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SINOPSE: 
Foram realizados estudos morfológicos de variação ontogenética, sexual, intra e 
interespecífica e alterações morfológicas no esqueleto de golfinhos do gênero 
Sotalia (Cetacea, Delphinidae) da América do Sul. As idades foram estimadas para a 
análise ontogenética.  
Palavras-chave: 1. Morfologia. 2. Boto-cinza. 3. Tucuxi. 4. Sincrânio. 5. Pós-crânio. 
6. Ontogenia 7. Variação geográfica. 8.Dimorfismo sexual.  
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RESUMO 

 

Apesar da existência de importantes trabalhos morfológicos para as duas espécies 

do gênero Sotalia, é limitado o conhecimento do esqueleto como um todo, 

considerando a variação ontogenética inter e intraespecífica, geográfica e sexual. 

Com o intuito de contribuir para um melhor conhecimento osteológico e fornecer 

subsídios para a conservação foram avaliados 536 sincrânios e 257 pós-crânios 

parciais e completos de S. guianensis (boto-cinza) de várias localidades da América 

do Sul (Brasil, Suriname, Venezuela e Colômbia) e 34 sincrânios e 39 pós-crânios de 

S. fluviatilis (tucuxi) da bacia Amazônica. Os esqueletos foram avaliados em relação 

a caracteres não-métricos (grau de fusionamento das suturas e formação de 

estruturas ósseas) e métricos (mandíbula, escápula, nadadeira peitoral, esterno, 

vértebras e aparato hióide). Foram coletados ainda dados merísticos como número 

de vértebras, de costelas vertebrais e esternais. Para analisar a sequência 

cronológica de fusionamento ósseo, as informações de 165 exemplares foram 

comparadas com suas respectivas idades. Foi observado que S. fluviatilis apresenta 

atraso no fusionamento de algumas suturas cranianas e pós-cranianas quando 

comparado com S. guianensis. O desenvolvimento mais lento em S. fluviatilis, 

somado a forma geral do crânio com menos projeções e cristas, maturidade sexual 

tardia e ocorrência de forame lacerado anterior geralmente aberto nos adultos, 

classifica esta espécie como pedomórfica. Para o pós-crânio foram observadas 

diferenças morfológicas entre as duas espécies relacionadas às medidas do rádio, 

ulna, basihial, tirohial e estilohial. Para analisar a variação geográfica e sexual, foram 

avaliados 253 crânios de indivíduos adultos de S. guianensis de diferentes 

localidades da América do Sul e de 22 exemplares de S. fluviatilis. Os crânios foram 

analisados em vista dorsal, lateral e ventral utilizando-se como ferramenta a 

morfometria geométrica. Foi observado que as populações do sudeste e sul do 

Brasil apresentam semelhança morfológica, o que indica um provável fluxo gênico 

entre os indivíduos destas localidades. A região norte ao contrário, apresenta uma 

tendência a divergir das outras populações marinhas, enquanto que a população do 

nordeste é mais plástica e exceto pela morfologia da vista dorsal, se apresenta de 

forma intermediária entre as populações do norte e sudeste/sul. De acordo com as 

deformações geradas pela morfometria geométrica, S. fluviatilis difere de S. 

guianensis por apresentar o crânio levemente comprimido dorso-ventralmente e o 
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côndilo occipital deslocado ventralmente, além dos nasais e os pré-maxilares 

deslocados posteriormente em direção a crista supraoccipital. Os pterigóides são 

mais separados entre si e toda a região basal craniana envolvendo os palatinos, 

pterigóides e basioccipital parecem ser também deslocados posteriormente em S. 

fluviatilis. Foi observado dimorfismo sexual na população marinha da região norte 

(Estado do Amapá, Suriname, Venezuela e Colômbia), com as fêmeas apresentando 

os nasais deslocados posteriormente, de forma semelhante ao observado na 

espécie fluvial. Em relação ao tamanho corporal, os indivíduos marinhos da região 

norte não diferem estatisticamente de S. fluviatilis, evidenciando que os animais 

desta região são pequenos quando comparados com os exemplares marinhos de 

outras localidades da costa brasileira. E finalmente, foram avaliados 43 esqueletos 

completos e parciais de S. fluviatilis, buscando-se variações traumáticas, 

morfológicas e patológicas. As fraturas foram as alterações mais frequêntes, 

ocorrendo em diversas regiões do esqueleto como costelas, aparato hióide, 

processos transversos e neurais das vértebras e escápula. Foram registrados três 

indivíduos com anquilose entre vértebras cervicais e dois com alterações 

morfológicas (arco hemal alongado no sentido crânio-caudal e escápula com borda 

cranial plana). A única patologia encontrada foi um caso de osteomielite no dentário 

esquerdo, o primeiro registro de osteomielite para a espécie. 
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ABSTRACT 

 

Despite important morphological studies for both species of the genus Sotalia, 

knowledge on the skeleton as a whole is still limited, when considering inter and 

intraspecific, and geographic and sexual ontogenic variation. In order to contribute to 

a better understanding of the osteology, and to provide subsidy for conservation, 536 

syncrania and 257 partial and complete postcranial skeletons of S. guianensis from 

various locations in South America (Brazil, Suriname, Venezuela and Colombia) were 

analyzed, in addition to 34 syncrania and 39 postcranial skeletons of S. fluviatilis 

(tucuxi) from the Amazon basin. The skeletons were evaluated in relation to non-

metric (degree of fusion of sutures and formation of bone structures) and metric 

characters (mandible, scapula, pectoral fin, sternum, vertebrae and hyoid apparatus). 

In addition, meristic data were collected, including the number of vertebrae, vertebral 

and sternal ribs. In order to analyse the chronological sequence of bone fusion, 

information on 165 specimens were compared with their corresponding ages. It was 

observed that S. fluviatilis showed delay in the fusion of some cranial and postcranial 

sutures when compared to S. guianensis. The slower development in S. fluviatilis, the 

general shape of the skull with less projections and crests, late sexual maturity and 

the occurrence of a generally open lacerate anterior foramen in adults, classify this 

species as pedomorphic. In the postcranial skeleton, morphological differences were 

observed between both species, regarding the measurements of the radius, ulna, 

basihyal, thyrohyal and stylohyal. In order to analyse the geographical and sexual 

variation, 253 skulls of adult S. guianensis from various locations in South America 

were analyzed, together with 22 skull specimens of S. fluviatilis. They were observed 

in dorsal, lateral and ventral views, using geometric morphometry as a tool. It was 

noted that populations of S. guianensis from the Southeast and South of Brazil 

showed morphological similarities, which indicates a probable genetic flow between 

individuals of these regions. The population from the northern region, on the other 

hand, showed a tendency to diverge from other marine populations. Meanwhile the 

north-eastern population showed to be more plastic and, with the exception of the 

dorsal view, it appears to be an intermediate form between populations from the 

North and Southeast/South. According to the deformations generated by geometric 

morphometry, S. fluviatilis differs from S. guianensis as it presents a slightly 

compressed skull in the dorsoventral direction and the occipital condyles are 
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displaced ventrally. In addition, the nasal and premaxilla are displaced posteriorly 

towards the supraoccipital crest. The pterygoid bones are further separated and the 

entire basal cranial region that involves the palatines, pterygoid and basioccipital 

bones also seem to be displaced posteriorly in S. fluviatilis. Sexual dimorphism was 

observed in the marine population of the Northern region (Amapá state, Suriname, 

Venezuela and Colombia), with females presenting nasal bones displaced 

posteriorly, similarly to the fluvial species. In relation to the body size, it was observed 

that marine individuals of the Northern region do not differ statistically from S. 

fluviatilis. It therefore confirms that animals of this region show a reduced body size 

when compared to other marine specimens from other sites of the Brazilian coast. 

And finally, 43 complete and partial skeletons of S. fluviatilis were evaluated in order 

to seek traumatic, morphologic and pathologic variations. Fractures were the most 

frequent alterations, occurring in various regions of the skeleton such as ribs, hyoid 

apparatus, neural and transverse processes of the vertebrae and scapula. Three 

individuals were observed with ankylosis between the cervical vertebrae and two 

individuals with morphological alterations (elongated haemal arch in the craniocaudal 

direction and scapula with flat cranial edge). The only observed pathology was an 

osteomyelitis case in the left dentary, the first record of osteomyelitis on this species. 
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1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Informações gerais 

 

O gênero Sotalia pertence à família Delphinidae e subfamília Steninae (Mead, 

1975; Rice, 1998) e é representado atualmente por duas espécies: Sotalia 

guianensis (van Bénéden, 1864), que engloba as populações marinhas do boto-

cinza, e Sotalia fluviatilis (Gervais, 1853) conhecido como tucuxi, para as populações 

fluviais na bacia amazônica. As espécies do gênero apresentam ampla distribuição 

na América do Sul e Central (da Silva e Best, 1996). A espécie fluvial é endêmica da 

bacia do rio Amazonas, ocorrendo desde Belém (na desembocadura do rio 

Amazonas), no Brasil, até rios do Peru, Colômbia e Equador (da Silva e Best, 1996), 

enquanto a marinha é tipicamente costeira, com ocorrência ao longo do litoral 

Atlântico tropical e subtropical da América do Sul e Central, sendo registrada desde 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil (2735’S e 4834’W) (Simões-Lopes, 1988; 

Borobia, 1989) até Honduras (1558’ N e 8542’ W) (da Silva e Best, 1996). Uma 

provável área de simpatria entre as duas espécies pode existir na foz do rio 

Amazonas e do rio Tocantins. Apesar de não haver nenhum registro fóssil para as 

espécies do gênero (da Silva e Best, 1996), acredita-se que Sotalia tenha se 

originado no oceano Atlântico e, posteriormente, invadido a bacia amazônica entre 

2,5 milhões de anos, durante o Plioceno (Cunha et al., 2005).  

Em relação ao tamanho corporal, tanto o boto-cinza quanto o tucuxi são 

considerados cetáceos de pequeno porte. Um adulto da espécie fluvial mede no 

máximo de 1,52 m (da Silva e Best, 1994; 1996) enquanto que na espécie marinha o 

valor máximo observado foi de 2,20 m (Flores, 2002). No mar, o boto-cinza é 

diferenciado do golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) pelo seu tamanho 

reduzido e pela sua nadadeira dorsal que é triangular e pequena enquanto T. 

truncatus apresenta a nadadeira mais alta e falcada. No rio, o boto-vermelho (Inia 

geoffrensis) se diferencia do tucuxi pelo seu tamanho, pela baixa nadadeira dorsal, 

pelo comprimento do rostro e pela forma como emerge na superfície da água (da 

Silva e Best, 1994; 1996). A coloração das duas espécies do gênero Sotalia é muito 

similar. A região dorsal e as nadadeiras são geralmente cinza escuro, enquanto que 

a região ventral é mais clara, variando entre branco e cor-de-rosa. A região lateral 



2 

 

possui uma coloração cinza claro atrás das nadadeiras peitorais e outra localizada 

no meio do corpo próximo ao ânus (da Silva e Best, 1994; 1996; Randi et al., 2008). 

 

Histórico dos estudos osteológicos 

 

Os estudos osteológicos são de grande importância na taxonomia dos 

cordados e durante séculos o esqueleto tem sido o sistema mais utilizado para 

elucidar relações filogenéticas. Por outro lado, a falta de critérios comparativos ou 

mesmo falta de tradição em morfologia e sistemática entre os que se dedicam aos 

estudos de mamíferos aquáticos na América do Sul fez com que a taxonomia do 

gênero Sotalia permanecesse instável por muitos anos.  

Até recentemente este gênero era tido como monoespecífico. Alguns autores 

consideravam que o gênero possuía uma espécie com duas subespécies distintas: 

Sotalia fluviatilis fluviatilis (Gervais, 1853), com ocorrência fluvial nos rios da bacia 

amazônica e Sotalia fluviatilis guianensis (van Bénéden, 1864), para animais 

marinhos (Rice, 1998). Outros autores, conforme sugestão de Rice (1977) 

reconheciam apenas uma espécie (Sotalia fluviatilis) com dois diferentes ecótipos 

nos ambientes marinho e de água doce (Borobia, 1989; da Silva e Best, 1994). 

Atualmente o gênero Sotalia é representado por duas espécies: Sotalia guianensis 

(van Bénéden, 1864), que engloba as populações marinhas do boto-cinza e Sotalia 

fluviatilis (Gervais, 1853) conhecido como tucuxi, para as populações fluviais na 

bacia amazônica. A aparente contradição entre os estudos de morfometria do 

sincrânio pode ser explicada simplesmente pela fonte de variação que foi analisada 

nos diferentes estudos. As diferenças mais importantes entre as espécies marinha e 

fluvial estão, principalmente, na região do basicrânio, que não foi avaliada no estudo 

de Borobia (1989) já que as medidas padrões (sensu Perrin, 1975) para os 

Delphinidae não levam em conta esta região anatômica.  

Estudos osteológicos para o boto-cinza devem-se a Williams (1928), Carvalho 

(1963), Borobia (1989), Schimiegelow (1990), Benke (1993), Menezes e Simões-

Lopes (1996), Ávila et al. (2002), Monteiro-Filho et al. (2002), Riquelme (2003), 

Fettuccia e Simões-Lopes (2004), Simões-Lopes e Gutstein (2004), Fettuccia (2006), 

Simões-Lopes (2006), Simões-Lopes e Menezes (2008), Fettuccia et al. (2009) e 
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Pretto et al. (2009). Destes porém, não há qualquer referência em relação ao pós-

crânio comparando as populações marinhas ao longo da costa. Para S. fluviatilis não 

há estudos detalhados da região pós-craniana, apenas citações de fórmula vertebral 

(da Silva e Best, 1994; 1996) e as comparações entre as duas espécies se 

restringem à região craniana (Borobia, 1989; Monteiro-Filho et al., 2002, Fettuccia et 

al., 2009).  

Dentro de uma população, podemos encontrar três diferentes tipos de 

variação morfológica osteológica: ontogenética, sexual e geográfica. A variação 

ontogenética é uma variação não geográfica que permite não só a compreensão das 

mudanças no hábito de vida e alimentar durante o desenvolvimento, mas também 

fornece muitas pistas a respeito da evolução de características morfológicas. Os 

estudos ontogenéticos relacionados à determinação da idade em cetáceos iniciaram-

se na década de 1950 com Nishiwaki e Yagi (Scheffer e Myrick, 1980), mas o 

primeiro artigo acerca da estimativa de idade no gênero Sotalia foi desenvolvido por 

van Utrecht em 1981. Após esta data, vários outros autores têm abordado o tema 

em estudos com o boto-cinza, os quais podemos destacar Borobia (1989), 

Schimiegelow (1990), Menezes (1998), Ramos et al. (2000); Ramos (2001), 

Riquelme (2003), Rosas et al. (2003) e Santos et al. (2003), muitos deles 

relacionando as idades com aspectos osteológicos. No entanto, estes estudos 

enfocaram regiões geográficas específicas, sendo a maior parte proveniente da 

região sul e sudeste do Brasil. Para a espécie congênere, os únicos estudos sobre 

estimativa de idade foram realizados por Borobia (1989) e da Silva (1994).  

O dimorfismo sexual também é uma forma de variação não geográfica que 

pode ocorrer por processo de seleção sexual ou diferenças ecológicas entre sexos 

(Schnell et al., 1985). Em odontocetos, o dimorfismo sexual pode ser observado em 

várias espécies como P. blainvillei (Pinedo, 1991), P. phocoena (Galatius et al., 

2006), S. coeruleoalba (Ito e Miyazaki, 1990; Calzada et al.,1997), mas não parece 

ocorrer no gênero Sotalia. Em S. guianensis, análises de morfometria craniana 

(Borobia, 1989; Ramos 2001), pós-craniana (Menezes et al, 1996) e do comprimento 

do corpo (Rosas et al., 2003) têm indicado que esta espécie não apresenta 

dimorfismo sexual nos adultos. No entanto, nas populações do sul do Brasil, os 

machos parecem apresentar um segundo pico de crescimento entre 6 e 7 anos de 

idade (Rosas et al., 2003), indicando um dimorfismo sexual no comprimento total  
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somente durante um período do desenvolvimento. Infelizmente, a análise do 

dimorfismo sexual muitas vezes é prejudicada pelo fato de que geralmente os 

exemplares depositados nas coleções não apresentarem o sexo identificado. 

Já a variação geográfica, determinada pela existência de diferenças entre 

grupos separados fisicamente, pode indicar a existência de subdivisões entre 

populações (Schnell et al., 1986). Segundo Pinedo (1991), o estudo de padrões 

morfológicos observados em uma espécie ao longo de sua distribuição pode 

fornecer informações sobre a estrutura do estoque populacional e do padrão de 

movimentação da mesma, ou seja, a avaliação da variação geográfica permite 

compreender as unidades populacionais para fins de conservação (Schnell et al., 

1986).  

Os estudos de variação geográfica, que começaram com Darwin e Wallace no 

século XIX, têm oferecido uma das abordagens mais importantes no contexto 

evolutivo das espécies (Futuyma, 1991). Nos cetáceos, a variação geográfica vem 

sendo abordada em praticamente todas as áreas, que vão da morfologia (Perrin, 

1975; Borobia, 1989; Pinedo, 1991; Barreto, 2000; Moreno, 2002; Ramos et al., 

2002; Jefferson e van Waerebeek, 2004; Fettuccia et al., 2009) ao comportamento 

(Connor et al., 2000; Whitehead et al., 2000; Reynolds et al., 2000). No entanto, para 

o gênero Sotalia ainda existe pouca informação morfológica para algumas 

localidades específicas, como por exemplo, a porção norte da distribuição de S. 

guianensis (entre o Maranhão e Honduras), devido à reduzida disponibilidade de 

material osteológico (Borobia, 1989; Fettuccia, 2006). 

Sendo assim, busca-se neste trabalho abordar todas as formas de variação 

morfológica encontradas no esqueleto dos golfinhos do gênero Sotalia, considerando 

grande parte da distribuição na América do Sul. Os temas serão tratados em 

capítulos na seguinte ordem: variação ontogenética do sincrânio (Capítulo 1) e pós-

crânio (Capítulo 2); variação morfológica, geográfica e sexual (Capítulo 3) e por fim 

um estudo sobre alterações morfológicas traumáticas e patológicas na espécie 

fluvial (Capítulo 4).   

. 
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OBJETIVOS  

 
Objetivo Geral:  

Analisar a variação osteológica intra e interespecífica do gênero Sotalia ao 

longo da América do Sul, por meio de estudos morfológicos e morfométricos 

(morfometria tradicional e geométrica).  

 

Objetivos Específicos:  

I. Comparar as variações osteológicas entre Sotalia guianensis e Sotalia fluviatilis 

com base na morfologia do sincrânio e pós-crânio, ao longo da América do Sul.  

II. Comparar os caracteres não-métricos cranianos entre Sotalia guianensis e Sotalia 

fluviatilis durante diferentes fases do desenvolvimento ontogenético.  

III. Analisar a variação geográfica e sexual em espécimes de Sotalia guianensis ao 

longo do litoral da América do Sul, com base na morfologia osteológica do sincrânio 

e pós-crânio.  

