38,3 0,019 

3 temperatura+od+salinidade+transparencia 5 38,9 0,014 

28 nulo 1 40,2 0,007 

11 od+salinidade+tss 4 40,3 0,007 

12 salinidade+transparencia+tss 4 40,3 0,007 

2 modelo completo 6 40,4 0,007 

20 salinidade+transparencia 3 40,8 0,005 

18 od+transparencia 3 40,8 0,005 

25 salinidade 2 42,1 0,003 

24 od 2 42,4 0,002 
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6 od+salinidade+transparencia+tss 5 43,2 0,002 

10 od+salinidade+transparencia 4 43,4 0,001 

17 od+salinidade 3 44,5 0,001 

 370 

4. Discussão 371 

Os agrupamentos de botos-cinza no ERC são compostos de 1 a 10 indivíduos, mas 372 

raramente com mais de 6 indivíduos (Marega-Imamura et al., 2018; Santos et al., 2010), 373 

confirmando que os agrupamentos costumam ser menores no nordeste (Batista et al., 2014; 374 

Moura et al., 2019) do que no sudeste do país (Lodi e Hetzel, 1998; Santos e Rosso, 2008). 375 

No ERC, o tamanho médio e a frequência de avistagem por hora de esforço amostral dos 376 

agrupamentos diminuíram entre os períodos I e II (de 5,1 a 1,8 e de 0,4 a 0,1, 377 

respectivamente). A diminuição do uso do ERC pelos botos-cinza no período II em 378 

relação ao período I pode ser explicada, em parte, pela diferença metodológica de coleta 379 

de dados entres os dois períodos e pelas recentes alterações no ambiente provocadas pelas 380 

obras da construção da ponte estaiada Ilhéus-Pontal, iniciada em 2016.  381 

Os botos-cinza não foram avistados em alguns meses durante o monitoramento do 382 

período I. Isso se deve a uma probabilidade de detecção dos agrupamentos relativamente 383 

baixa no ERC. Os botos-cinza não deixaram de frequentar o estuário durante esses meses 384 

sem avistagem, pois sua presença já foi registrada em todos os meses de 2006 (exceto 385 

novembro) em um estudo realizado na baía do Pontal (Santos et al., 2010) e em todos os 386 

meses de 2014 em outro estudo realizado no ERC (Le Pendu, com. pess.).  387 

Entre as possíveis alterações decorrentes da construção, podemos citar a mudança 388 

da batimetria do estuário, devido à aceleração do processo natural de assoreamento 389 

observado em estuários (Dyer, 1995; Veronez Júnior et al., 2004). A deposição de pedras, 390 

areia e instalação de pilares reduziu a largura da boca do estuário e pode ter alterado a 391 

dinâmica das correntes marinhas do local, contribuindo para o aumento do acúmulo de 392 

sedimentos em determinadas porções do estuário. O estreitamento da boca do estuário 393 

pode aumentar a velocidade do fluxo de água, ocasionando um aumento da profundidade 394 

dos canais de comunicação do estuário com o mar (Veronez Júnior et al., 2004). De modo 395 

geral, os botos-cinza utilizam áreas com profundidades que variam de 6 a 25 metros 396 

(Azevedo et al., 2007), portanto, a alteração da profundidade de uma determinada área 397 

pode afetar a sua distribuição nesse local. 398 
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Os ruídos ocasionados pela construção podem ter reduzido a entrada dos botos-399 

cinza no estuário. Como observado por Cremer et al. (2009) na Baía de Babitonga, a 400 

população de botos-cinza abandonou a área próxima ao porto do São Francisco do Sul 401 

após o início do seu projeto de extensão, provavelmente devido aos ruídos sonoros 402 

provocados pelas obras desse empreendimento no local. No início da construção da ponte 403 