IV. Analisar as alterações morfológicas e patologias ósseas observadas em S. 

fluviatilis.  
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1. Morfologia e ontogenia sincraniana das espécies do gênero Sotalia (Gray, 

1866) (Cetacea, Delphinidae). 
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Resumo. Aborda-se o padrão morfológico e ontogenético sincraniano das duas 

espécies do gênero Sotalia. Foram analisados 536 sincrânios de S. guianensis e 34 

de S. fluviatilis quanto ao grau de fusionamento ósseo das suturas cranianas, 

formação dos septos alveolares e caracteres não métricos. A idade de 163 

exemplares (S. guianensis, n=129; S. fluviatilis, n=34) foi comparada com o grau de 

desenvolvimento ósseo de seus respectivos sincrânios, com o objetivo de se estimar 

o tempo de formação de cada estrutura. Foi observado que a formação do espinho 

do mesetmóide, o fusionamento do basioccipital (ao exoccipital) e do complexo 

occipital (exoccipital, supraoccipital e basioccipital) se iniciam no primeiro ano de 

vida nas duas espécies e atingem a maturidade física entre 7 e 8 anos em S. 

guianensis e próximo aos 13 anos em S. fluviatilis, período que coincide com a 

maturidade sexual de cada espécie respectivamente. Por outro lado, S. fluviatilis 

apresenta um retardo de 5 ou 6 anos no fusionamento total das suturas do occipital 

e de 3 a 4 anos na formação total dos septos alveolares, quando comparado com S. 

guianensis. O desenvolvimento mais lento em S. fluviatilis, somado a forma geral do 

crânio com menos projeções e cristas, maturidade sexual tardia (entre 11 e 13 anos) 

e presença do forame lacerado anterior geralmente aberto, classifica o crânio desta 

espécie como juvenilizado ou pedomórfico. O tucuxi também difere do boto-cinza por 

apresentar maior número de fenestras próximo ao côndilo occipital e a forma do 

vômer largo mais frequente. Os nasais e pterigóides apresentaram muita variação no 

tempo de fusionamento e não devem ser utilizados como indicadores de maturidade 

física craniana para o gênero Sotalia. Em relação à mandíbula, a morfologia das 

duas espécies é muito semelhante em todas as fases ontogenéticas e as principais 

alterações observadas durante o desenvolvimento estão relacionadas à forma da 

sínfise mandibular (aumento do comprimento) e a formação das projeções da crista 
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coronóide e do processo condilóide. As maiores idades estimadas pela leitura de 

GLG’s foram de 30 anos para S. guianensis e 36 para S. fluviatilis. 

 

Palavras chaves: S. guianensis, S. fluviatilis, desenvolvimento, idade, pedomorfose. 

 

Abstract. This study aims to investigate the morphological and ontogenic pattern of 

the syncranium of both species of the genus Sotalia. The syncranium of 536 S. 

guianensis and 34 of S. fluviatilis individuals were analysed regarding the degree of 

bone fusion of cranial sutures, formation of alveolar septa and non-metric characters. 

The age of 165 specimens (S. guianensis, n = 129; S. fluviatilis, n = 34) were 

compared with the degree of bone development on their corresponding syncrania, in 

order to estimate the time it takes for the formation of each structure. It was observed 

that the formation of a spiked projection of the mesethmoid, the fusion of the 

basioccipital bone (with the exoccipital bone) and of the occipital complex 

(exoccipital, supraoccipital and basioccipital) initiates during the first year in both 

species. They reach physical maturity between 7 and 8 years of age in S. guianensis 

and at around 13 in S. fluviatilis. This period also coincides with the sexual maturity 

on each species respectively. On the other hand, S. fluviatilis shows a 5 or 6 years 

delay in the total fusion of the occipital sutures and from 3 to 4 years in the total 

formation of the alveolar septa, when compared with S. guianensis. The slower 

development in S. fluviatilis, in addition to the general shape of the skull with less 

projections and crests, late sexual maturity (between 11 and 13 years old) and the 

presence of a generally open lacerate anterior foramen, classify the skull of this 

species as juvenilized or pedomorphic. The tucuxi also differs from the Gray dolphin 

as it presents greater number of fenestrae next to the occipital condyles and more 

frequent occurrence of a wide-shaped vomer.  The nasal and pterigoid bones 

showed great variation in the time taken for fusion and should not be used as 

indicators of cranium physical maturity for the genus Sotalia. In relation to the 

mandible, the morphology of both species are very similar in every ontogenic stages 

and the main changes observed during development are related to the shape of the 

mandibular symphysis (increase in length) and the formation of a projection on the 

coronoid crest and the condyloid process. The oldest estimated ages for the GLG 

readings were 30 years old for S. guianensis and 36 for S. fluviatilis. 
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1.1. Introdução 

O gênero Sotalia (Gray, 1866), incluído na família Delphinidae e subfamília 

Steninae (Mead, 1975; Rice, 1998), está representado atualmente por duas 

espécies: uma genuinamente marinha (S. guianansis) (van Bénéden, 1864), 

conhecida como boto-cinza e outra fluvial (S fluviatilis) (Gervais, 1853) conhecida 

como tucuxi (Gray, 1856) (Monteiro-Filho et al., 2002; Cunha et al., 2005; Fettuccia, 

2006; Caballero et al., 2007; Fettuccia et al., 2009).  

O gênero apresenta ampla distribuição na América do Sul e Central (da Silva 

& Best, 1996). A espécie fluvial é endêmica da bacia do rio Amazonas, ocorrendo 

desde Belém (na desembocadura do rio Amazonas), no Brasil, até rios do Peru, 

Colômbia e Equador (da Silva & Best, 1994; da Silva & Best, 1996). A espécie 

marinha é tipicamente costeira, com ocorrência ao longo do litoral Atlântico tropical e 

subtropical da América do Sul e Central, sendo registrada desde Honduras (1558’ N 

e 8542’ W) (Borobia et al., 1991, da Silva & Best, 1996) até Florianópolis, Santa 

Catarina, Brasil (2735’S e 4834’W) (Simões-Lopes, 1988; Borobia et al, 1991). 

Uma provável área de simpatria entre as duas espécies pode existir na foz do rio 

Amazonas e do rio Tocantins, porém sem comprovação científica. Apesar de não 

haver nenhum registro fóssil para o gênero, acredita-se que Sotalia tenha se 

originado no oceano Atlântico e, posteriormente, invadido a bacia amazônica entre 

cinco e 2,5 milhões de anos, durante o Plioceno (Cunha et al., 2005).  

Estudos de determinação da idade em cetáceos iniciaram-se na década de 

1950 com Nishiwaki e Yagi (Scheffer e Myrick, 1980), mas o primeiro artigo acerca 

da estimativa de idade no gênero Sotalia foi desenvolvido por van Utrecht em 1981. 

Com o reconhecimento da importância da idade nos estudos relativos a ciclos de 

vida e biologia de população (Hohn, 1990), vários outros autores têm abordado o 

tema em estudos com o boto-cinza (Borobia, 1989; Schimiegelow, 1990; Menezes, 

1998; Ramos et al., 2000; Ramos, 2001; Riquelme, 2003; Rosas et al., 2003 e 

Santos et al., 2003), muitos deles relacionando as idades com aspectos 

osteológicos. Para a espécie congênere, os únicos estudos sobre estimativa de 

idade foram realizados por Borobia (1989) e da Silva (1994). Outros estudos 
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osteológicos relevantes para o gênero Sotalia, mas que não abordam estimativa de 

idade devem-se a Carvalho (1963), Ávila et al. (2002), Monteiro-Filho et al., (2002) 

Simões-Lopes (2006), Fettuccia (2006), Simões-Lopes e Menezes (2008), Fettuccia 

et al. (2009). 

A idade nos mamíferos aquáticos pode ser estimada a partir dos grupos de 

camadas de crescimento presentes na dentina e cemento dos dentes (Growth Layer 

Groups) (Hohn et al., 1989) e é uma importante ferramenta na caracterização da 

dinâmica populacional de mamíferos (Rosas et al., 2003). 

 A estimativa de idade aliada aos estudos osteológicos permite avaliar com 

mais precisão o período do desenvolvimento das estruturas e auxilia na 

compreensão do surgimento de características morfológicas durante o 

desenvolvimento, bem como diferenças ontogenéticas observadas entre populações 

e espécies. Segundo Mckinney e McNamara (1991) os processos heterocrônicos 

são definidos como alterações na taxa e/ou no tempo de desenvolvimento, relativos 

aos mesmos eventos do ancestral. Esta alteração pode resultar em aceleração ou 

retardo no desenvolvimento e influenciar na forma dos indivíduos adultos. A 

permanência de características juvenis ancestrais em um descendente adulto é 

denominada pedomorfose (Raff e Wray, 1989). De maneira oposta, a peramorfose é 

caracterizada quando os progressos morfológicos nos adultos descendentes vão 

além, ou seja, se desenvolvem mais do que nos ancestrais (Raff e Wray, 1989). 

De acordo com Raff e Wray (1989), a pedomorfose pode ser resultado de três 

processos distintos, todos eles gerando em um adulto morfologicamente 

juvenilizado: neotenia, progênese e pós-deslocamento. Ao contrário da 

pedomorfose, a peramorfose vai resultar em um adulto mais desenvolvido que seu 

ancestral e pode ser causada por outros três processos: aceleração, hipermorfose e 

pré-deslocamento.  

De acordo com Monteiro-Filho et al. (2002), Fettuccia (2006) e Fettuccia et al. 

(2009), S. fluviatilis apresenta várias características cranianas que demonstram a 

manutenção de caracteres juvenis nos adultos. Outros exemplos de pedomorfose 

em cetáceos são descritos para Phocoena sinus e Orcinus orca (Mellor et al., 2009), 

Phocoena phocoena (Galatius et al., 2006; Galatius, 2010) e Cephalorhynchus 

comersoni (Galatius, 2010). Neste trabalho, adotaremos apenas o termo 

pedomorfose para as características juvenilizadas de S. fluviatilis, sem entrar em 

detalhes quanto ao processo envolvido. 
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Segundo Amano e Miyazaki (1992), variações no padrão de crescimento 

podem estar relacionadas a alterações sazonais dos fatores ambientais, afetando o 

tamanho das presas, as estratégias de competição e o padrão de investimento 

reprodutivo. Desta forma, dada a importância ecológica e evolutiva dos estudos 

ontogenéticos, este trabalho tem como objetivo caracterizar o desenvolvimento do 

sincrânio das duas espécies do gênero Sotalia. 

 

1.2. Material e Métodos: 

Foram analisados 536 sincrânios (crânios e mandíbulas) de Sotalia 

guianensis de diferentes localidades marinhas/ estuarinas da América do Sul e 34 

espécimens de Sotalia fluviatilis (Anexo 1 e 2). Para efeitos de comparação, os 

exemplares foram separados em cinco regiões geográficas:  

S. fluviatilis: AM (a maioria proveniente do Estado do AM, Brasil); S. guianensis: 

Norte (N): costa norte do Brasil (AP e PA), Suriname, Venezuela e Colômbia; 

Nordeste (NE): costa nordeste do Brasil (MA, PE, PB e BA); Sudeste (SE): costa 

sudeste do Brasil (ES, RJ e SP) e Sul (S): costa sul do Brasil (PR e SC). A região de 

simpatria (foz do rio Amazonas) foi pouco avaliada neste estudo, pois o acesso aos 

exemplares não foi permitido até o momento.  

As seguintes coleções científicas foram consultadas: Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA), do Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade/ (CMA/ ICMBIO), Itamaracá, PE, Brasil; Coleção 

de Mamíferos do INPA (INPA), Manaus, AM, Brasil; Colección de Zoologia de 

Vertebrados de La Universidad del Zulia (CLZV/ LUZ), Maracaibo, Venezuela; 

Estación Biológica Rancho Grande (EBRG), Maracay, Venezuela; Institut Royal des 

Sciences Naturalles de Belgique (IRSNB), Bruxelas, Bélgica; Instituut voor 

Taxonomisch Zoölogie (ZMA), Amsterdam, Holanda; Instituto de Pesquisas 

Cananéia (IPeC), Curitiba, PR, Brasil; Instituto Humboldt, Vila de Leyva, Colômbia; 

Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA), Salvador, BA, Brasil; Musée National d’Histoire 

Naturelle (MNHN), Paris, França; Museo de Biologia de la Universidad del Zulia 

(MBLUZ), Maracaibo, Venezuela; Museu de Ciências Naturais (MCN/UFPR), 

Curitiba, PR, Brasil; Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ), Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil;  Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil; 

Museu de Zoologia da USP (MZUSP), São Paulo, SP, Brasil; Projeto Maqua (UERJ), 
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Rio de Janeiro, RJ, Brasil; Naturalis Museum, Lieden, Holanda; Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), Salvador, BA, Brasil. 

Os indivíduos foram classificados em quatro classes etárias de acordo com os 

estágios de fusionamento das suturas cranianas: filhote, jovem, subadulto, adulto. 

Os padrões de ossificação para cada classe etária seguiram Sivertsen (1954), 

Dawbin et al. (1970), Perrin (1975), Ito e Miyazaki (1990). 

 Cada sutura foi dividida em graus de ossificação que variaram de 0 a 3, 

conforme o fusionamento (0- sem fusionamento; 1- parcialmente fusionado (menos 

de 50% fusionado); 2- maior parte fusionado (mais de 50% fusionado) e 3- 

totalmente fusionado) (Figuras 1 a 3). Os septos alveolares foram classificados como 

(0) sem formação, (1) parcialmente formados e (2) totalmente formados (Figura 4). 

As idades estimadas de 163 exemplares foram posteriormente comparadas 

com as características suturais de seus respectivos sincrânios, provenientes da 

bacia amazônica, região norte, nordeste e sul do Brasil, assim como indivíduos do 

Suriname e Colômbia. A estimativa das idades foi feita pela contagem dos “Grupos 

de Camadas de Crescimento” (do inglês, Growth Layer Group/GLG) (Scheffer e 

Myrick, 1980; Hohn et al., 1989; Di Beneditto & Ramos, 2001).  

Dos 163 exemplares, 95 dentes (72 de S. guianensis e 23 de S. fluviatilis) 

foram preparados neste trabalho. Os dentes foram descalcificados, cortados, 

corados e analisados de acordo com o método proposto por Hohn et al. (1989), 

Rosas (2000), Rosas et al. (2003) e Di Beneditto e Ramos (2001) com algumas 

adaptações (Anexo 3 e 4). 

Para os exemplares do estado do PR e da bacia amazônica foram utilizadas 

as idades de 57 indivíduos de S. guianensis (Rosas et al., 2003) e 11 exemplares de 

S. fluviatilis cedidos por V.M.F. da Silva e A. Hohn (dados não publicados).  

Os crânios foram analisados em relação a outros caracteres morfológicos não 

métricos (Figuras 5 a 7; Tabela II), de acordo com Perrin et al. (1982) e Fettuccia 

(2006) e posteriormente comparados com as idades estimadas. Dados 

complementares disponíveis em publicações científicas e nos registros de coleta das 

coleções tais como comprimento total e maturidade sexual foram utilizados na 

análise ontogenética.  
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Tabela I: Suturas e estágio de formação dos alvéolos avaliados no presente estudo. 

NI: não ilustrado. 

Estrutura  Figura Fusionamento 

Complexo 
Occipital 1 

0- sem fusionamento 1-parcialmente fusionada (menos de 50%); 2- maior 
parte fusionada (mais de 50%); 3- totalmente fusionado 

Nasais NI 
0- sem fusionamento 1-parcialmente fusionada (menos de 50%); 2- maior 
parte fusionada (mais de 50%); 3- totalmente fusionado 

Pterigóides 2 
0- sem fusionamento 1-parcialmente fusionada (menos de 50%); 2- maior 
parte fusionada (mais de 50%); 3- totalmente fusionado 

Basioccipital 3 
0- sem fusionamento 1-parcialmente fusionada (menos de 50%); 2- maior 
parte fusionada (mais de 50%); 3- totalmente fusionado 

Alvéolos 4 0- sem formação; 1- parcialmente formados; 2- totalmente formados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estágios de fusionamento do complexo occipital em Sotalia sp. 0- não 

fusionado; 1- parcialmente fusionado (menos de 50%); 2- maior parte fusionada 

(mais de 50%) e 3- totalmente fusionado. Fusionamento indicado pelas setas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estágios de fusionamento do basioccipital em Sotalia sp. 0- não fusionado; 

1- parcialmente fusionado (menos de 50%); 2- maior parte fusionada (mais de 50%) 

e 3- totalmente fusionado. Fusionamento indicado pelas setas. 
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Figura 3: Estágios de fusionamento dos pterigóides em Sotalia sp. 0- não fusionado; 

1- parcialmente fusionado (menos de 50%); 2- maior parte fusionada (mais de 50%) 

e 3- totalmente fusionado. Fusionamento indicado pelas setas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Formação dos septos alveolares em Sotalia sp. 0- sem formação; 1- 

parcialmente formado; 2- totalmente formado. 

 

 

Tabela II: Caracteres não métricos avaliados neste trabalho. NI: Não ilustrado. 

Figura Caracter 

5 
Desenvolvimento dorsal do espinho mesetmóide entre os ângulos pré-
maxilares. 1-presente; 2- ausente 

 
NI 
 

 
Entalhe margem forame magno: 1- redondo; 2- gota; 3- entalhe bem 
marcado. 
 

NI Número de fenestras acima dos côndilos occipitais. 

6 

 
Forma do vômer 1- largo; 2- intermediário; 3- estreito. 

7 

Forma do forame lacerado anterior (direito): 1- aberto ou alongado; 2- 
com presença de projeção em forma de espinho; 3- estreito.  
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Figura 5: Formação do espinho mesetmóide (me) em Sotalia sp. 1- ausente; 2- 
presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 6: Formas do vômer (vo) em Sotalia sp. 1- larga; 2- intermediária; 3- estreita. 

pt: processo posterior do pterigóide (Fettuccia et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Formas do forame lacerado anterior (fo) em Sotalia sp. 1- aberta; 2- com 

projeção em forma de espinho (Fettuccia et al. 2009). Forma estreita (3) não 

ilustrada. 
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1.3. Resultados 
  

A idade máxima registrada em S. fluviatilis foi de 36 anos para um macho de 

150 cm proveniente do Estado do Amazonas. Para S. guianensis o animal mais 

velho tratava-se de uma fêmea do Suriname com 30 anos e sem dados de 

comprimento do corpo. Relacionando as idades com dados preliminares obtidos por 

Best e da Silva (1984) pela análise macroscópica das gônadas de S. fluviatilis, foi 

possível se estimar a maturidade sexual entre 11 e 13 anos para machos e aos 12 

anos para fêmeas nesta espécie.  

Considerando os 129 exemplares de S. guianensis com idades estimadas, 

verificou-se que 20% da amostra desta espécie era composta por filhotes entre zero 

e 1 ano e 49% por adultos com mais de sete anos (Tabela III). Dos 34 exemplares 

de S. fluviatilis, 18% tinham idade entre zero e 1 ano e 41% eram adultos com mais 

de 12 anos (Tabela III). A grande quantidade de indivíduos sem sexo definido para 

ambas as espécies impossibilitou a análise de dimorfismo sexual durante o 

desenvolvimento. 

  

Tabela III. Porcentagem de indivíduos com idades estimadas nas diferentes regiões 

da América do Sul e número de exemplares examinados por categoria.  N total= 163 

(S. guianensis, N= 129; S. fluviatilis, N= 34). 