Ilhéus-Pontal, era comum o ruído causado pelo equipamento bate-estacas, utilizado para 404 

construir as fundações da ponte. Para o transporte dos funcionários entre os lados sul e 405 

norte da construção, ainda é utilizada uma embarcação com motor de popa que transita 406 

várias vezes ao dia nas proximidades da boca do estuário, apresentando-se como um 407 

impacto direto para os botos-cinza, já que as emissões sonoras produzidas por esses tipos 408 

de embarcações motorizadas podem se sobrepor às emitidas pelos botos-cinza (Lima and 409 

Le Pendu, 2014). 410 

Com a finalização das obras, supomos que ocorra o aumento da frequência de 411 

entrada dos agrupamentos na área, similar ao que era observado no período I, anterior à 412 

construção. No entanto, temos que considerar que o ERC é uma área com tráfego de 413 

embarcações motorizadas de pesca e lazer, que podem continuar atuando como fonte de 414 

perturbação para os botos-cinza que frequentam a área (Marega-Imamura et al., 2018). 415 

A temperatura da água apresentou correlação positiva com a ocorrência dos botos-416 

cinza: os agrupamentos foram avistados em águas com temperatura mais elevada, entre 417 

28,9°C e 33,7°C. Ao comparar aos valores registramos um aumento médio da temperatura 418 

da água entre os períodos I e II de 2,9° na porção mediana e 4,3° na porção inferior. 419 

Apesar da preferência por águas mais quentes pelos agrupamentos de botos-cinza e do 420 

aumento da temperatura da água no período II, não foi observado um aumento da 421 

frequência de avistagens dos agrupamentos de botos-cinza no período II em relação ao 422 

período I.  423 

O aumento de temperatura observado corrobora com a tendência mundial de 424 

aumento da quantidade de calor absorvida pelos oceanos (Cheng et al., 2019) e estuários 425 

(Oczkowski et al., 2015). A temperatura é um fator limitante para a ocupação de algumas 426 

espécies de peixes em determinados habitats, seu aumento pode implicar no 427 

desaparecimento ou migração para outras áreas por espécies que suportam uma faixa 428 

restrita de temperatura (Barkley et al., 1978; Coutant, 1990). O aumento da temperatura 429 

observado no ERC pode afetar a sobrevivência e a disponibilidade das presas dos botos-430 

cinza e consequentemente, a ocupação dos agrupamentos de botos-cinza no local. No 431 

entanto, independentemente dos recursos alimentares, os botos-cinza podem tolerar 432 
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temperaturas mais baixas, devido à alta capacidade de termorregulação (Geraci e 433 

Lounsbury, 1993).  434 

Desse modo, as faixas de temperatura nas quais os botos-cinza foram registrados 435 

no presente estudo não atuam como um fator limitante para a ocorrência dos indivíduos, 436 

considerando que outras populações da mesma espécie ocorrem em águas com 437 

temperaturas mais baixas, como visto em Cananéia (Godoy et al., 2015), onde os botos-438 

cinza ocorreram entre 18°C e 33°C e em Caravelas (Rossi-Santos et al., 2010), cuja 439 

temperatura não afetou a ocorrência dos agrupamentos. Além disso, a população de botos-440 

cinza que frequenta o litoral de Ilhéus foi detectada em águas mais frias que as registradas 441 

dentro do ERC com queda nas taxas de detecção acústica positivas em temperaturas acima 442 

de 24°C na região litorânea entre outubro de 2015 a setembro de 2016 (Vieira, 2017).  443 