 

Região Faixa etária  n % 

bacia Amazônica (0 a 1) 6 18 

S. fluviatilis (2 a 8) 11 32 

 
(9 a 11) 3 9 

  (+12) 14 41 

Norte (0 a 1) 3 17 

S. guianensis (2 a 4) 6 33 

 
(5 a 6) 4 22 

  (+7) 5 28 

Nordeste (0 a 1) 1 5 

S. guianensis (2 a 4) 4 20 

 
(5 a 6) 2 10 

  (+7) 13 65 

Sul (0 a 1) 22 24 

S. guianensis (2 a 4) 17 19 

 
(5 a 6) 7 8 

  (+7) 45 49 
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Anatomia e ontogenia do crânio: 
 

Foi observada uma série de modificações ósseas durante os primeiros anos 

de vida, com variação temporal entre indivíduos e entre as duas espécies.  Destas 

modificações ósseas, podemos destacar o fusionamento do complexo occipital 

(supraoccipital, exoccipital e basioccipital), dos pterigóides e palatinos, a formação 

do mesetmóide e a individualização dos septos alveolares (Tabela IV, V e VI). 

A região occipital, formada por três ossos que circundam o forame magno 

(exoccipitais e supraoccipital) foi uma das primeiras a iniciar o fusionamento de suas 

suturas. Nos neonatos e filhotes esta região não possui qualquer fusionamento, 

evidenciando duas fontanelas (uma de cada lado) entre o supraoccipital, exoccipital 

e o parietal. Cada fontanela (ou fenestra) se comunica a princípio com o forame 

magno por uma fissura, por onde parece iniciar o fusionamento desta região (Figura 

8). Em S. guianensis, o fechamento destas suturas se dá muito cedo, a partir dos 

cinco meses de vida (conforme idade estimada pelas camadas de crescimento). Aos 

três anos, estes ossos já se encontram bem fusionados, mas as linhas suturais só 

irão desaparecer próximo aos 7 ou 8 anos. Em S. fluviatilis, foi observado que o 

fusionamento se inicia a partir do primeiro ano de vida, mas somente a partir dos 13 

anos, as suturas estão fechadas. Neste caso, pode-se perceber que nas duas 

espécies, o fusionamento máximo das suturas do complexo occipital coincide com a 

idade aproximada de maturidade sexual (7 e 12 anos para S. guianensis e S. 

fluviatilis, respectivamente). Em relaçao ao formato do forame magno, cuja borda 

superior constitui o supraoccipital, tende a sofrer mudança na forma durante no 

desenvolvimento, passando de um formato piriforme para outro mais arredondado 

nos adultos das duas espécies. No entanto, muitos indivíduos mantêm o forame 

piriforme na idade adulta. 

Foram observadas pequenas fenestras na região occipital (não relacionadas 

às fontanelas presentes em neonatos e filhotes).  Estas aberturas de formato 

irregular foram observadas em todas as idades, próximas aos côndilos occipitais 

sendo mais freqüentes em S. fluviatilis (68%) do que em S. guianensis (9,2% a 21,2 

% nas diferentes regiões) (Figura 8 e 9). O número de fenestrações nesta região 

também foi maior na espécie fluvial ocorrendo entre uma e quatro por indivíduo. Em 

S. guianensis foram registrados de uma a duas fenestras por indivíduo.   
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Tabela IV: Índice de fusionamento do crânio de S. guianensis em quatro faixas etárias (filhote, jovem, subadulto e adulto). 
 

  

Indice fusionamento (mínimo e máximo)   

Faixa etária Idade Complexo occipital Basioccipital 
Septos 

alveolares Nasais Pterigóides Outras características 

Filhote (n=16) 0 a 1 ano 0,9 (0 - 1) 0,8 (0 - 1) 0,6 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 

Caixa craniana arredondada (corresponde a mais de 
50% do comprimento do crânio); suturas do complexo 
occipital e basioccipital em inicio de fusionamento (<5 
meses), fontanelas evidentes; pterigóides sem 
fusionamento; mesetmóide em desenvolvimento (até 
cerca de uma ano e totalmente formado após esta 
idade); processo ascendente dos pré-maxilares 
afastados dos nasais; nasais sem fusionamento; septos 
alveolares em início de formação (1 ano de idade).  

Jovem (n=11) 2 a 4 anos 1,7 (1 -2) 1,5 (1 -2) 1,3 (1 -2) 0,3 (0 -1) 0,2 (0 -1) 

Complexo occipital e basioccipital com suturas 
parcialmente fusionadas (< 50%); início do 
fusionamento dos pterigóides; nasais geralmente sem 
fusionamento; septos alveolares parcialmente   
formados (sem formação completa na extremidade 
anterior da maxila e mandibula) ou totalmente formados 
(próximo aos 4 anos); início do desenvolvimento da 
crista supraoccipital. 

Subadulto (n=3) 5 a 6 anos 2 (2 - 2) 1,3 (1 - 2) 2 (2 - 2) 1,3 (0 - 2) 1,6 (0 - 3) 

Crista supraoccipital em desenvolvimento; mais de 50% 
das suturas do complexo occipital e basioccipital 
fusionadas; nasais e pterigóides parcialmente 
fusionados ou sem fusionamento; septos alveolares 
formados. 

Adulto (n=42) > 7 anos 2,9 (2 - 3) 2,7 (2 - 3) 2 (2 - 2) 2,4 (1 - 3) 2,1 (0 - 3) 

Suturas do complexo occipital e basioccipital 
geralmente fechadas; maxilares na altura da crista 
supraoccipital; crista supraoccipital bem desenvolvida; 
processo ascendente dos pré-maxilares mais próximos 
dos nasais (principalmente o processo ascendente do 
pré-maxilar direito, que quase alcança o nasal em 
alguns exemplares); nasais parcialmente ou totalmente 
formados; pterigóides sem fusionamento, parciamente 
ou totalmente fusionados; septos alveolares 
completamente formados; caixa craniana com 
esquamosais bem evidentes em vista dorsal. 

0- não fusionado; 1- parcialmente fusionado (menos de 50%); 2- maior parte fusionada (mais de 50%) e 3- totalmente fusionado. 
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Tabela V: Índice de fusionamento do crânio de S. fluviatilis em quatro faixas etárias (filhote, jovem, subadulto e adulto). 
 

Indice fusionamento (mínimo e máximo) 

Faixa etária Idade Complexo occipital Basioccipital 
Septos 

alveolares Nasais Pterigóides Outras características 

Filhote (n=3) 0 a 1 ano 1,5 (0 - 2) 1,5 (0 - 2) 0,5 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 

Caixa craniana arredondada (corresponde a mais de 
50% do comprimento do crânio); suturas do complexo 
occipital e basioccipital em inicio de fusionamento (cerca 
de 1 ano), fontanelas evidentes; pterigóides sem 
fusionamento; mesetmóide em desenvolvimento (até 
cerca de um ano e totalmente formado após esta idade); 
nasais sem fusionamento; processo ascendente dos pré-
maxilares afastados dos nasais; septos alveolares em 
início de formação (1 ano de idade).  

Jovem (n=8) 2 a 8 anos 2,3 (1 - 3) 2,2 (1 - 3) 1,5 (1 - 2) 0,1 (0 - 1) 0,8 (0 - 2) 

Complexo occipital e basioccipital parcialmente 
fusionados (< 50%), início do fusionamento dos 
pterigóides; nasais sem fusionamento; septos alveolares 
parcialmente formados  (sem formação completa na 
extremidade anterior da maxila e mandibula) ou 
totalmente formados (entre 7 e 8 anos); início do 
desenvolvimento da crista supraoccipital. 

Subadulto (n=3) 9 a 11 anos 2,3 (2 - 3) 2,3 (2 - 3) 2 (2 - 2) 0 1,3 (1 - 2) 

Mais de 50% das suturas do complexo occipital e 
basioccipital fusionadas; nasais e pterigóides 
parcialmente fusionados ou sem fusionamento; septos 
alveolares completamente formados. 

Adulto (n=13) > 12 anos 2,9 (2 - 3) 2,8 (2 - 3) 2 (2 - 2) 1,1 (0 - 3) 2,2 (1 - 3) 

Suturas do complexo occipital e basioccipital  geralmente 
fechadas (> 13 anos); maxilares na altura da crista 
supraoccipital; crista supraoccipital bem desenvolvida; 
processo ascendente dos pré-maxilares mais próximos 
dos nasais; nasais sem fusionamento, parcialmente ou 
totalmente fusionados; pterigóides parcialmente ou 
totalmente fusionados; septos alveolares completamente 
formados. 

0- não fusionado; 1- parcialmente fusionado (menos de 50%); 2- maior parte fusionada (mais de 50%) e 3- totalmente fusionado. 
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Em vista ventral, o basioccipital (que articula-se com os exoccipitais) inicia 

seu fusionamento após os cinco meses de idade em S. guianensis e após um ano 

em S. fluviatilis. No entanto, para as duas espécies, a linha de sutura desta estrutura 

somente desaparece próximo aos 11 e 12 anos. 

O espinho do mesetmóide (ou lâmina perpendicular), localizado entre os 

ângulos pré-maxilares também se forma durante os primeiros meses de vida. Em 

fetos e neonatos, o espinho do mesetmóide encontra-se ainda cartilaginoso. Em S. 

guianensis, foi observado que em filhotes de até 5,9 meses, a cartilagem ainda é a 

principal constituição do mesetmóide, mas em exemplares com mais de um ano nas 

duas espécies, este osso já se encontra bem formado, estendendo-se dorsalmente 

até os pré-maxilares (Figura 10 e 11; Tabela VI).  

 

 

Tabela VI: Fases de desenvolvimento observadas em suturas e estruturas cranianas 

das duas espécies do gênero Sotalia: S. guianensis (N, NE e S); S fluviatilis (AM). * 

nenhum indivíduo com menos de um ano; ** idade máxima observada sem 

fusionamento; *** ausência de exemplares com idades intermediárias. 

 

 

Os pré-maxilares e maxilares apresentam um crescimento em direção a crista 

supraoccipital. Nos neonatos, ambos os ossos estão parcialmente desenvolvidos em 

 S. guianensis  S. fluviatilis  

  Fusionamento/formação   Fusionamento/formação   

Estrutura Início Término Início Término 

Complexo 
Occipital  + 5 meses 7/8 anos cerca de 1 ano* 13 anos 

          

Basioccipital 
e exoccipital + 5 meses 11/12 anos cerca de 1 ano* 11/12 anos 

     

Mesetmóide + 5 meses cerca de 1 ano   cerca de 1 ano* cerca de 1 ano 

          

Septos 
alveolares 1 ano 4 anos 1 ano 7/8 anos 
          

Nasais 5 anos 25 anos** 13 anos 31 anos** 

      

Pterigóides entre 1 a 4 anos 8-28 anos 

até 3 anos sem 
fusionamento, parcialmente 
fusionado após 8 anos***  entre 13 e 26 anos 
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relação à porção dorsal, deixando o frontal evidente em vista dorsal. Com a idade, 

os maxilares se expandem posteriormente e cobrem boa parte do frontal em vista 

dorsal, quase alcançando por fim a crista supraoccipital nos adultos, ou seja, 

tornando-se mais telescópico. Os pré-maxilares crescem em direção aos nasais, 

sendo que o processo ascendente do lado direito é mais largo e longo, podendo 

alcançar o nasal direito em muitos indivíduos adultos da espécie marinha. Em S. 

fluviatilis, o mesmo não é observado, pois os pré-maxilares se mantêm mais 

afastados dos nasais mesmo nos adultos, uma característica tipicamente juvenil ou 

pedomórfica (Figura 10 e 11; Tabela IV e V).  

Os nasais, alojados sobre os frontais geralmente se apresentam bipartidos, 

em especial nos indivíduos jovens. O fusionamento dos nasais apresentou grande 

variação, onde foram observados indivíduos com idade entre 25 (S. guianensis) e 31 

anos (S. fluviatilis) sem fusionamento com os frontais. Por outro lado, foram 

registrados indivíduos com 5 e 13 anos com fusionamento total dos nasais para S. 

guianensis e S. fluviatilis, respectivamente (Tabela IV, V e VI). 

Em relação aos pterigóides, as duas espécies apresentaram uma separação 

medial, pela projeção em ponta que se estende ventralmente até os palatinos. Em S. 

fluviatilis observou-se um visível espaçamento dos pterigóides posteriormente. O 

fusionamento dos pterigóides (anteriormente aos palatinos e posteriormente ao 

vômer) se inicia entre um e quatro anos em S. guianensis e assim como os nasais 

apresentaram grande variação em relação à maturidade física. O indivíduo mais 

novo a apresentar os pterigóides com maturidade física tinha 8 anos enquanto que o 

mais velho sem fusionamento completo tinha 28 anos de idade. Em S. fluviatilis, o 

baixo número amostral de jovens com idades conhecidas, não deixa claro quando o 

fusionamento se inicia, mas foi observado que o indivíduo mais novo a apresentar 

maturidade nesta estrutura tinha 13 anos e o mais velho parcialmente fusionado 

tinha 26 anos de idade (Tabela IV, V e VI). 
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Figura 8: Crânio de filhote (UFSC 1114) de S. guianensis (A) e de adulto (INPA MA 

020) de S. fluviatilis (B) em vista occipital posterior. A- Sutura entre exoccipital (ex) e 

supraoccipital (so) indicada pela seta; B- Fenestras acima dos côndilos occipitais 

indicadas pelas setas. Abreviaturas: (co) côndilo occipital, (fo) fontanela, (pa) 

parietal. Figuras adaptadas de Simões-Lopes (2006) e Fettuccia et al. (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Porcentagem de ocorrência de fenestras próximo aos côndilos occipitais 

em diferentes localidades da América do Sul. S. guianensis (N, NE, SE e S, n=528); 

S. fluviatilis (AM, n= 47). 
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Figura 10: Vista dorsal do crânio de S. guianensis nos quatro estágios 

ontogenéticos. A- filhote (IPeC 215), suturas sem fusionamento no complexo 

occipital e espinho mesetmóide não desenvolvido; B- jovem (UFSC 1174); C- 

Subadulto (IPeC 278) e D- adulto (IPeC 199). Abreviaturas: (co) côndilo occipital, 

frontal (fr), (in) interparietal, (ma) maxilar, (me) espinho mesetmoide, (na) nasal, (pa) 

parietal, (PM) pré-maxilar, (so) supraoccipital. Escala: 5 cm. 
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Figura 11: Vista dorsal do crânio de S. fluviatilis em três estágios ontogenéticos. A- 

filhote (INPA MA 054) sem fusionamento das suturas na região do complexo 

occipital; B- jovem/ subadulto (MZUSP 18949); C- adulto (MZUSP 18924). 

Abreviaturas: (co) côndilo occipital, (fr) frontal, (in) interparietal, (ma) maxilar, (me) 

espinho do mesetmóide, (na) nasal, (pa) parietal, (pm) pré-maxilar, (so) 

supraoccipital. Escala: 5 cm. 

 

 



29 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12: Vista ventral do crânio de S. guianensis nos quatro estágios 

ontogenéticos. A- filhote (IPeC 215), sem fusionamento entre o basioccipital (ba) e o 

exoccipital (ex) e septos alveolares (sa) sem formação. B- jovem (UFSC 1174); C- 

Subadulto (IPeC 278) e D- adulto (UFSC 1291). Abreviaturas: (co) côndilo occipital, 

(es) esquamosal, (la) lacrimal, (ma) maxilar, (pl) palatinos, (pt) pterigóides, (vo) 

vômer. Escala: 5 cm. 

 



30 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Vista dorsal do crânio de S. fluviatilis em três estágios ontogenéticos. A- 

filhote (INPA MA 054), sem fusionamento entre o basioccipital (ba) e o exoccipital 

(ex) e septo alveolar (sa) sem formação; B- jovem/ subadulto (MZUSP 18949); C- 

adulto (MZUSP 18924). Abreviaturas: (co) côndilo occipital, (es) esquamosal, (la) 

lacrimal, (ma) maxilar, (pl) palatinos, (pt) pterigóides, (vo) vômer. Escala: 5 cm. 
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A formação dos septos alveolares se mostrou mais informativa do que os 

nasais e pterigóides na classificação etária de golfinhos do gênero Sotalia (Tabelas 

IV, V e VI), onde quatro itens são aqui salientados: 1) inicio da formação dos 

alvéolos nas duas espécies ocorre próximo a um ano de idade; 2) existe um atraso 

de três a quatro anos no desenvolvimento dos septos alveolares na espécie fluvial, 

quando comparado com a espécie marinha, uma vez que aos quatro anos foram 

observados indivíduos com os alvéolos totalmente formados em S. guianensis, 

enquanto que em S. fluviatilis, o mesmo estágio de formação só é observado em 

indivíduos entre sete e oito anos; 3) existe uma tendência do desenvolvimento dos 

alvéolos no sentido proximal-distal da linha dentária; 4) o dentário parece iniciar o 

processo de formação dos septos alveolares antes que o maxilar/pré-maxilar em 

ambas as espécies.  

A formação da projeção em espinho no forame lacerado anterior está 

diretamente relacionada ao desenvolvimento na espécie marinha, onde esta 

estrutura começa a se formar entre um e dois anos de idade. Em todas as amostras 

analisadas de S. guianensis, a maioria dos indivíduos subadultos e adultos 

apresentou esta projeção entre o canal óptico e o forame orbitorotundum. Por outro 

lado, a forma estreita foi observada geralmente nos adultos mais velhos de S. 

guianensis, sugerindo que com o tempo esta formação em espinho se fusione com 

um dos lados do forame. Em S. fluviatilis, ao contrário, a ausência da projeção nos 

indivíduos adultos pode representar mais um indício de pedomorfose na espécie 

fluvial (Figura 14).  

 A forma do vômer apresentou marcada variação interespecífica. O vômer de 

forma estreita é mais frequente em S. guianensis (entre 48 e 98,7% dos indivíduos 

nas diferentes localidades), sendo que esta característica apresenta um padrão 

decrescente no sentido Sul - Norte do Brasil, diminuindo bruscamente sua incidência 

em S. fluviatilis (4,5%, Figura 15). Na mesma figura percebe-se que a forma larga do 

vômer apresenta um padrão inverso, sendo mais frequente em S. fluviatilis (77%) e 

reduzindo sua ocorrência no sentido Norte – Sudeste (13%) e deixando de ocorrer 

nos indivíduos do Sul. A forma intermediária do vômer é mais frequênte nos 

indivíduos marinhos da região Norte, onde apresenta valores próximos da forma 

estreita.  
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Figura 14: Porcentagem de ocorrência dos três tipos de forame lacerado anterior 

(aberto, com presença de projeção e estreito) na América do Sul. S. guianensis (N, 

NE, SE e S, n=402); S. fluviatilis (AM, n= 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Porcentagem de ocorrência dos três tipos de vômer (largo, intermediário e 

estreito) na América do Sul. S. guianensis (N, NE, SE e S, n=456); S. fluviatilis (AM, 

n= 43). 