A relação entre salinidade e ocorrência dos botos-cinza no ERC não foi 444 

significativa. Porém, já foi observado que os botos-cinza apresentam uma correlação 445 

positiva com esse parâmetro e são frequentemente encontrados em áreas com maiores 446 

taxas de salinidade (Godoy et al., 2015; Rossi-Santos et al., 2010). Como esperado, a 447 

salinidade na porção inferior foi maior, considerando a proximidade do ponto de coleta 448 

com o mar. Altas salinidades são comuns em estuários que não estão localizados na foz 449 

de grandes rios e possuem maior influência do fluxo de água marinha (John Vernberg et 450 

al., 1992; Potter et al., 2010). A salinidade média da porção inferior variou entre 38±1,4 451 

no período I e 35±1,3 no período II. Um estudo realizado no ERC (Rodrigues, 2009) 452 

registrou taxas de salinidade com média variando entre 12,4 (±10) e 17,4 (±10,33) na 453 

porção próxima à desembocadura do estuário, valores bem inferiores quando comparados 454 

aos do presente estudo. A hipersalinidade dentro de um estuário pode estar relacionada 455 

com altas taxas de evaporação, facilitado pelo assoreamento e aumento da temperatura da 456 

água, principalmente durante os períodos mais secos e quentes (Potter et al., 2010), o que 457 

pode explicar o aumento da salinidade observada no ERC.  458 

As alterações ambientais devido às construções portuárias e degradação ambiental 459 

das bacias dos rios Santana, Cachoeira e Itacanoeira ao longo dos anos (Lacerda et al., 460 

2006) podem ter contribuído para a redução do aporte de água doce que atinge o estuário. 461 

O assoreamento observado no ERC, devido à processos naturais e antrópicos (p. ex. 462 

erosão causada pelo desmatamento das margens dos rios e construções de grandes 463 

empreendimentos no entorno) têm causado alterações significativas na largura e 464 

batimetria da boca do estuário (Lacerda et al., 2006), que podem ter afetado as dinâmicas 465 

das correntes marinhas no local e consequentemente, a salinidade. 466 
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Os botos-cinza foram mais avistados no ERC em águas com transparência 467 

variando de 1 a 1,75 m e menos em águas mais turvas (< 1 m). Esse parâmetro pode 468 

influenciar a ocorrência dos botos-cinza, como observado na Baía de Sepetiba (Simão 469 

and Poletto, 2002), onde os indivíduos foram avistados apenas na zona com águas menos 470 

turvas. Já em um estudo realizado no Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia, a 471 

transparência da água não influenciou significativamente a ocorrência dos agrupamentos 472 

de botos-cinza (Godoy et al., 2015). Os estuários são ambientes com grandes quantidades 473 

de partículas em suspensão devido a influência dos rios e manguezais, apresentando águas 474 

naturalmente mais turvas que as oceânicas (Tundisi e Tundisi, 2008). Os botos-cinza que 475 

entram nos estuários para se alimentar, podem se beneficiar das características desses 476 

locais para perseguir e capturar suas presas com maior facilidade (Cremer et al., 2009; 477 

Domit, 2006). 478 

Os parâmetros transparência da água,  TSS e OD influenciam na qualidade de vida 479 

das espécies de peixes e por conseguinte, podem afetar a distribuição dos seus predadores. 480 

Altas taxas de concentração de TSS em ambientes aquáticos podem obstruir as brânquias 481 

dos peixes (Goldes et al., 1988; Kjelland et al., 2015) e diminuir o volume de oxigênio 482 

dissolvido na água, tornando o ambiente menos oxigenado e aumentando a temperatura 483 

do local (State of Michigan, 2019). E baixas taxas de OD (0,5 - 3,3 mg/L-1) podem ser 484 

letais para larvas e juvenis de espécies marinhas e estuarinas de peixes, crustáceos e 485 

bivalves de águas frias (Miller et al., 2002). Apesar do estuário do Rio Cachoeira ser 486 

eutrófico/hipertrófico na sua porção superior (Silva; Souza; Abreu, 2015), caracterizado 487 

por baixos níveis de OD, as porções mais inferiores não se apresentam dessa forma, sendo 488 

observado taxas possivelmente não letais para a comunidade de organismos aquáticos 489 

presentes no ERC (período I: 6,1 ± 1,5; período II: 6,1 ± 0,7), como as principais presas 490 