33 

 

Em relação à forma geral do crânio, foi observado que a crista supraoccipital, 

o processo pós-orbital do frontal e o esquamosal são timidamente desenvolvidos em 

neonatos e filhotes das duas espécies, tornando o crânio arredondado em vista 

dorsal. Nesta faixa etária o crânio é formado essencialmente por um grande 

neurocrânio e um rostro (rostrum) diminuto, com menos de 50% do comprimento 

côndilo-basal. Com o aumento do comprimento côndilo-basal, as proporções da 

caixa craniana em relação ao rostro se invertem, tornando o rostro 

proporcionalmente mais longo no adulto. O desenvolvimento dos processos pós-

orbitais, esquamosais e das cristas temporais resultam em uma caixa craniana 

menos arredondada e com mais contornos em vista dorsal (Figura 10). Em S. 

fluviatilis, no entanto, estas características de desenvolvimento são menos 

marcantes. O adulto desta espécie mantém a forma geral do crânio sem o 

desenvolvimento acentuado das cristas temporais e supraoccipital. Os esquamosais 

e os processos pós-orbitais também não se desenvolvem com a mesma intensidade 

e o parietal, protegido pela crista temporal é pouco visível dorsalmente. Sendo 

assim, pode-se dizer que o crânio de S. fluviatilis mantém traços juvenilizados de S. 

guianensis (Figura 11). 

Além disso, os côndilos occipitais parecem mais protuberantes em S. 

guianensis em vista ventral (Figura 12), principalmente a partir de indivíduos 

subadultos (entre cinco e seis anos), onde os côndilos já se apresentam mais 

desenvolvidos. Esta característica torna os côndilos occipitais mais deslocados 

ventralmente em S. fluviatilis (Figura 13).  

 

Mandíbula 

 
 A mandíbula das duas espécies é muito semelhante em todas as fases 

ontogenéticas. Além da definição dos septos alveolares, as principais alterações 

observadas durante o desenvolvimento estão relacionadas à forma da sínfise 

mandibular (aumento do comprimento) e a formação de duas projeções: a crista 

coronóide e o processo condilóide. A sínfise mandibular varia entre 17% e 22% do 

comprimento do dentário em filhotes e adultos, respectivamente. Com o 

desenvolvimento, a extremidade distal (incluindo a sínfise mandibular) se torna mais 

alongada e levemente curvada dorsalmente (Figura 16). Os subadultos e adultos 

apresentam a mandíbula muito semelhante.  
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 Conforme citado anteriormente, a formação dos septos alveolares parece 

iniciar na mandíbula em indivíduos com idades entre dois e três anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 16: Mandíbula de Sotalia em vista labial lingual. A- filhote IPeC 005 (S. 

guianensis): notar sínfise mandibular reduzida; B- jovem IPeC 178 (S. guianensis) e 

C- Adulto INPA MA 020 (S. fluviatilis). cco: crista coronóide; pco: processo 

condilóide; fma: forame mandibular; sma: sínfise mandibular. 
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1.4. Discussão 

 

 O fusionamento precoce das suturas do complexo occipital e do basioccipital 

ao exoccipital parece ser comum a outras espécies de cetáceos como 

Peponocephala electra (Dawbin et al., 1970), Stenella attenuatta, S. longirostris 

(Perrin, 1975) e Stenella coeruleoalba (Ito e Miyasaki, 1990). De acordo com 

Simões-Lopes (2006) o complexo ósseo dos occipitais é formado pela união de 

quatro ossos que circundam o foramem magnum, onde a participação do 

basioccipital neste forame está restrita aos estágios iniciais do desenvolvimento 

intra-uterino. O autor também cita que em S. guianensis as fontanelas (ou fenestras) 

presentes na união entre os ossos do complexo occipital dos neonatos e filhotes 

desaparecem já no início da vida, o que foi confirmado no presente estudo. 

 A maior frequência de fenestras próximas aos côndilos occipitais em S. 

fluviatilis confere com o que já havia sido observado por Fettuccia et al., (2009). 

Estas fenestras, diferentemente das fontanelas acima citadas, não apresentam uma 

função definida e não estão relacionadas ao desenvolvimento. 

A formação do espinho do mesetmóide (ou lamina perpendicularis) divide a 

cavidade nasal em duas partes (Simões-Lopes, 2006; Simões-Lopes e Menezes, 

2008). A formação precoce desta estrutura pode estar relacionada à inserção e 

atuação dos sacos aéreos nos odontocetos (Cranford et al., 1996; Huggenberger et 

al., 2009).  Desta forma, o seu desenvolvimento precoce também ocorre em outras 

espécies de golfinhos como Peponochephala electra (Dawbin, et al., 1970), S. 

attenuata, S. longirostris (Perrin, 1975), Tursiops truncatus (Rommel, 1990) e 

Pontoporia blainvillei (Pinedo, 1991). Segundo Rommel (1990) em outros mamíferos 

o mesetmóide apresenta ossificação secundária, aparecendo mais tarde no 

desenvolvimento, por não desempenhar um papel tão importante.  

Algumas estruturas não foram muito informativas em relação ao 

desenvolvimento, como por exemplo, os pterigóides e os nasais. Os pterigóides 

apresentaram linhas suturais visíveis em indivíduos de até 28 anos de idade. Ramos 

(2001), analisando desenvolvimento dos pterigóides em exemplares de S. 

guianensis do sudeste do Brasil, também observou que alguns indivíduos com mais 

de 20 anos podem apresentar as suturas visíveis. Nas duas espécies aqui 

estudadas, os pterigóides se apresentaram separados medialmente por uma 

projeção em ponta que se estende dos palatinos, confirmando que esta é uma 



36 

 

característica diadnóstica do gênero Sotalia (van Bénéden, 1975; Miranda-Ribeiro, 

1936, da Silva e Best, 1994; 1996; Ávila et al., 2002; Fettuccia, 2006; Simões-Lopes, 

2006). No entanto, uma maior separação entre os pterigóides na porção posterior 

parece ocorrer com maior frequência na espécie fluvial, formando um “v” invertido 

(Fettuccia, 2006).  

Os nasais são descritos para S. guianensis como ossos pequenos, 

ligeiramente assimétricos e bipartidos, alojados sobre os frontais (Simões-Lopes, 

2006). Via de regra, a proximidade entre nasais e pré-maxilares é menor em animais 

imaturos, onde o padrão telescópico é menos pronunciado (Dawbin et al., 1970; 

Perrin, 1975; Rommel, 1990; Simões-Lopes, 2006). De acordo com Heyning (1989), 

nos delfinídeos, a porção posterior do pré-maxilar esquerdo é reduzida e não faz 

contato com o nasal esquerdo, mas o pré-maxilar direito sempre está em contato 

com o nasal direito. Em S. guianensis, o pré-maxilar direito não margeia o nasal, 

mas existe uma grande aproximação entre estas estruturas em indivíduos adultos 

(Fettuccia, 2006; Simões-Lopes, 2006).  Na espécie fluvial, o nasal direito se 

mantém mais distante do pré-maxilar mesmo em adultos, fato que sugere que esta 

característica seja pedomórfica (Fettuccia, 2006). O fusionamento tardio dos nasais 

observado no gênero Sotalia também foi observado em Stenella coeruleoalba 

ocorrendo entre 12 (Ito e Miyasaki, 1990) e 20 anos (Calzada et al., 1997).  

Assim, sugere-se que o fusionamento completo dos pterigóides e nasais não 

seja considerado para definir a maturidade do crânio, pois são estruturas que 

manifestam grande variação individual e suas suturas podem permanecer visíveis 

em outras espécies também em idades avançadas. 

O processo de formação dos septos alveolares em S. guianensis entre um e 

quatro anos, também foi observado por Ramos (2001) na população de boto-cinza 

do sudeste do Brasil. Simões-Lopes (2006) também cita que a individualização dos 

alvéolos em S. guianensis se inicia bem cedo no desenvolvimento ontogenético. Em 

S. fluviatilis, o período de formação dos septos é o mesmo da espécie marinha, no 

entanto, a definição total dos mesmos pode levar o dobro do tempo. O inicio da 

definição alveolar próximo a um ano nas duas espécies pode indicar o inicio da fase 

de alimentação sólida. De acordo com da Silva (1994), a alimento sólido (peixe) 

pode ser encontrado no conteúdo estomacal a partir de um ano de idade em Inia 

geoffrensis. Por outro lado, o atraso no término da formação dos alvéolos é mais um 

indício de retardo no desenvolvimento da espécie fluvial.  
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A definição completa dos septos alveolares na região distal dos maxilares, 

pré-maxilares e dentários merecem uma atenção extra. Ramos (2001) observou 

indivíduos de boto-cinza com até 20 anos com septos alveolares parcialmente 

formados. No presente trabalho, esta variação também ocorreu em alguns 

exemplares adultos, mas este fato pode estar relacionado ao processo de 

preparação dos crânios, onde muitas vezes se percebe que os alvéolos desta região 

foram danificados durante a limpeza.  De uma forma geral, a formação dos septos 

alveolares somada ao fusionamento de estruturas cranianas é uma boa indicadora 

de maturidade física. A esporádica diferença no desenvolvimento dos septos 

alveolares entre a região distal e proximal da linha dentária também foi registrada 

para o gênero Stenella por Perrin (1975) e para Pontoporia blainvillei por Pinedo 

(1991). Segundo Perrin (1975), em Stenella, isso ocorre principalmente na maxila. 

O forame lacerado anterior é formado pelo canal óptico e pelo forame 

orbitorotundum, onde estas duas estruturas são divididas por um ”muro” (Yamagiwa, 

et al., 1999) aqui denominado como projeção em forma de espinho. Fettuccia et al. 

(2009) já haviam observado que a maioria dos indivíduos adultos (entre 72% e 

97,7%) de S. guianensis apresentaram esta projeção entre as aberturas acima 

citadas. No presente trabalho, esta característica se manteve, ocorrendo na maioria 

dos indivíduos adultos de S. guianensis (entre 82,5% e 92,4%). Em P. blainvillei a 

formação da projeção no forame lacerado também está relacionada com a idade 

(Pinedo, 1991). Em S. fluviatilis, ao contrário, a ausência desta projeção é mais 

comum (92, 5%), o que pode representar mais um indício de pedomorfose na 

espécie fluvial (Fettuccia et al., 2009). A forma estreita foi observada somente nos 

adultos de S. guianensis, sugerindo que com o tempo esta formação em espinho se 

fusione com um dos lados do forame lacerado. 

A variação da forma do vômer, ao contrário, não está relacionada ao 

desenvolvimento ontogenético nos golfinhos do gênero Sotalia e trata-se de uma 

diferença intra e interespecífica (Simões-Lopes, 2006; Fettuccia et al., 2009). 

Segundo Simões-Lopes (2006) e Fettuccia et al. (2009), em geral os botos-cinzas da 

região Sul apresentam o processo posterior laminar do vômer mais estreito do que 

os processos lamelares dos pterigóides, enquanto que em S. fluviatilis, o vômer 

apresenta-se de maneira oposta, ou seja, mais largo com os processos lamelares 

dos pterigóides mais estreitos. Esta variação foi confirmada neste trabalho, 
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abrangendo esta característica para os animais de toda a América do Sul, onde 

existe uma tendência da freqüência da forma estreita aumentar em S. guianensis, de 

acordo com a latitude. Para S. fluviatilis, a forma larga torna-se mais frequente com a 

diminuição da latitude. 

A mandíbula de um modo geral, não variou muito durante o processo 

evolutivo dos odontocetos, comparada com a face dorsal do crânio e aberturas 

nasais (Gaskin, 1982; Evans, 1987). A forma do dentário alongado e delgado é 

relativamente comum entre os delfinídeos, e as principais diferenças observadas 

estão relacionadas ao número de dentes e ao tamanho da sínfise mandibular. 

Segundo Simões-Lopes (2006), em S. guianensis cada dentário está unido 

anteriormente por uma sínfise mandibular pouco consistente que alcança entre 19 e 

23% do comprimento do dentário, um valor próximo ao observado neste trabalho (17 

a 22%) com um número amostral maior. Em alguns odontocetos (como Mesoplodon 

spp.), o tamanho da sínfise mandibular pode ser utilizado como característica 

taxonômica enquanto que em T. truncatus a sínfise é relativamente curta 

correspondendo de 10 a 15% do comprimento do dentário (Rommel, 1990). A 

extremidade anterior delgada e levemente voltada dorsalmente (Simões-Lopes, 

2006) também é observada em S. fluviatilis. A semelhança entre a mandíbula das 

duas espécies já havia sido descrita por Fettuccia (2006).  

As idades observadas neste trabalho conferem com o tempo de vida proposto 

por Rosas et al. (2003) para o boto-cinza, entre 30 e 35 anos. A idade máxima de 30 

anos encontrada para S. guianensis, foi a mesma observada por Ramos (2001) e 

Rosas et al. (2003) em exemplares do sudeste e do Sul do Brasil e para indivíduos 

da Venezuela (Riquelme, 2003), respectivamente. Van Utrecht (1981) estimou o 

indivíduo mais velho de sua amostra em 12 anos, provavelmente devido a 

problemas com a metodologia utilizada, uma vez que um indivíduo estimado pelo 

autor em 11 anos foi aqui registrado com 30 anos de idade. Por outro lado, a idade 

de 36 anos estimada para S. fluviatilis é menor do que a encontrada por da Silva 

(1994), cujo uma fêmea de 144 cm apresentou 43 GLGs, a maior idade citada para o 

gênero Sotalia. 

De uma maneira geral, apesar do desenvolvimento tardio em S. fluviatilis e da 

variação de fusionamento de determinadas estruturas como nasais e pterigóides, a 

maturidade craniana das duas espécies é muito próxima, beirando os 12 anos para 
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ambas as espécies. No entanto, é importante ressaltar que esta maturidade é 

relativa ao fechamento das suturas cranianas e não ao tamanho do crânio.  Aguilar e 

Lockyer (1987) sugerem que a ossificação pode ser um processo evolutivo fixo, não 

sujeito a variação adaptativa. Por outro lado, o comprimento do corpo ao nascer e o 

comprimento assintótico são mais plásticos e sujeitos a influências de sazonalidade, 

produtividade e densidade populacional. 

A maturidade sexual também é tardia em S. fluviatilis, ocorrendo em fêmeas 

com cerca de 12 anos e machos entre 11 e 13 anos de idade (Best e da Silva, 

1984). Em S. guianensis as fêmeas estão sexualmente maduras entre cinco e oito 

anos e os machos em torno dos sete anos de idade (Rosas et al., 2003). A região do 

complexo occipital merece aqui um destaque, uma vez que seu fusionamento 

encerra quando ocorre a maturidade sexual das duas espécies. Desta forma, deve-

se considerar que a região do complexo occipital serve como uma importante 

ferramenta no processo de estimativa de maturidade sexual. 

O fato de S. fluviatilis apresentar uma grande quantidade de caracteres com 

atraso no desenvolvimento é muito interessante do ponto de vista evolutivo e 

ecológico. Segundo Barnes (1985), em focenídeos os caracteres pedomórficos 

cranianos incluem atraso na fusão de suturas e muitos aspectos da forma do crânio, 

como rostro curto, caixa craniana grande e arredondada e redução dos processos 

pré-orbital, pós-orbital, processos zigomáticos e crista occipital. Fettuccia (2006) e 

Fettuccia et al. (2009) já haviam relatado algumas características pedomórficas nos 

adultos desta espécie como a maior separação dos pterigóides e a ocorrência de 

forame lacerado anterior aberto, que são tipicamente observados em juvenis da 

espécie marinha. A caixa craniana relativamente larga (comum a animais juvenis) 

(Monteiro-Filho et al., 2002 e Fettuccia, 2006) e o próprio tamanho reduzido na 

espécie fluvial também foram citados como características pedomórficas (Monteiro-

Filho et al., 2002). Por outro lado, Monteiro-Filho et al. (2002) acreditam que o fato 

dos golfinhos marinhos atingirem um tamanho maior e apresentarem forma diferente 

do crânio também pode representar um caso de hipermorfose. O atraso no 

desenvolvimento merece um estudo mais detalhado para se tentar compreender 

quais são os processos envolvidos na pedomorfose (neotenia, pró-gênese ou pós-

deslocamento) (Raff e Wray, 1989). Esta diferença no tempo do desenvolvimento 

deve ser considerada em estudos de conservação, uma vez que a espécie fluvial 
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necessita de mais tempo para atingir a idade sexual e física, o que gera 

consideráveis implicações ecológicas para esta espécie. 
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Resumo: Descreve-se o padrão morfológico e ontogenético pós-craniano das duas 

espécies do gênero Sotalia. Foram analisados 257 pós-crânios completos e parciais 

de S. guianensis e 39 de S. fluviatilis em relação a 30 medidas pós-cranianas 

(escápula, úmero, rádio, ulna, vértebras, esterno e aparato hióide) e observações 

diretas do grau de fusionamento ósseo. A idade de 163 exemplares (S. guianensis, 

n=129; S. fluviatilis, n=34) foi comparada com o fusionamento de seus respectivos 

esqueletos com o objetivo de se estimar o tempo e o padrão de desenvolvimento de 

cada estrutura. Foi observado que S. fluviatilis apresenta fusionamento tardio 

(pedomórfico) na maioria das estruturas pós-cranianas quando comparado com S. 

guianensis. Os ossos da nadadeira peitoral apresentam um padrão de fusionamento 

do centro para as extremidades, e atingem a maturidade física entre 7 e 8 anos em 

S. guianensis e próximo aos 12 anos em S. fluviatilis, período que coincide com a 

maturidade sexual de cada espécie respectivamente. Na escápula, o incremento no 

comprimento e largura total parece ser maior que o desenvolvimento da cavidade 

glenóide, que já é bem ampla nos filhotes. Além disso, a espécie fluvial parece ter 

uma cavidade glenóide proporcionalmente maior nos adultos (18,5% do 

comprimento total da escápula) do que a espécie marinha, que apresenta valores 

entre 15,5 e 16% do comprimento. A coluna vertebral atinge a maturidade física mais 

tarde que do a nadadeira peitoral, próximo aos 11 e 12 anos em S. guianensis e 

entre 12 e 18 anos em S. fluviatilis. O esterno atinge a maturidade física próximo aos 

9 anos no boto-cinza e aos 12 no tucuxi. O aparato hióide inicia seu fusionamento 

entre basihial e tirohiais após os 4 anos em S. guianensis e próximo aos 12 anos em 

S. fluviatilis. Em relação à forma, o aparato hióide dos indivíduos marinhos da região 

mailto:fettuccia@hotmail.com
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norte parece apresentar uma morfologia intermediária entre a observada nos 

exemplares do nordeste e da espécie fluvial. Outros estudos osteológicos são 

necessários para se compreender melhor esta questão, em especial na área de 

simpatria entre as duas espécies. As maiores idades estimadas foram de 30 anos 

para S. guianensis e 36 para S. fluviatilis. 

 

Palavras-chave: S. guianensis, S. fluviatilis, desenvolvimento, pós-cranio, 

pedomorfose. 

 

Abstract: This study describes the morphological and ontogenetic postcranial 

patterns of both species of the genus Sotalia. 257 complete and partial postcranial 

skeletons of S. guianensis, as well as 39 of S. fluviatilis were analysed. 30 

measurements (scapula, humerus, radius, ulna, vertebrae, sternum and hyoid 

apparatus) were considered in addition to direct observations on the degree of bone 

fusion. The age of 163 samples (S. guianensis, n=129; S. fluviatilis, n=34) were 

compared with the fusion of their respective skeletons in order to estimate the 

development stage of each structure. It was observed that S. fluviatilis shows later 

fusion (pedomorphic) in most postcranial structures when compared with S. 

guianensis. Bones of the flipper present a fusion pattern from the centre towards the 

extremities. They reach physical maturity between the age of 7 and 8 in S. 

guianensis and at approximately 12 years of age in S. fluviatilis, periods that coincide 

with sexual maturity of each specie respectively. In the scapula, the increase in 

length and width appears to be larger than the development of the glenoid cavity, 

which is already well developed in calves. Furthermore, the fluvial species seems to 

have a proportionally larger glenoid cavity in adults (18.5% of the total length of the 

scapula) than the marine species, which presents values between 15.5 and 16% in 

the length. The spine reaches physical maturity later than the pectoral flipper: at 

around 11 and 12 years of age in S. guianensis, and between 12 and 18 in S. 

fluviatilis. The sternum reaches physical maturity at approximately 9 years old in the 

gray dolphin and at 12 years old in the tucuxi. The hyoid apparatus starts to fuse 

between the basihyal and thyrohyal after the age of 4 in S. guianensis and around 12 

in S. fluviatilis. According to observations, the hyoid apparatus appears to present an 

intermediate form between specimens from the Northeast and the fluvial species. 

Other osteological studies are necessary to better understand this question, 
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especially in the sympatric area of both species. The oldest samples were estimated 

to be around 30 years old for S. guianensis and 36 for S. fluviatilis. 

 

Key worlds: S. guianensis, S. fluviatilis, development, postcranial, paedomorphosis. 

 

 

2.1. Introdução 

O gênero Sotalia é endêmico da América Latina e representado por duas 

espécies distintas: Sotalia guianensis para as populações marinhas (boto-cinza) e 

Sotalia fluviatilis para as fluviais (tucuxi) (Monteiro-Filho et al., 2002; Fettuccia, 2006, 

Cunha et al., 2005; Caballero et al., 2007 e Fettuccia et al., 2009). 

O boto-cinza é um dos menores cetáceos da costa brasileira (Rosas, 2000) 

atingindo comprimento máximo de 2,20 m (Flores, 2002). O tucuxi, de porte ainda 

menor pode chegar a no máximo 1,52 m (da Silva e Best, 1996). Ambas as espécies 

apresentam um padrão de coloração cinza na região dorsal e das nadadeiras 

(conforme indica o nome comum da espécie marinha). A região ventral é mais clara, 

variando entre branco e cor-de-rosa (da Silva e Best, 1994; 1996; Randi et al., 2008). 

Frequentemente, muitos destes animais são encontrados mortos nas praias. 

Como muitas vezes não é possível realizar a identificação por padrão de coloração 

ou outras características externas devido à decomposição, o estudo da osteologia 

torna-se imprescindível. Nestes casos, o pós-crânio por apresentar um elevado 

número de ossos, torna-se uma importante ferramenta de identificação.  

Estudos envolvendo o pós-crânio dos odontocetos têm aumentado 

consideravelmente nas últimas décadas, demonstrando que estas estruturas têm 

grande utilidade em estudos taxonômicos, de ontogenia, evolução e alterações 

ósseas (Dawbin et al,. 1970; De Smet, 1977; Arvy e Pilleri, 1977; Arvy, 1979; Klima e 

Wünsch, 1980; Buffrénil e Robineau; 1984; Robineau e Buffrénil, 1985; Ito e 

Miyazaki, 1990; Crovetto e Lemaitre, 1991; Reidenberg e Laitman, 1994; Smith, 

1994; Calzada e Aguilar, 1996; Calzada et al, 1997; Buchholtz, 2001; Galatius e 

Kinze, 2003; Buchholtz e Schur, 2004; Simões-Lopes e Gutstein, 2004; Galatius et 

al., 2006, Watson et al., 2008; Cooper e Dawson, 2009, dentre outros). 
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Para o gênero Sotalia, a grande maioria dos estudos osteológicos que 

abordam características pós-cranianas foi realizada com base na espécie marinha 

(van Bénéden, 1875; Carvalho, 1963; Menezes e Simões-Lopes,1996; Menezes, 

1998; Ávila et al., 2002; Fettuccia e Simões-Lopes, 2004; Simões-Lopes e Gutstein, 

2004; Simões-Lopes et al., 2008; Pretto et al., 2009) e apenas dois para a espécie 

fluvial (da Silva e Best, 1996; Fettuccia, 2006).  

Estes trabalhos embora de grande relevância, foram realizados em áreas 

restritas ao longo da distribuição e não permitem amplas conclusões sobre a 

variação ontogenética, morfológica individual, geográfica e sexual para o gênero. 

Talvez o principal fator contribuinte para isto seja a dificuldade de trabalho, pois o 

pós-crânio envolve um processo de coleta, transporte e limpeza extremamente 

elaborado. 

Considerando o grande número de indivíduos analisados neste trabalho e a 

carência de descrições pós-cranianas e ontogenéticas nas duas espécies do gênero 

Sotalia, este estudo tem como objetivo suprir essa lacuna, caracterizando o 

esqueleto axial, apendicular e aparato hióide, bem como descrever as diferenças 

observadas durante o desenvolvimento ósseo de acordo com a idade. Para isto 

foram realizadas análises morfológicas, morfométricas e determinação de idade. 
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2.2. Material e Métodos 

 

Foram analisados 257 pós-crânios (parciais e completos) de Sotalia 

guianensis de diferentes localidades marinhas/estuarinas da América do Sul e de 39 

espécimes de S. fluviatilis (Anexos 1 e 2). Para efeitos de comparação, os 

exemplares marinhos foram separados em quatro regiões geográficas: Norte (N): 

costa norte do Brasil (AP e PA), Suriname, Venezuela e Colômbia; Nordeste (NE): 

costa nordeste do Brasil (MA, PE, PB e BA); Sudeste (SE): costa sudeste do Brasil 

(ES, RJ e SP) e Sul (S): costa sul do Brasil (PR e SC).  

As seguintes coleções científicas foram consultadas: Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA), do Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade/ (CMA/ ICMBIO), Itamaracá, PE, Brasil; Coleção 

de Mamíferos do INPA (INPA), Manaus, AM, Brasil; Colección de Zoologia de 

Vertebrados de La Universidad del Zulia (CLZV/ LUZ), Maracaibo, Venezuela; 

Estación Biológica Rancho Grande (EBRG), Maracay, Venezuela; Institut Royal des 

Sciences Naturalles de Belgique (IRSNB), Bruxelas, Bélgica; Instituut voor 

Taxonomisch Zoölogie (ZMA), Amsterdam, Holanda; Instituto de Pesquisas 

Cananéia (IPeC), Curitiba, PR, Brasil; Instituto Humboldt, Vila de Leyva, Colômbia; 

Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA), Salvador, BA, Brasil; Musée National d’Histoire 

Naturelle (MNHN), Paris, França; Museo de Biologia de La Universidad del Zulia 

(MBLUZ), Maracaibo, Venezuela; Museu de Ciências Naturais (MCN/UFPR), 

Curitiba, PR, Brasil; Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ), Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil; Museu de Zoologia da USP (MZUSP), São Paulo, SP, Brasil; Projeto Maqua 

(UERJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil; Naturalis Museum, Lieden, Holanda; 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, BA, Brasil; Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil. 

Foram realizadas 30 medidas pós-cranianas nas seguintes estruturas: 

vértebras, escápula, úmero, rádio, ulna, esterno e aparato hióide (bashial, tirohial e 

estilohial) (Tabela I, Figura 1). Essas estruturas também foram analisadas em 

relação ao fusionamento das suturas, e os graus de ossificação (0 a 3) seguiram 

Perrin (1975); Ito e Miyazaki, (1990) e Mead e Potter (1990) (Figuras 2 - 5).  
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Neste estudo, 95 dentes foram descalcificados, cortados, corados e 

analisados de acordo com o método proposto por Hohn et al. (1989), Rosas et al. 

(2003) e Di Beneditto e Ramos (2001) com algumas adaptações (Anexo 3 e 4).  

Foram incluídas as idades de 57 exemplares de S. guianensis (Rosas et al., 2003) e 

de 11 exemplares de S. fluviatilis cedidas por V.M.F. da Silva e A. Hohn (dados não 

publicados). Os fusionamentos e as medidas pós-cranianas foram comparados com 

as idades estimadas de 163 exemplares.  

As vértebras foram divididas em quatro regiões: cervicais (Ce), torácicas (To), 

lombares (Lo) e caudais (Ca) de acordo com De Smet (1977), Slijper (1979); 

Rommel (1990), Crovetto (1991) e Fettuccia e Simões Lopes (2004). Cada vértebra 

foi classificada como fusionada ou não fusionada. O número de vértebras fusionadas 

foi dividido pelo número total de vértebras, gerando o percentual de vértebras 

fusionadas, denominado Estágio de Maturidade Vertebral (EMV%) (Buffrenil e 

Robineau, 1984). Posteriormente, as vértebras foram avaliadas em relação ao 

estágio de fusionamento (0-3) para análise da ordem cronológica do fusionamento. 

Sempre que possível foi realizada a contagem do número costelas vertebrais e 

esternais. 

 As comparações morfométricas foram avaliadas por meio de análise de 

variáveis canônicas (CVA) independente do tamanho. Este tipo de análise, proposta 

por Reis et al. (1990) vem sendo utilizada em estudos de variação geográfica e 

diferenciação interespecífica e visa eliminar a variação de tamanho dos indivíduos 

dentro das amostras (Garavello et al., 1991; Garavello et al., 1992). Para isto, os 

dados foram normalizados e logaritmizados antes da realização da CVA. 

Para a análise estatística foi utilizado o programa estatístico PAST, um 

software livre disponível na internet (http://folk.uio.no/ohammer/past/).  
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Tabela I: Lista de medidas utilizadas para o esqueleto pós-craniano de Sotalia spp. 

(Perrin,1975, Menezes, 1998, Fettuccia e Simões-Lopes, 2004  e Pretto et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas 

1- Comprimento máximo da escápula.  

2- Altura da escápula.  

3- Comprimento da cavidade glenóide.  

4- Comprimento do úmero.  

5- Maior largura da região distal do úmero.  

6- Maior altura da região proximal do úmero.  

7- Comprimento máximo do rádio. 

8- Largura da região distal do rádio. 

9- Comprimento máximo da ulna. 

10- Largura máxima da região proximal da ulna. 

11- Largura máxima do manúbrio. 

12- Profundidade da depressão anterior do manúbrio. 

13- Largura máxima da vértebra. 

14- Largura máxima da face posterior do corpo da vértebra. 

15- Altura máxima da face posterior do corpo da vértebra no plano sagital. 

16- Largura máxima do canal vertebral. 

17- Altura máxima do canal vertebral. 

18- Altura do processo neural. 

19- Comprimento do corpo vertebral. 

20- Altura da metapófise. 

21- Largura entre as metapófise. 

22- Comprimento ao centro do basihial.  

23- Maior comprimento do basihial. 

24- Maior largura do basihial. 

25- Comprimento do tirohial. 

26-Largura ao centro do tirohial. 

27- Comprimento do estilohial. 

28- Largura ao centro do estilohial. 

29- Largura da extremidade cranial do estilohial, no achatamento dorso-ventral. 

30- Comprimento total dos ossos basais fusionados, entre extremidades distais dos 
tirohiais. 
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Figura 1: Medidas realizadas no esqueleto pós-craniano. A- Escápula; B- Nadadeira peitoral 

esquerda; C- Esterno; D- Vértebras; E- Aparato hióide. Legendas das medidas listadas na 

Tabela I. Desenhos adaptados: nadadeira (Simões-Lopes e Menezes, 2008), vértebras 

(Fettuccia e Simões-Lopes, 2004), escápula e esterno (Fettuccia, 2006). 
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Figura 2: Estágios de fusionamento das epífises vertebrais. 0- não fusionado, 1- 

parcialmente fusionado (menos de 50%); 2- maior parte fusionada (mais de 50%) e 

3- totalmente fusionado. Fusionamento indicado pelas setas. Legenda: cv: corpo da 

vértebra; ep: epífise vertebral; pn: processo neural; pt: processo transverso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estágios de fusionamento do esterno. 0- não fusionado; 1- parcialmente 

fusionado (menos de 50% fusionado); e 3- totalmente fusionado. Fusionamento grau 

2 não ilustrado. Legenda: ma: manúbrio; ms: mesoesterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estágios de fusionamento da nadederia peitoral (úmero, rádio e ulna). 0- 

não fusionado, 1- parcialmente fusionado (menos de 50%) (setas); 3- totalmente 

fusionado. Fusionamento grau 2 não ilustrado. Legenda: ra: rádio; ul: ulna: um: 

úmero. 
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Figura 5: Estágios de fusionamento do aparato hióide. 0- não fusionado; 1- 

parcialmente fusionado (menos de 50%); 3- totalmente fusionado. Fusionamento 

grau 2 não ilustrado. Início de fusionamento indicado pelas setas. Legenda: ba: 

basihial; es: estilohial; ti: tirohial. 

 
 
2.3. Resultados 

 

Escápula e nadadeira peitoral: 

 

As escápulas das duas espécies apresentaram considerável variação de 

forma durante o desenvolvimento ontogenético. Foi observado que com a idade, as 

lâminas das extremidades cranianas e caudais se alteraram, gradativamente, de 

uma forma mais angulosa, para uma mais arredondada (Figura 6). A região ventral 

do ângulo anterior da escápula torna-se mais desenvolvida em direção ao acrômio. 

O coracóide cresce em comprimento, se afastando da cavidade glenóide, gerando 

formas variáveis nos adultos, em consequência do trabalho muscular. A cavidade 

glenóide começa a se desenvolver e definir suas bordas após o primeiro ano de 

vida, o que vai gradativamente aumentando a profundidade desta cavidade. 

Em relação às proporções, o incremento de comprimento e largura parece ser 

maior que o desenvolvimento da cavidade glenóide, que já é bem desenvolvida nos 

indivíduos imaturos (Figura 7 e 8; Tabela II). Além disso, a espécie fluvial parece ter 

uma cavidade glenóide proporcionalmente maior (18,5% do comprimento total da 

escápula) do que a espécie marinha, que apresenta valores entre 15,5 e 16% do 

comprimento.  
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Figura 6: Desenvolvimento da escápula (direita) em S. guianensis mostrando a 

variaçao de forma e tamanho: A- filhote; B e C- adultos. ac: acrômio; acn: ângulo 

craniano; cgl: cavidade glenóide; co: coracóide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Figura 7: Crescimento da escápula de S. guianensis: Relação entre comprimento 

total, largura máxima e comprimento da cavidade glenóide. N=222. 
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Figura 8: Relação entre idade e os comprimentos total da escápula (●) e da cavidade 
glenóide (+) em S. guianensis. N=66. 
  
 
Tabela II: Estatística descritiva da escápula de S. guianensis e S. fluviatilis em 
diferentes regiões da América do Sul.  
 

     
S. guianensis 

         Indivíduos imaturos (<7 anos)   Indivíduos maduros (>7 anos)   

Regiao  Medida N minimo maximo média  DP N minimo maximo média  DP 

 
1 9 93.99 144.82 122.90 19.02 19 159.56 209.24 175.21 13.14 

N 2 9 62.64 94.07 80.01 11.51 19 100.45 140.53 114.26 9.48 

  3 9 22.04 26.74 23.95 1.50 19 25.51 30.66 28.06 1.51 

 
1 15 73.75 147.65 115.18 23.17 38 156.14 209.24 180.82 14.27 

NE 2 15 51.92 99.19 78.49 14.17 40 97.3 136.59 119.96 9.73 

  3 15 20.6 27.16 23.55 1.81 41 22.93 36.07 29.07 2.44 

 
1 18 65.72 152.85 129.26 23.84 53 154.59 207.06 177.98 12.84 

SE 2 18 49.04 103.48 87.00 15.14 53 97.88 137.65 118.93 9.44 

  3 18 17.92 27.28 24.04 2.11 53 23.82 32.28 27.76 1.96 

 
1 23 63.53 151.03 127.93 22.04 46 154.07 202.24 179.16 12.08 

S 2 23 47.02 106.55 91.66 14.69 46 103.84 134.73 121.30 8.38 

  3 23 17.38 28.33 24.46 2.27 46 24.74 33.23 28.49 1.94 

 
        S. fluviatilis           

    Indivíduos imaturos (<12 anos)   Indivíduos maduros (>12 anos)   

Regiao  Medida N minimo maximo média  DP N minimo maximo média  DP 

 
1 11 50.24 118.67 84.779 22.841 26 125.19 167.83 142.82 11.70 

AM 2 11 42.83 94.05 65.198 16.136 26 80.94 114.82 99.30 7.84 

  3 11 13.81 26.02 21.413 3.6873 26 22.47 30.45 25.86 1.69 
Medidas: 1- Comprimento máximo da escápula; 2- Altura da escápula; 3- Comprimento da cavidade glenóide.  
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A nadadeira peitoral apresentou um desenvolvimento rápido, iniciando o 

fusionamento após 1 ou 2 anos de idade pela região proximal da ulna (Figura 9). Aos 

2 ou 3 anos, quase simultaneamente, o fusionamento da região distal do úmero e 

proximal do rádio também é iniciado. Posteriormente, entre 3 e 5 anos de idade 

ocorre o fusionamento das epífises distais do rádio e ulna  e por último, fusiona-se a 

epífise proximal do úmero, o que ocorre até 7 ou 8 anos em S. guianensis, quando a 

nadadeira atinge a maturidade física (Tabela III e IV). Observou-se que alguns 

indivíduos mantêm a borda ântero-distal do rádio sem fusionamento em adultos 

maduros fisicamente (acima de oito anos, para ossos da nadadeira). Pode-se 

concluir que o fusionamento da nadadeira se dá do centro para as extremidades, 

onde a região proximal do úmero é a última a atingir a maturidade física (Figura 9 e 

10).  O acréscimo no comprimento da nadadeira peitoral de S. guianensis ocorre até 

próximo dos 7 ou 8 anos (Figura 11). Ao atingir a maturidade física, o comprimento 

médio do úmero é de 50 e 59 mm em S. fluviatilis e S. guianensis respectivamente 

(Tabela V). Devido ao baixo número de nadadeiras de indivíduos jovens na amostra 

de S. fluviatilis, não foi possível analisar a sequência ontogenética nesta espécie, 

mas observou-se que aos 2 anos a epífise proximal da ulna e distal do úmero já 

apresentam-se fusionadas e aos 8 anos a epífise proximal do úmero ainda está sem 

fusionamento. Nesta espécie, a maturidade física da nadadeira ocorre em indivíduos 

acima dos 12 anos de idade.  
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Figura 9: Nadadeira peitoral esquerda de S. guianensis em vista dorsal. Os números 

indicam a ordem cronológica de fusionamento do úmero, rádio e ulna e suas 

epífises. 1- primeira epífise a fusionar, extremidade proximal da ulna; 2- extremidade 

distal do úmero (*- às vezes com fusionamento anterior à extremidade proximal do 

rádio) e extremidade proximal do rádio; 3- extremidade distal do rádio e ulna; 4- 

última epífise a fusionar, extremidade proximal do úmero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Nadadeira peitoral esquerda de S. guianensis. A- indivíduo sem epífises 

fusionadas. B- indivíduo adulto com fusionamento total das epífises do úmero, rádio 

e ulna. Borda ântero-distal do rádio indicada pela seta na figura A. 
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Tabela III: Índice de fusionamento do pós-crânio de S. guianensis em quatro faixas etárias (filhote, jovem, subadulto e adulto). 
 