dos botos-cinza. Esperava-se encontrar variações significativas dos valores de TSS e 491 

transparência da água no ERC, considerando a variação da pluviometria na região durante 492 

os meses de coleta (Santos e Baitz, 2017), no entanto, os valores se mantiveram estáveis 493 

ao longo dos meses. 494 

Não foi registrado nenhum avistamento dentro dos rios do ERC durante os dois 495 

períodos de monitoramento. É provável que isso esteja relacionado com a baixa 496 

profundidade desses locais (< 4 metros). Por exemplo, na Baía de Sepetiba, os botos-497 

cinza nunca foram avistados em áreas com profundidade inferior a 3 metros (Simão e 498 

Poletto, 2002). Na Baía de Guanabara, a maioria dos agrupamentos de botos-cinza (68,8%) 499 

foi observada em áreas de profundidade variando de 5,1 a 15 metros e apenas 13% em 500 
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águas com profundidade inferior a 5 metros (Azevedo et al., 2007). Outros estudos 501 

relatam a ocupação dos botos-cinza em ambientes menos profundos, como na Baía de 502 

Paraty (2 a 6 m) e na Reserva de Cayos Miskito, na Nicarágua (<2 m) (Edwards e Schnell, 503 

2001; Lodi, 2003). Essas diferenças podem ser explicadas pelas características específicas 504 

de cada área e pela disponibilidade de recursos alimentares (Azevedo et al., 2007; Simão 505 

e Poletto, 2002). 506 

No presente estudo, as variáveis estado, altura e tipo de maré não apresentaram 507 

relação significativa com a ocorrência dos botos-cinza. No entanto, estudos previamente 508 

realizados em Ilhéus mostraram que a frequência de avistamento e direção dos 509 

deslocamentos dos botos-cinza dentro do ERC estão relacionados com os movimentos da 510 

maré (Santos et al., 2010). E em Caravelas, extremo sul da Bahia, os movimentos diários 511 

de entrada e saída dos agrupamentos de botos-cinza no estuário também parecem estar 512 

relacionados com o regime de marés (Rossi-Santos et al., 2003).  513 

A temperatura (Panigada et al., 2008), salinidade (Cubero-Pardo, 2007), 514 

transparência da água (Simão e Poletto, 2002) e ciclos de maré (Paitach et al., 2017) são 515 

variáveis frequentemente utilizadas para explicar a distribuição de espécies de 516 

odontocetos, incluindo o boto-cinza. No entanto, ao avaliarmos essas variáveis no 517 

presente estudo, apenas a temperatura atuou como parâmetro explicativo da ocorrência 518 

do botos-cinza na ECR. Identificamos que as avistagens dos agrupamentos de botos-cinza 519 

ocorreram frequentemente em águas com temperaturas mais elevadas. Apesar dos botos-520 

cinza utilizarem frequentemente o ERC em ambos os períodos de monitoramento, 521 

observamos que houve uma redução da frequência de avistamentos e do tamanho médio 522 

dos agrupamentos no período II, coincidindo com as obras da construção da ponte na 523 

boca do estuário. Embora as médias de temperatura da água tenham sido maiores no 524 

período II em relação ao I, menos agrupamentos de botos-cinza foram avistados no 525 

período II, indicando o predomínio das possíveis alterações causadas pela construção da 526 

ponte sobre a ocorrência dos botos-cinza no ERC durante o período II. 527 

Modificações ambientais, sejam elas de aspectos físico-químicos, batimétricos, 528 

sonoros ou biológicos, causadas por construções de grandes empreendimentos em áreas 529 

adjacentes à estuários e baías podem determinar a ocorrência dos botos-cinza nessas áreas. 530 

Desse modo, é indispensável a execução de estudos de impacto ambiental para que sejam 531 

avaliadas medidas que evitem ou minimizem os danos causados durante ou após as obras 532 

de qualquer empreendimento nesses locais. 533 

 534 
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