    Indice fusionamento (mínimo e máximo)   

Faixa 
etária Idade 

Úmero 
proximal 

Úmero 
distal 

Rádio 
proximal 

Rádio 
distal 

Ulna 
proximal 

Ulna 
distal Esterno Hióide 

Coluna 
(EMV%) Outras características 

Filhote 
(n=5) 

0 a 1 
ano 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0,2 (0 - 1) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 

Epífises do úmero e rádio sem 
fusionamento; epífise proximal da ulna 
geralmente sem fusionamento; esterno 
formado por 3 a 6  segmentos separados; 
vértebras com discos vertebrais soltos; 
basihial e tirohial  sem fusionamento. 

Jovem 
(n=16) 

2 a 4 
anos 0 (0 - 0) 1 (0 - 3) 1,2 (0 - 3)  0,3 (0 - 3) 1,5 (0 - 3) 0,5 (0 - 3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 -30% 

Início fusionamento das epífises do úmero 
(distal), rádio e ulna; esterno sem 
fusionamento, geralmente formado por três 
ou dois segmentos (manúbrio + duas 
esternebras fusionadas); basihial e tirohial 
sem fusionamento; vértebras cervicais e 
caudais iniciando fusionamento aos discos 
vertebrais (coluna: 0-30% de vértebras 
fusionadas). 

Subadulto 
(n=8) 

5 a 6 
anos 1,8 (0 - 3) 2,8 (2 - 3) 2,8 (2 - 3) 2,5 (1 - 3) 2,8 (2 - 3) 2,4 (1 - 3) 0 (0 - 0) * 22- 39% 

Início fusionamento epífise proximal do 
úmero; epífises do rádio e ulna com 
fusionamento geralmente completo; esterno 
sem fusionamento, geralmente formado por 
três ou dois segmentos (manúbrio + duas 
esternebras fusionadas); discos vertebrais 
de torácicas e lombares sem fusionamento, 
cervicais e caudais geralmente fusionadas 
(coluna: 22-39% das vértebras fusionadas). 

Adulto 
(N=29) 

> 7 
anos 2,9 (2 - 3) 3 (3 - 3) 3 (3 - 3) 3 (3 - 3) 3 (3 - 3) 3 (3 - 3) 2,7 (0 - 3) ** 41 - 100% 

Fim do fusionamento da epífises do úmero, 
rádio e ulna entre 7 e 8 anos; fim do 
fusionamento do manúbrio com as 
esternebras próximo aos 9 anos; vértebras 
torácicas e lombares parcialmente ou 
totalmente fusionadas aos discos 
vertebrais, cervicais e caudais fusionadas 
(coluna: 32-100%  de vértebras fusionadas). 

   0- não fusionado, 1- parcialmente fusionado (menos de 50%); 2- maior parte fusionada (mais de 50%) e 3- totalmente fusionado. * sem 
exemplares com esta faixa etária; ** exemplares com mais de 24 anos. 
 



61 

 

Tabela IV: Índice de fusionamento do pós-crânio de S. fluviatilis em quatro faixas etárias (filhote, jovem, subadulto e adulto). 
 
    Indice fusionamento (mínimo e máximo)   

Faixa 
etária Idade 

Úmero 
proximal 

Úmero 
distal 

Rádio 
proximal 

Rádio 
distal 

Ulna 
proximal 

Ulna 
distal Esterno Hióide 

Coluna 
(EMV%) Outras características 

Filhote 
(n=2) 0 a 1 ano 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0% 

Epífises do úmero, rádio e ulna sem 
fusionamento; esterno formado por 3 a 6  
segmentos separados; vértebras com discos 
vertebrais soltos; basihial e tirohial  sem 
fusionamento. 

Jovem 
(n=2) 

2 a 8 
anos 0 (0 - 0) 3 (3-3) 1,5 (0 - 3) 1,5 (0 - 3) 3 (3 - 3) 1,5 (0 -3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 0 - 27% 

Início fusionamento das epífises do úmero 
(distal), rádio e ulna; esterno geralmente 
formado por três ou dois segmentos 
(manúbrio + duas esternebras fusionadas); 
basihial e tirohial sem fusionamento; 
vértebras cervicais e caudais iniciando 
fusionamento aos discos vertebrais (coluna: 
0-27% das vértebras fusionadas). 

Subadulto 
(n=2) 

9 a 11 
anos 1 (1 - 1) 3 (3-3) 3 (3-3) 3 (3-3) 3 (3-3) 3 (3-3) 0 (0 - 0) 0 (0 - 0) 26 - 32% 

Início fusionamento epífise proximal do 
úmero; epífises do rádio e ulna com 
fusionamento geralmente completo; esterno 
geralmente formado por dois segmentos 
(manúbrio + duas esternebras fusionadas); 
basihial e tirohial sem fusionamento; discos 
vertebrais de torácicas e lombares sem 
fusionamento; cervicais e caudais geralmente 
fusionadas (coluna: 26-32% das vértebras 
fusionadas). 

Adulto 
(n=9) > 12 anos 3 (3-3) 3 (3-3) 3 (3-3) 3 (3-3) 3 (3-3) 3 (3-3) 3 (3-3) 3 (3-3) 52- 100% 

Final do fusionamento das epífises do úmero, 
rádio e ulna; final do fusionamento do 
manúbrio com as esternebras; fusionamento 
do basihial e tirohial; vértebras torácicas e 
lombares parcialmente ou totalmente 
fusionadas aos discos vertebrais, cervicais e 
caudais fusionadas (coluna: 52-100% das 
vértebras fusionadas). 

0- não fusionado, 1- parcialmente fusionado (menos de 50%); 2- maior parte fusionada (mais de 50%) e 3- totalmente fusionado. 
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Figura 11: Relação entre idade e os comprimentos totais do úmero (▲), rádio (●) e 

ulna (-) em S. guianensis. N=32.  
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Tabela V: Estatística descritiva de medidas da nadadeira peitoral de S. guianensis e 

S. fluviatilis por região, na América do Sul.  

          S. guianensis           

    Indivíduos imaturos (<7 anos)   Indivíduos maduros (>7 anos)   

Região  Medida n minimo máximo média DP n minimo máximo média DP 

 
4 16 39.44 55.74 50.06 5.77 11 56.00 61.52 58.91 1.83 

 
5 16 25.24 38.48 30.37 3.75 11 32.11 39.16 34.68 2.11 

 
6 16 23.79 36.98 32.01 4.45 11 36.17 41.59 37.92 1.56 

N 7 14 59.41 78.91 71.37 6.31 10 75.64 84.21 80.08 3.13 

 
8 15 26.55 38.61 33.36 3.73 10 36.86 42.02 39.34 1.54 

 
9 13 54.56 73.11 65.54 5.81 11 66.03 81.04 74.53 4.12 

  10 15 17.67 27.67 22.70 2.54 11 23.61 29.78 27.09 1.76 

 
4 10 44.42 55.54 52.04 3.48 26 56.32 64.85 59.5 2.12 

 
5 10 26.74 38.02 32.03 2.87 28 32.85 41.47 36.49 2.01 

 
6 10 29.02 39.75 33.41 2.96 26 33.75 43.16 38.1 2.51 

NE 7 8 71.54 83.53 75.09 4.17 26 78.53 93.02 82.5 3.29 

 
8 9 33.45 44.3 36.36 3.52 25 37.79 43.91 40.78 1.74 

 
9 7 63.93 77.89 69.05 4.60 26 68.42 81.42 73.91 3.86 

  10 8 22.44 30.36 25.83 2.48 26 26.25 33.06 29.6 1.8 

 
4 6 52.39 55.74 54.66 1.35 14 56.65 65.56 59.74 2.79 

 
5 6 29.32 33.81 31.64 1.52 15 33.14 39.92 36.08 2 

 
6 6 33.82 37.34 35.15 1.43 14 34.08 42.39 37.98 2.44 

SE 7 3 74.01 78.22 76.08 2.11 7 78.56 86 81.1 2.94 

 
8 5 32.82 36.37 34.74 1.36 7 36.79 43.29 39.6 1.9 

 
9 3 65.99 68.33 67.19 1.17 7 69.36 76.28 71.8 2.11 

  10 5 22.9 26.63 25.15 1.58 7 26.27 33.63 27.57 1.2 

 
4 18 44.31 55.92 51.41 3.37 31 56.32 63.08 59.83 2.02 

 
5 18 25.3 33.7 29.61 2.32 30 30.93 39.92 36.17 2.23 

 
6 18 27.67 35.38 32.71 2.20 31 33.98 42.39 38.80 2.15 

S 7 15 60.03 80.04 70.81 5.70 29 75.07 86.00 81.58 3.01 

 
8 15 26.84 39.08 32.38 3.30 30 33.10 43.29 39.98 2.67 

 
9 14 54.84 72.81 64.13 4.93 30 66.76 76.28 72.23 2.89 

  10 15 19.16 28.68 23.58 2.53 32 25.22 33.63 28.81 1.87 

     
S. fluviatilis 

     
    Indivíduos imaturos (<12 anos)   Indivíduos maduros (>12 anos)   

Região  Medida n minimo máximo média DP n minimo máximo média DP 

 
4 3 36.77 40.49 38.24 1.98 21 45.79 57.14 50.51 2.84 

 
5 5 25.21 29.53 26.44 1.76 21 29.33 38.99 32.62 2.28 

 
6 2 21.51 23.9 22.71 1.69 21 29.90 39.34 32.35 1.92 

AM 7 5 53.9 66.09 57.44 5.23 21 60.92 71.36 65.58 2.92 

 
8 4 27.21 32.42 29.40 2.47 21 30.11 40.84 34.41 2.39 

 
9 5 48.57 58.74 52.10 4.06 21 53.78 64.63 59.26 2.87 

  10 5 19.91 25.82 22.05 2.23 21 23.78 31.23 28.20 1.86 

Medidas: 4- Comprimento do úmero; 5- Maior largura da região distal do úmero; 6- Maior altura da região 
proximal do úmero; 7- Comprimento máximo do rádio; 8- Largura da região distal do rádio; 9- Comprimento 
máximo da ulna; 10- Largura máxima da região proximal da ulna. 
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A Análise de variáveis canônicas (CVA) realizada para a nadadeira peitoral e 

escápula mostrou nítida separação entre as duas espécies de Sotalia e uma 

variação geográfica na população de S. guianensis da região Norte (Wilk’s lambda= 

0,06; p<0,001) (Figura 12). O primeiro eixo da CVA explicou 88,5 % da variação 

observada e o eixo 2 explicou 7,2% As diferenças entre as espécies estão 

relacionadas principalmente à largura da ulna (medida 10), à largura do úmero (5) e 

ao comprimento do rádio (7) (Tabela VI). Os valores observados nos comprimentos 

do úmero, rádio e ulna (medidas 4, 7 e 9) nos animais da região Norte (N) são 

próximos aos valores encontrados em outras populações costeiras. Esta 

característica revela uma nadadeira proporcionalmente longa nestes golfinhos, visto 

que os mesmos apresentam comprimentos corporais pequenos quando comparados 

comm as populações das demais regiões (S, NE, SE), com valor médio de 166,7cm 

(N = 9). Comparativamente, os exemplares do Norte apresentam valores 

intermediários de comprimento total entre S. fluviatilis (média CT: 143,6 cm, N= 18) e 

S. guianensis de outras localidades (média CT:186,6 cm, N= 101).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Projeção dos eixos 1 e 2 da análise de variáveis canônicas (sem efeito do 

tamanho) com base nas medidas da nadadeira peitoral e escápula de adultos nas 

cinco localidades analisadas. S. fluviatilis: AM (+); S. guianensis: N (■); NE (); SE 

(∆); S (x). 
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Tabela VI: Autovalores da análise de variáveis canônicas para úmero, rádio, ulna e 

escápula entre S. fluviatilis e S. guianensis. Medidas: 1- Comprimento máximo da 

escápula; 2- Altura da escápula; 3- Comprimento da cavidade glenóide; 4- 

Comprimento do úmero; 5- Maior largura da região distal do úmero; 6- Maior altura 

da região proximal do úmero; 7- Comprimento máximo do rádio; 8- Largura da região 

distal do rádio; 9- Comprimento máximo da ulna; 10- Largura máxima da região 

proximal da ulna. Valores em negrito indicam as variáveis que melhor evidenciaram 

as diferenças entre as duas espécies. 

 

Medida Eixo 1 Eixo 2 

1 0.15678 -0.10319 

2 0.2065 -0.15359 

3 0.15826 0.22762 

4 0.11534 0.25755 

5 0.5206 -0.08212 

6 0.15963 0.16436 

7 -0.36946 -0.51422 

8 0.24217 0.12092 

9 -0.11722 0.69656 

10 0.62372 -0.22275 

 
 
  

Esterno: 

 

O esterno é uma estrutura similar nas duas espécies de Sotalia, embora 

apresente uma ampla variação individual em relação aos contornos e ao número de 

fenestras. A variedade de contornos torna as medidas muito variáveis e pouco 

informativas (Tabela VII). 

Em indivíduos imaturos, o esterno não está fusionado, com uma  

segmentação que varia entre 1 (adulto) e 6 segmentos (filhotes). Esta variacão 

ocorre porque o manúbrio e cada esternebra podem ser formados por um ou dois 

segmentos que correspondem a diferentes centros de ossificaçao nos indivíduos 

jovens (Figura 13). 

No decorrer do desenvolvimento (no caso onde a esternebra está dividida em 

duas partes), o fusionamento se dá primeiramente entre o lado direito e esquerdo,  

posteriormente entre o mesoesterno e a terceira esternebra e por fim entre manúbrio 
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e mesoesterno (Figuras 13 e 14). Em alguns indivíduos, o fusionamento entre estas 

estruturas não ocorre por completo, restando algumas regiões abertas ocupadas 

somente por tecido conjuntivo (fenestras) (Figuras 13 e 14). Em S. guianensis, o 

fusionamento completo das esternebras se dá após os 9 anos, enquanto que em S. 

fluviatilis somente após os 12 anos (Tabela III e IV). 

Outra caracteristica observada ao longo do desenvolvimento do esterno 

nessas espécies é a variação da forma. Em individuos jovens, a primeira esternebra 

(manúbrio) tem a forma mais arredondada do que no adulto, cuja estrutura se torna 

mais irregular com a formação das projeções laterais (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Desenvolvimento do esterno de S. guianensis:  A- Esterno de filhote 

indicando manúbrio e primeira esternebra dividido em dois segmentos (sem 

fusionamento) (UFBA 0019); B- Esterno de juvenil com início de fusionamento dos 

segmentos do manúbrio (RMNH MAM 21756); C- Esterno de indivíduo adulto 

indicando fusionamento total entre manúbrio e esternebras (C1410/ 118). Fenestras 

indicadas pela seta.  
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Figura 14: Desenvolvimento do esterno de S. fluviatilis:  A- filhote sem fusionamento 

entre manúbrio e esternebras (INPA MA 038); B e C- filhotes sem fusionamento e 

com início da formação das projeções laterais do manúbrio e primeira esternebra 

(INPA MA 065 e 043); D- adulto com fusionamento parcial entre esternebras (INPA 

MA 052); E-  adulto com esterno completamente fusionado (INPA MA 056).  

 

 

Tabela VII: Estatística descritiva das medidas do esterno de S. guianensis e S. 

fluviatilis, por regiões da América do Sul.  

          S. guianensis           

    Indivíduos imaturos (<7 anos)   Indivíduos maduros (>7 anos)   

Região  Medida n minimo máximo média DP n minimo máximo média DP 

  11 11 43 82.85 65.84 13.97 15 87.38 99.18 93.94 3.81 

N 12 11 7.21 31.38 19.62 6.83 15 8.81 37.17 25.57 7.88 

 
11 13 44.97 84.77 68.32 12.03 33 85.32 107.5 96.65 5.59 

NE 12 13 3.26 32.19 14.05 9.16 34 7.2 51.57 27.03 10.52 

 
11 23 48.37 84.84 72.83 10.42 39 87.37 111.77 98.45 6.94 

SE 12 22 4.69 27.16 16.58 5.29 39 13.54 29.18 22.86 3.42 

 
11 11 66.59 83.02 74.29 5.80 43 85.08 111.58 99.41 6.38 

S 12 11 13.44 19.4 16.65 2.09 43 17.36 29.82 21.86 2.60 

     
S. fluviatilis 

     
    Indivíduos imaturos (<12 anos)   Indivíduos maduros (>12 anos)   

Região  Medida n minimo máximo média DP n minimo máximo média DP 

 
11 9 49.69 71.62 56.31 7.55 22 72 101.36 85.81 7.52 

AM 12 9 10.49 27.59 16.52 5.21 22 14.86 31.67 21.86 4.37 

Medidas: 11- Largura máxima do manúbrio; 12- Profundidade da depressão anterior do manúbrio. 
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Costelas: 

 

O número de costelas é uma característica independente do desenvolvimento 

ontogenético. Os golfinhos do genero Sotalia possuem 12 pares de costelas 

vertebrais, sendo o último par de costelas geralmente flutuante em S. fluviatilis (69%, 

N=29). Na espécie marinha (N=186), ao contrário, a última vértebra torácica 

geralmente apresenta diapófises (parte articular) para inserção das costelas, 

fazendo com que o último par seja de costelas verdadeiras. Os indivíduos 

provenientes do Estado de Santa Catarina (SC) foram os que apresentaram maior 

número com costelas flutuantes (60%, N=30). No entanto, considerando-se a região 

Sul como um todo, o número de exemplares com costelas flutuantes cai para 41% 

(N= 56) (Figura 15). A figura 15 mostra que a ocorrência de costelas flutuantes na 

To12 é mais comum em S. fluviatilis e que em S. guianensis sua ocorrência tende a 

aumentar com a latitude. Nas duas espécies, a costela flutuante pode ocorrer 

somente em um dos lados da To12, tornando seus processos transversos 

assimétricos. Em S. guianensis, os três a seis primeiros pares de costelas vertebrais 

possuem dupla articulação (capitulum e tuberculum), que fazem contato com as 

vértebras torácicas. Em S. fluviatilis, este número variou entre quatro e seis pares, e 

foi observado que após os dois ou tres primeiros pares, o capitulum geralmente se 

torna mais afilado do que as das costelas anteriores (Figura 16). As costelas 

esternais variaram de cinco a sete pares nas duas espécies. 
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Figura 15: Porcentagem de ocorrência de costelas flutuantes na última vértebra 

torácica (To12) observadas nas diferentes regiões da América do Sul (S. 

guianensis). N=186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Costelas vertebrais de S. fluviatilis.  Notar que o capitulum dos três 

ultimos pares de costelas são mais estreitos do que os dois anteriores (setas). 

 

Coluna vertebral:  

 

A fórmula vertebral observada para as duas espécies do gênero Sotalia foi: 

Ce7, To12, Lo10-12, Ca 23-25 = 52 a 56 (N= 233).  
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Nesse estudo verificamos que as vértebras iniciam seu fusionamento na 

região cervical e caudal e mais tardiamente nas regiões torácicas e lombares, ou 

seja, a coluna apresenta um padrão de fusionamento das vértebras das 

extremidades para o centro. 

Foi observado que o fusionamento do atlas com o axis ocorre desde muito 

cedo no desenvolvimento desses golfinhos. Em filhotes com menos de um ano, no 

entanto, a única união observada é na base do processo neural, na região dorsal de 

ambas as vértebras (Figura 17). Nesta idade a fossa glenóide não está totalmente 

desenvolvida, o que significa que esta estrutura é formada durante o fusionamento 

entre as duas vértebras, no primeiro ano de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Atlas-axis de S. guianensis. Exemplar com menos de um ano de idade 

(UFSC 1174). A- vista anterior: fossa glenóide (fg) em formação no atlas (setas). B e 

C- vista posterior e dorsal: Atlas e axis fusionados somente pela região do processo 

transverso (setas).  

 

Em S. guianensis, as epífises vertebrais das vértebras cervicais começam a 

se fusionar ao corpo da vértebra a partir dos 3 anos de idade, quase 

simultaneamente com as vértebras caudais (Tabela III, IV e VIII). Após 8 anos de 

idade, a maioria dos indivíduos apresenta as vértebras cervicais em avançado grau 

de fusionamento, enquanto que na região caudal o fusionamento total ocorre entre 

11 e 13 anos. Em S. fluviatilis, a região cervical pode levar até 11 anos para fusionar 

suas epífises por completo enquanto que na região caudal este período varia entre 

12 e 18 anos. Em geral, nas duas espécies, o fusionamento das vértebras caudais 

se inicia pelas últimas vértebras, no entanto, foi observado que em 6,2% dos 

indivíduos (N total=226), o processo se iniciou entre as caudais Ca14 e Ca20. 
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As torácicas só iniciam seu fusionamento entre 5 e 9 anos de idade na 

espécie marinha, enquanto que na espécie fluvial o mesmo só é observado após os 

12 anos. Por fim, ocorre o fusionamento das lombares, que culmina com a 

maturidade física da coluna entre 11 e 12 anos para S. guianensis. Em S. fluviatilis, 

foram registrados indivíduos de 14 e 18 anos sem maturidade física da coluna, no 

entanto, exemplares entre 12 e 13 anos em geral apresentam-se maduros 

fisicamente neste setor, ou seja, com o fusionamento completo das vértebras.  

Em relação à morfologia do atlas-axis, foi observado que o crescimento 

dessas vértebras ocorre principalmente nos processos transversos e neurais (com 

maior incremento até próximo aos 4 anos, em torno dos 120 mm) e pouco no corpo 

da vértebra (Figura 18), o que significa que os processos transversos e neurais são 

visivelmente mais alongados nos adultos do que nos filhotes.  

Comparando-se a coluna como um todo, nota-se que nos filhotes de S. 

guianensis e nos adultos de S. fluviatilis existe uma redução na largura máxima das 

últimas caudais e primeiras lombares. Além disso, a largura máxima da vértebra 

(soma dos processos transversos com o corpo da vértebra) parece menos 

acentuada nas primeiras torácicas de adultos de S. fluviatilis do que nos filhotes e 

adultos da espécie marinha (Figura 19). 

Os adultos de S. fluviatilis apresentam nas cervicais o mesmo padrão do 

corpo da vértebra arredondado dos filhotes de S. guianensis. Na espécie fluvial 

também foi observado que o corpo vertebral das vértebras torácicas, parte das 

lombares e caudais apresenta valores mais equidistantes do que os filhotes e 

adultos da espécie marinha (Figura 20).  

A ocorrência do canal neural aberto nas vértebras cervicais é uma 

característica típica do gênero Sotalia, ocorrendo geralmente na Ce3 entre 80 e 

98,5% dos exemplares analisados (Figura 21 e 22). Sua alta incidência em todas as 

faixas etárias nas duas espécies indica que esta característica não está relacionada 

à idade (N=253). Nos indivíduos procedentes da região S e SE, esta característica 

foi observada na Ce4 em mais de 75% da amostra. As outras cervicais também 

mostraram esta tendência, mas em proporção menor. A Ce7 geralmente apresenta 

apenas uma pequena parte do canal neural aberto, na margem dorsal (de 19 a 30 

%), ora formada pelo lado direito da lâmina do processo neural, ora pelo lado 

esquerdo. As vértebras Ce5 e Ce6 raramente apresentam canal neural aberto, 

sendo registrado em no máximo 6,8 % dos exemplares da região sul. 
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As metapófises iniciam geralmente na To4 (89,8 a 95,6%, N= 177) em S. 

guianensis e na To3 em S. fluviatilis (93%, N=31) (Figura 23). Nos exemplares 

marinhos da região norte o surgimento das metapófises na To3 também foi mais 

comum (77%, N= 30). Esta característica não parece estar relacionada com a 

ontogenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Relação entre idade, largura máxima do atlas (●), largura do corpo da 

vértebra (x) e altura máxima do atlas-axis (Ce1-2) (▲). Altura máxima da vértebra: 

soma das medidas 15 (altura do corpo da vértebra), 17 (altura do canal neural) e 18 

(altura do processo neural). 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Tabela VIII: Estágio de maturidade vertebral (EMV%) nas diferentes idades e 

localidades analisadas. S. fluviatilis: AM; S. guianensis: N, NE e S. Legenda: 0- 

epífise sem fusionamento; 1- epífise parcialmente fusionada; 2- epífise fusionada 

com linha epifisária visível; 3- epífise totalmente fusionada. Ce: cervicais; To: 

torácicas; Lo: lombares e Ca: caudais. 

 

    Fusionamento   

  Idade Ce To Lo Ca EMV (%) 

AM 0-2 0 0 0 0 0 

 
3 0 0 0 0 0 

 
8 2-0 0 0 0-3 27% 

 
10 1-0 0 0 0-3 26% 

 
11 3-2-1 0 0 0-3 32% 

 
12 3 3 3 3 100 

 
13 3 3 3 3 100 

 
14 3 3-0 0 0-2-3 52% 

 
18 3 3-0 - - - 

  24-36 3 3 3 3 100 

N 0-2 0 0 0 0 0 

 
3 0 0 0 0 0 

 
4 1 0 0 0-1 30% 

 
5 2-0 0 0 0-3 22% 

 
7 3-0 0 0 - - 

 
8 3 0 0 3-2-1-0 42% 

 
9 3-2 0 0 3-2-1-0 42% 

 
16-30 3 3 3 3 100% 

  30 3 3 3 3 100% 

NE 0-2 0 0 0 0 0 

 
3 0 0 0 0 0 

 
6 3 0 0 0-1-3 31% 

 
7 3 1-0 0 0-2-3 41% 

 
8 1-0 0 0 0-2-3 32% 

 
9 3-2 2-0 0 0-1-3 41% 

  12-28 3 3 3 3 100% 
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tabela VIII: continução 
 

    Fusionamento   

  Idade Ce To Lo Ca EMV (%) 

S 0-2 0 0 0 0 0 

 
3 0 0 0 0 0 

 
3 2-0 0 0 0-1-2-3 13% 

 
4 2-1-0 0 0 0 13% 

 
4 3-2 0 0 0-2-3 30% 

 
5 3 0 0 0-2-3 31% 

 
5 3 0 0 0-1-2-3 39% 

 
6 3 0 0 0-1-2 33% 

 
10 3 3-1-0 0 0-1-3 47% 

 
10 3-2 3-2-1-0 0-1 0-1-2-3 68% 

 
11 3 3 3 3 100 

 
13 3 3-0 0 0-3 55% 

  18-27 3 3 3 3 100 
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Figura 19: Relação entre largura máxima da vértebra (processos transversos mais 

corpo da vértebra), altura do processo neural (PN) e comprimento do corpo da 

vértebra para indivíduos de 2 anos e adultos. Medidas em milímetros. 
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Figura 20: Relação entre altura, largura e comprimento do corpo da vértebra para 

indivíduos de 2 anos e adultos. Medidas em milímetros.  
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Figura 21: Ce3 e Ce4 com canal neural (cn) aberto (indicado pela seta). Legenda: 

cv: corpo da vértebra; fv: forame vertebral (adaptado de Fettuccia e Simões-Lopes, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Porcentagem de ocorrência de canal neural aberto nas vértebras cervicais 

(Ce3 a Ce7) de golfinhos do gênero Sotalia ao longo da América do Sul. AM: S. 

fluviatilis da Bacia Amazônica (N=30); N, NE, SE e S: animais marinhos 

provenientes do norte, nordeste, sudeste e sul da America do Sul (N=222).  
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A fim de avaliar a variação intra e interespecífica, foi realizada uma Análise de 

Variáveis Canônicas (CVA) com as medidas do atlas de indivíduos adultos (valores 

de mínimo, máximo e média dispostos na Tabela X). 

Na Figura 24 pode-se observar uma grande sobreposição dos indivíduos 

marinhos, em especial da população da região sul e sudeste e a separação parcial 

entre as duas espécies (Wilks’lambda= 0,24; p<0,001), onde o eixo 1 explicou 

apenas 71,4% das diferenças, enquanto que o eixo 2 explicou 17,4%.  As medidas 

mais informativas foram: 15- altura do corpo da vértebra, 17- altura do canal neural, 

18- altura do processo neural e 19- comprimento do corpo da vértebra (autovalores 

Tabela IX). As três primeiras medidas quando somadas, correspondem à altura total 

da vértebra. Relacionando estas três medidas com a largura total, pode-se observar 

que a altura do atlas é proporcionalmente maior em S. fluviatilis representando 

86,3% da largura, enquanto que em S. guianensis estas proporções variaram entre 

73,5 e 75% (média de 74%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 23: Porcentagem de surgimento das metapófises nas torácicas (To2, To3 e 

To4) de golfinhos do gênero Sotalia.  AM: S. fluviatilis da Bacia Amazônica (N=31); 

N, NE, SE e S: S. guianensis provenientes do norte, nordeste, sudeste e sul da 

América do Sul (N=207).  
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Figura 24: Projeção dos eixos 1 e 2 da análise de variáveis canônicas baseado nas 

medidas do atlas/ axis (adultos) nas cinco amostras analisadas (AM, N, NE, SE e S) 

da América do Sul. S. fluviatilis: AM (+); S. guianensis: N (■); NE (x); SE (∆); S (). 

 

 

Tabela IX: Autovalores da análise de variáveis canônicas do atlas/axis entre S. 

fluviatilis e S. guianensis. Medidas: 13- Largura máxima da vértebra; 14- Largura 

máxima da face posterior do corpo da vértebra; 15- Altura máxima da face posterior 

do corpo da vértebra no plano sagital; 16- Largura máxima do canal vertebral; 17- 

Altura máxima do canal vertebral; 18- Altura do processo neural; 19- Comprimento 

do corpo vertebral. Valores em negrito indicam as variáveis que melhor evidenciaram 

as diferenças entre as duas espécies.  

 

Medida Eixo 1 Eixo 2 

13 -0.40608 0.057536 

14 -0.02137 0.15211 

15 0.073739 -0.71207 

16 0.31616 -0.15073 

17 0.28989 0.47564 

18 0.76537 -0.15467 

19 0.24378 0.44004 
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Tabela X: Estatística descritiva das medidas do atlas/axis para adultos de S. 
guianensis e S. fluviatilis provenientes de diferentes regiões da América do Sul. 
 

  
 

  S. guianensis     

  
Indivíduos maduros (>6 anos) 

Região Variável N mínimo máximo média DP 

 
13 4 112.25 116.24 114.71 1.93 

 
14 4 29.4 32.01 30.58 1.38 

 
15 4 24.66 26.75 25.65 1.15 

N 16 4 29.91 38.53 33.07 3.76 

 
17 4 21.49 28.05 24.7 2.68 

 
18 4 33.52 36.07 34.3 1.19 

  19 4 24.32 28.25 25.59 1.85 

 
13 23 107.68 123.53 113.31 4.68 

 
14 23 24.21 40.42 31.79 3.86 

 
15 23 25.21 33.68 28.6 2.23 

NE 16 23 29.68 37.05 33.02 2.22 

 
17 23 18.5 26.26 22.34 1.63 

 
18 23 25.4 39.89 32.8 4.22 

  19 23 22.76 32.73 27.29 2.56 

 
13 45 110.22 125.19 117.04 4.11 

 
14 45 25.92 39.77 32.23 3.08 

 
15 45 26.21 37.09 30.49 2.36 

 
16 45 29.76 38.98 33.75 1.92 

SE 17 45 20.13 24.69 22.42 1.2 

 
18 45 26.46 41.44 34.9 3.6 

  19 45 21.73 29.34 25.79 1.96 

 
13 50 107.97 129.37 116.22 4.25 

 
14 50 25.48 38.45 32.14 2.71 

 
15 50 23.76 36.57 30.11 2.46 

 
16 50 29.72 38.09 33.74 1.9 

S 17 50 18.35 26.48 21.6 1.46 

 
18 50 26 43.08 33.73 3.24 

  19 50 22.26 30.32 26.02 1.76 

  
  

S. fluviatilis 
  

  
Indivíduos maduros (>11 anos) 

Região Variável N mínimo máximo média DP 

 
13 19 74.2 97.34 86.79 4.93 

 
14 19 20.09 30.62 26.04 3.03 

 
15 19 18.63 26.63 23.87 1.92 

 
16 19 24.71 31.3 28.32 1.63 

AM 17 19 15.62 20.22 17.92 1.50 

 
18 19 25.22 40.55 33.15 3.67 

  19 19 17.13 29.39 22.07 2.87 

 
Medidas: 13- Largura máxima da vértebra; 14- Largura máxima da face posterior do corpo da 
vértebra; 15- Altura máxima da face posterior do corpo da vértebra no plano sagital; 16- Largura 
máxima do canal vertebral; 17- Altura máxima do canal vertebral; 18- Altura do processo neural; 19- 
Comprimento do corpo vertebral. 
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Hioide: 

 

Foi observado que o aparato hióide inicia seu fusionamento (basihial e 

tirohiais) entre 5 e 6 anos em S. guianensis (subadultos), mas a falta de indivíduos 

com idades determinadas nesta faixa etária não permitiu uma conclusão a este 

respeito. Em S. fluviatilis, o aparato hióide também mostra um desenvolvimento 

tardio, onde foram registrados indivíduos com 12 anos de idade sem ossificação 

(Tabela III e IV). Em relação aos estilohiais, além do crescimento no comprimento, a 

curvatura na borda ventral se torna mais definida nos adultos das duas espécies 

(Figura 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Desenvolvimento do hióide de S. fluviatilis: A- filhote indicando ausência 

de fusionamento entre basihial e tirohial (INPA MA 038); B- adulto com estruturas 

completamente fusionadas (INPA MA 056). Curvatura na borda ventral do estilohial 

indicada pela seta. 

 

No aparato hióide dos indivíduos das três localidades analisadas (S. fluviatilis: 

AM; S. guianensis: N e NE) foi observado que o principal incremento durante o 

desenvolvimento ocorreu no comprimento das estruturas (Figura 26). Nos adultos, o 

basihial apresentou valores médios de largura entre 31,8 e 32,2 mm (AM e N 

respectivamente) e 34 mm no NE. O comprimento médio do basihial foi de 27,1 mm 

nos exemplares de S. fluviatilis e S. guianensis da região Norte e de 29,95 mm nos 

exemplares do nordeste do Brasil. O comprimento médio registrado para basihial e 

tirohial fusionados em S. fluviatilis em adultos foi de 98,14 mm, um valor próximo ao 

observado em exemplares marinhos da região norte (Tabelas XI). 

Segundo a CVA realizada para o aparato hióide, os golfinhos da amostra 

marinha do Norte apresentam valores intermediários entre os indivíduos marinhos do 
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Nordeste e os fluviais (Figura 27). Neste teste (CVA), foi observado que 96,5 % da 

diferença foi explicada pelo eixo 1 e 3,5% pelo eixo 2, onde  as medidas mais 

informativas são: 22- comprimento ao centro do basihial;  23- maior comprimento do 

basihial, na projeção articular; 26-  largura ao centro do tirohial; 27-  comprimento do 

estilohial; 28- largura ao centro do estilohial e 29- largura  da extremidade cranial do 

estilohial (autovalores na Tabela XII). A região Sul e Sudeste não foram analisadas 

em relação a esta estrutura.  

A largura do estilohial parece ser informativa na separação das espécies 

(medida 28). O comprimento do basihial é semelhante entre os exemplares marinhos 

da região Norte e os fluviais, ambos com valores menores que os marinhos da 

região Nordeste (medidas 22 e 23). 

 

Figura 26: Relação entre faixa etária e medidas do aparato hióide em indivíduos 

marinhos da região Norte (S. guianensis). Medidas: 22- Comprimento ao centro do 

basihial; 23- Maior comprimento do basihial; 24- Maior largura do basihial; 25- 

Comprimento do tirohial; 26-Largura ao centro do tirohial; 27- Comprimento do 

estilohial; 28- Largura ao centro do estilohial; 29- Largura da extremidade cranial do 

estilohial, no achatamento dorso-ventral; 30- Comprimento total dos ossos basais 

fusionados, entre extremidades distais dos tirohiais. Adultos (>7 anos).  
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Tabela XI: Estatística descritiva das medidas do aparato hióide de indivíduos 

imaturos e maduros das duas espécies do gênero Sotalia em diferentes regiões da 

América do Sul.   

    
   

S. guianensis 
         Indivíduos imaturos (<7 anos) Indivíduos maduros (>7 anos) 

Região  Variável n minimo máximo média DP n minimo máximo média DP 

  22 6 17.32 23.64 20.62 2.51 9 26.49 28.99 27.66 0.91 

 
23 6 19.05 24.62 21.42 2.28 9 27.39 31.41 28.89 1.46 

 
24 6 21.79 31.34 25.49 3.28 9 27.36 35.18 32.14 2.41 

 
25 6 34.46 47.97 38.72 4.87 9 44.56 61.91 52.66 5.68 

N 26 6 8.8 15.35 10.80 2.31 9 12.59 16.04 14.46 1.12 

 
27 6 48.6 68.16 57.21 7.30 8 62.44 77.09 71.43 4.54 

 
28 6 10.57 14.46 11.68 1.43 8 11.9 13.76 13.14 0.60 

 
29 6 7.14 10.41 8.44 1.18 8 9.09 12.88 10.70 1.27 

  30 3 65.59 77.38 71.66 5.90 8 91.72 106.5 99.60 4.38 

 
22 1 15.99 - - - 6 28.3 31.36 29.95 1.13 

 
23 1 16.48 - - - 6 29.74 33.89 31.98 1.66 

 
24 1 21.04 - - - 6 28.85 38.79 34.31 3.93 

 
25 1 38.23 - - - 6 49.79 59.15 56.61 3.47 

NE 26 1 6.9 - - - 6 14.07 16.67 15.44 0.94 

 
27 1 51.69 - - - 5 71.1 80.4 76.20 3.70 

 
28 1 8.15 - - - 5 13.9 14.86 14.46 0.40 

 
29 1 7.73 - - - 5 9.27 12.7 11.15 1.39 

  30 - - - - - 5 104.24 114.57 107.83 4.09 

     
S. fluviatilis 

         Indivíduos imaturos (<12 anos) Indivíduos maduros (>12 anos) 

Região  Variável n minimo máximo média DP n minimo máximo média DP 

 
22 6 15.69 24.17 20.21 2.89 15 24.51 30.15 27.37 1.31 

 
23 6 14.12 24.92 19.45 3.55 15 26.02 30.96 28.69 1.46 

 
24 6 14.88 32.99 23.59 5.86 15 25.23 37.35 31.41 2.91 

 
25 6 23.89 50.9 37.12 8.68 16 42.97 58.08 52.51 3.51 

AM 26 6 6.39 13.34 8.682 2.43 16 10.57 15.18 12.71 1.19 

 
27 5 37.98 68.36 53.76 10.89 14 54.48 74.41 65.29 6.02 

 
28 5 6.13 11.72 8.806 2.21 14 9.56 12.42 10.83 0.85 

 
29 5 6.83 9.53 8.512 1.02 14 7.45 10.83 9.68 0.96 

  30 - - - - - 14 85.03 107.44 98.14 7.93 
Medidas: 22- Comprimento ao centro do basihial; 23- Maior comprimento do basihial; 24- Maior 
largura do basihial; 25- Comprimento do tirohial; 26-Largura ao centro do tirohial; 27- Comprimento do 
estilohial; 28- Largura ao centro do estilohial; 29- Largura da extremidade cranial do estilohial, no 
achatamento dorso-ventral; 30- Comprimento total dos ossos basais fusionados, entre extremidades 
distais dos tirohiais. 
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Figura 27: Projeção dos eixos 1 e 2 da análise de variáveis canônicas (sem efeito do 

tamanho) baseado nas medidas do aparato hióide (adultos) em três localidades 

geográficas (AM, N e NE da América do Sul). S fluviatilis: AM (+); S guianensis: N 

(■); NE (+).  

 

Tabela XII: Autovalores da analise de variáveis canônicas (sem efeito do tamanho) 

para aparato hióide entre S. fluviatilis e S. guianensis. Medidas: 22- Comprimento ao 

centro do basihial; 23- Maior comprimento do basihial; 24- Maior largura do basihial; 

25- Comprimento do tirohial; 26-Largura ao centro do tirohial; 27- Comprimento do 

estilohial; 28- Largura ao centro do estilohial; 29- Largura da extremidade cranial do 

estilohial, no achatamento dorso-ventral; 30- Comprimento total dos ossos basais 

fusionados, entre extremidades distais dos tirohiais. Valores em negrito indicam as 

variáveis que melhor evidenciaram as diferenças entre as duas espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida Eixo 1 Eixo 2 

22 -0.36996 -0.09701 

23 0.09109 0.67013 

24 -0.25492 0.13412 

25 -0.16379 0.38661 

26 0.16145 -0.25338 

27 0.43684 0.14653 

28 0.73834 -0.05085 

29 -0.0169 -0.45817 

30 0.026413 0.27547 
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2.4. Discussão 

 

O atraso no desenvolvimento das estruturas pós-cranianas, confirma que S. 

fluviatilis apresenta muitas características pedomórficas, corroborando com o que foi 

observado para a maturidade física do crânio (Fettuccia et al. 2009, Capítulo 1) e 

maturidade sexual (Capítulo 1).  

Borobia (1989) e Ramos (2001) encontraram maturidade física para crânio e 

pós-crânio de S. guianensis em torno dos 10 anos com base no grau de 

desenvolvimento ósseo, um valor próximo ao observado no presente trabalho. A 

maturidade física do crânio observada no capítulo anterior, se aproxima muito da 

idade aqui encontrada para maturidade da coluna vertebral. Neste caso, observamos 

que a coluna e o crânio apresentam fusionamento mais lento do que a nadadeira 

peitoral, que fusiona em torno dos 7  e 12 anos em S. guianensis e  S. fluviatilis, 

respectivamente, coincidentemente próximo a idade de maturidade sexual. Os ossos 

da nadadeira peitoral (úmero, rádio e ulna) são desta forma, excelentes estruturas 

para se estimar a maturidade sexual de ambas as espécies. 

A diferença no tempo da maturidade física entre a coluna e nadadeiras ocorre 

também em outras espécies como Stenella coeruleoalba (Calzada et al., 1997). 

Esses autores observaram que o crânio e a coluna apresentam um tempo de 

fusionamento semelhantes enquanto que os ossos da nadadeira fusionam antes. Ito 

e Miyazaki (1990) e Calzada e Aguilar (1996) estudando S. coeruleoalba, 

encontraram que o úmero, o rádio e a ulna crescem rapidamente após o nascimento, 

alcançando o tamanho adulto com aproximadamente 6 e 10 anos com pouco ou 

nenhum acréscimo de comprimento após esta idade. Pinedo (1991) também 

encontrou fusionamento precoce da nadadeira peitoral em Pontoporia blainvillei. 

Perrin (1975) sugere que no gênero Stenella, a maturidade física da nadadeira está 

diretamente relacionada à maturidade sexual. Ele observou que quando o peso dos 

testículos chega próximo de 80 g, ocorre um aumento na velocidade de 

fusionamento ósseo. Em S. guianensis a maturidade física da nadadeira foi 

registrada em indivíduos entre 7 e 8 anos, o que coincide com a maturidade sexual 

encontrada por Rosas e Monteiro-Filho (2002).  

Segundo Felts (1977), o padrão clássico de fusionamento do membro ocorre 

na direção proximal-distal, como observado em P. blainvillei (Pinedo, 1991), 

Globicephala melas e Delphinapterus leucas (Felts, 1977). O padrão de 
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fusionamento do centro da nadadeira para as extremidades registrado para Sotalia, 

também é descrito para e P. phocoena, no entanto, com fusionamento culminando 

na região distal do rádio e ulna ao invés de proximal do úmero (Galatius e Kinze, 

2003; Galatius et al., 2006). O autor acredita que este atraso na região proximal do 

úmero e distal do rádio e ulna pode estar relacionado à grande atividade de 

crescimento dos centros primários destas regiões (Felts, 1977).  

A forma geral do úmero, rádio e ulna observada em S. fluviatilis é comparável 

com a descrita para S. guianensis (Menezes e Simões-Lopes, 1996), considerando 

naturalmente a diferença no tamanho entre as duas espécies.   

A maturidade física da coluna variou entre 11 e 13 anos para S. guianensis e 

entre 12 e 13 para S. fluviatilis. Ramos (2001) observou variação geográfica na 

maturidade física da coluna do boto-cinza entre os Estados do sudeste do Brasil, 

com idades variando entre 8 e 15 anos. No boto-da-tainha, Tursiops truncatus, a 

maturidade física das vértebras ocorre próximo aos 13 anos (Mead e Potter, 1990), 

uma idade próxima a que foi observada para Sotalia. Em S. coeruleoalba, 

considerando o dimorfismo sexual no fusionamento da coluna, as idades variaram 

entre 15 e 20 anos para machos e entre 13 e 18 anos para fêmeas (Calzada et al., 

1997). Em focenídeos, o fusionamento tardio das epífises vertebrais pode ser um 

caráter pedomórfico, uma vez que indivíduos com 17 ou 22 anos podem não 

apresentar as epífises vertebrais totalmente fusionadas (Galatius e Kinze, 2003). 

O fusionamento das vértebras no sentido das extremidades da coluna para o 

centro, já é conhecido para outras espécies como Chephalorhynchus commersonii 

(Lockyer et al., 1988), S. coeruleoalba (Ito e Miyazaki, 1990) e Phocoena phocoena 

(Galatius e Kinze, 2003). O início de fusionamento vertebral atípico entre a Ca14 e 

Ca20, ao invés das extremidades da coluna (cervicais e últimas caudais) ocorreu 

somente em alguns indivíduos entre 3 e 5 anos. Esta característica já foi observada 

em P. phocoena, cujo fusionamento das vértebras caudais pode se iniciar entre a 

Ca23 e Ca26 também em poucos exemplares (Galatius e Kinze, 2003). Sua 

ocorrência pode estar relacionada à grande atuação muscular na região caudal, 

responsável pelos movimentos de rotação da cauda (Smith et al., 1976; Crovetto, 

1990). Esta hipótese encontra superte pelas informações mencionadas por Smith et 

al. (1976) em que o músculo hypaxialis tem seu ponto de inserção da Ca14 a Ca25, 

na base do pedúnculo caudal. Este músculo é responsável pelo controle do ângulo 

da nadadeira caudal.  
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A fórmula vertebral observada para S. fluviatilis foi igual à proposta por 

Fettuccia e Simões-Lopes (2004) para indivíduos de S. guianensis do sul do Brasil: 

Ce7, To12, Lo10-12, Ca 23-25 = 52-56. Esta fórmula leva em consideração a 

variação no número de vértebras lombares (Lo10-12), considerando-se a primeira 

vértebra caudal como aquela que precede o primeiro arco hemal ou hemapófise (de 

Smet, 1977; Slijper, 1979; Rommel, 1990; Crovetto, 1991; Fettuccia e Simões-Lopes, 

2004). Outros artigos consideram o número de lombares fixas em 12 (Carvalho, 

1963; da Silva e Best, 1996; Ávila et al., 2002) ou em 14 vértebras (Williams, 1928). 

O canal neural aberto comumente observado nas vértebras cervicais de 

Sotalia spp. (quase 100% em algumas regiões geográficas), foi relacionado ao 

desenvolvimento em P. blainvillei (Pinedo, 1991). A autora observou que esta 

característica é mais comum em indivíduos jovens do que em adultos, além de variar 

mais em machos (ou apresentar fusionamento tardio nos machos). Em Sotalia spp., 

devido à alta frequência desta característica em todas as faixas etárias, sugere-se 

que o processo neural aberto não deve ser tratado como variação ontogenética, nem 

tampouco como caso de má formação óssea, conforme descrito por van Bressem et 

al. (2007), mas sim como uma característica típica do gênero. 

Em relação às metapófises, Fettuccia e Simões-Lopes (2004) observaram 

que estas se iniciam geralmente na vértebra torácica (To4) na população de S. 

guianensis do sul do Brasil. Neste trabalho, este padrão se manteve até os 

indivíduos do nordeste, onde a frequência de metapófises com início na To3 cresceu 

levemente. Nos exemplares de S. guianensis da região Norte e nos exemplares de 

S. fluviatilis, no entanto, o surgimento destas estruturas é mais comum na To3 que 

na To4. Segundo Slijper (1946), o movimento de natação nos cetáceos é quase que 

totalmente realizado pela região caudal, ao passo que as regiões cervical, torácica e 

lombar são relativamente rígidas (Crovetto, 1984). Desta forma, as metapófises 

funcionam como pontos de apoio muscular no processo neural (Buccholtz e Schur, 

2004) e auxiliam na rigidez do setor, em especial onde estas são mais próximas, 

como ocorre no final das lombares (Fettuccia e Simões-Lopes, 2004). O fato de 

exemplares costeiros da região Norte (S. guianensis) e animais fluviais amazônicos 

(S. fluviatilis) possuírem a mesma característica pode refletir sobreposição de área e 

fluxo gênico entre as duas espécies. Por outro lado, o aparecimento das metapófises 

na To3, pode conferir uma maior rigidez da região torácica, uma vez que esta 

tendência é refletida no fato de alguns exemplares fluviais apresentarem 
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metapófises já na To2. Isto não implica, necessariamente, que os animais desta 

região necessitem de um tórax mais rígido, visto que em T. truncatus estas 

estruturas também podem iniciar na To3 (Rommel, 1990). Na realidade, tendo em 

vista a grande quantidade de obstáculos no ambiente amazônico, esperava-se que 

S. fluviatilis tivesse a região torácica mais flexível, aumentando a capacidade de 

manobrabilidade nesta espécie. Ávila et al. (2002), registrou a ocorrencia de 

metapófises na To5 nos animais da costa do Estado do Ceará, o que não foi 

observado em nenhum indivíduo deste trabalho. 

O dimorfismo sexual em relação ao desenvolvimento pós-craniano parece ser 

comumente observado em cetáceos, com registros para P. blainvillei (Pinedo, 1991), 

P. phocoena (Galatius et al., 2006), S. coeruleoalba (Ito e Miyazaki, 1990; Calzada et 

al.,1997). Em S. guianensis, análises de morfometria craniana (Borobia, 1989; 

Ramos 2001), pós-craniana (Menezes e Simões-Lopes, 1996) e do comprimento do 

corpo realizado por Rosas et al. (2003) têm indicado que esta espécie não apresenta 

dimorfismo sexual no tamanho corporal dos adultos. No entanto, nas populações do 

sul do Brasil, os machos parecem apresentar um segundo pico de crescimento entre 

6 e 7 anos (Rosas et al., 2003). Menezes (1996), analisando ossos da nadadeira e 

escápula, também observou dimorfismo sexual durante um período do 

desenvolvimento. Ambos os autores acreditam que após atingir a maturidade sexual 

o dimorfismo desapareça. De acordo com Rosas et al. (2003) a ausência de 

dimorfismo sexual citado por Borobia (1989); Ramos (2001) e Schimiegelow (1990) 

pode estar relacionado ao fato dos mesmos não terem analisado machos e fêmeas 

separadamente. Infelizmente, o dimorfismo sexual não pôde ser testado neste 

trabalho, uma vez que o número de exemplares jovens com sexo conhecido e com 

idades estimadas não foi suficiente para a análise, apresentando algumas faixas 

etárias com pouca representatividade. Um estudo deste porte deve ser realizado 

para se compreender melhor esta questão. 

Na escápula, a diferença observada entre a largura máxima e a cavidade 

glenóide, revela uma cavidade bem desenvolvida desde cedo. Segundo Menezes 

(1998), em fetos de exemplares do sul do Brasil, a cavidade glenóide é 

proporcionalmente maior, onde o valor atinge de 24 a 28% do comprimento total da 

escápula. Durante o primeiro ano de vida esta proporção cai para 18% e em animais 

maduros o valor é de cerca de 14% do comprimento total da escápula. Fettuccia 

(2006) observou que os exemplares adultos da espécie fluvial apresentam a 
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cavidade glenóide proporcionalmente maior do que a espécie marinha do nordeste e 

sul do Brasil. No presente estudo, o mesmo foi observado, no entanto, com uma 

amostra maior esta variação não foi tão importante na análise de variável canônica. 

Uma cavidade glenóide maior pode proporcionar mais liberdade de movimentos ao 

úmero e consequentemente permitir movimentos mais amplos à nadadeira peitoral 

como um todo. Esta característica poderia ser vantajosa para a espécie fluvial em 

termos de manobrabilidade no ambiente amazônico, cheio de obstáculos. Esta 

mesma hipótese de maior exigência de manobrabilidade no ambiente amazônico 

também aparace no crânio de S. fluviatilis, onde a espécie apresenta o côndilo 

occipital mais descolado ventralmente (Monteiro et al., 2002). 

No esterno, a maior variação morfológica ontogenética é observada nos 

subadultos e adultos, pois de maneira geral os filhotes apresentam a estrutura 

arredondada e sem projeções laterais. As assimetrias e as fenestras frequentemente 

observadas nas duas espécies aqui estudadas, também são comuns a outros 

odontocetos como P. blainvillei (Pinedo, 1991), Stenella spp. (Perrin, 1975), 

Cephalorhynchus commersonii (Robineau e Buffrenil,1985). Em relação ao 

fusiomento, as idades de 9 e 12 anos observadas para S. guianensis e S. fluviatilis, 

respectivamente, apresentam valores maiores do que o encontrado por Ramos 

(2001) para o boto-cinza no sudeste do Brasil, onde a autora encontrou uma 

variação entre 3 e 10 anos no grau de fusão. O fusionamento tardio desta estrutura 

nos golfinhos do gênero Sotalia, levou o próprio van Bénéden a descrever o esterno 

de S. guianensis erroneamente como “um dico ósseo muito particular, tendo em 

vista que não apresenta várias partes ósseas unidas como os outros delphinideos” 

(van Bénéden, 1875). De acordo com Pinedo (1991), o esterno é uma das últimas 

estruturas a sofrer fusionamento em P. blainvillei, onde ela observou indivíduos entre 

4 e 8 anos com maturidade física, mas esterno ainda sem fusionamento. Em outras 

espécies de pequeno porte, mas com média de vida menor como Cephalorhynchus 

comersonii, no entanto, o fusionamento ocorre próximo aos 6 anos de idade 

(Robineau e Buffrenil, 1985) ou mais cedo (Galatius e Kinze, 2003).  

A descrição de S. fluviatilis em relação à forma geral do esterno não difere do 

que foi observado em S. guianensis por Fettuccia (2006) e Menezes e Simões-Lopes 

(2008). As fenestras já haviam sido registradas para o gênero como característica 

comum e provavelmente oriundas da falta de fusionamento entre dois centros de 

ossificação (Fettuccia, 2006; Simões-Lopes e Menezes, 2008). Segundo Perrin 
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(1975), o esterno é uma estrutura extremamente variável em vários aspectos. O 

manúbrio pode ser perfurado ou não, pode apresentar um ou dois processos 

laterais, pode ser assimétrico ou apresentar grande variação no seu contorno. 

O número de costelas esternais variou entre cinco e sete pares. Os últimos 

pares são ligados ao esterno indiretemente, por processos cartilaginosos, o que 

justifica parte da diferença registrada na literatura (Carvalho, 1963). Simões-Lopes et 

al. (2008) cita o mesmo número de costelas esternais que o presente estudo. 

Carvalho (1963) não observou cinco pares enquanto que originalmente van Bébéden 

(1875) descreveu S. guianensis (= S. brasiliensis) com seis pares de costelas 

esternais.  

O número de costelas vertebrais está diretamente relacionado ao número de 

vértebras torácicas. Nas duas espécies do gênero Sotalia geralmente são 

observados 12 pares, onde as primeiras três a seis são biarticuladas. Carvalho 

(1963) e  Simões-Lopes e Menezes (2008) citam uma variação menor de costelas 

biarticuladas, entre quatro ou cinco pares, enquanto que Avila et al. (2002) 

observaram apenas quatro pares para S. guianensis. A variação na espessura da 

região do capítulo das costelas vertebrais em S. fluviatilis não foi registrada na 

literatura até o momento. 

A forma geral do aparato hióide observada para ambas às espécies confere 

com dados da literatura para S. guianensis do Sul do Brasil (Pretto et al., 2009), 

indicando um padrão semelhante entre as duas espécies. 

O tempo de fusionamento entre o basihial e o estilohial confere com o que foi 

observado no sudeste (Ramos, 2001) e sul do Brasil (Pretto et al., 2009). Os autores 

observaram início de fusão em espécimes com cerca de 5 anos e término após os 

dez anos de idade. Segundo Perrin (1975), o fusionamento do aparato hióide é 

tardio nos golfinhos do gênero Stenella e não parece estar relacionado com a 

maturidade física, uma vez que alguns exemplares com epífises vertebrais sem 

fusionamento apresentavam o basihial e os estilohiais completamente fusionados e 

vice versa. Em S. fluviatilis, devido ao baixo número amostral de jovens, não ficou 

claro quanto tempo o hióide leva para fusionar completamente, no entanto, 

percebeu-se um atraso no desenvolvimento em cerca de 8 anos comparado com S. 

guianensis. Em S. coeruleoalba, o fusionamento se inicia entre 11 e 15 anos e 

termina com 17 anos ou mais (Ito e Miyazaki, 1990) enquanto que em C. 
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commersonii o fusionamento total ocorre mais cedo, próximo aos 6 anos de idade 

(Robineau e Buffrenil, 1985). 

As distintas proporções entre o aparato hióide das duas espécies e a forma 

intermediária observada nos exemplares de S. guianensis do Norte da América do 

Sul (costa norte do Brasil (AP e PA), Suriname, Venezuela e Colômbia) podem ter 

várias implicações. Segundo Reidenberg e Laitman (1994) a forma, o tamanho e 

musculatura do aparato hióide estão relacionadas à respiração, deglutição, produção 

de sons e alimentação (suction feeding) em algumas espécies, além de ter 

importantes relações evolutivas. Desta forma, considerando-se as diferenças 

ecológicas entre as duas espécies, é esperado que uma estrutura multifuncional 

como o hióide responda a todas estas mudanças. De uma forma geral, a espécie 

fluvial vive um ambiente com grande exigência em termos de ecolocalização, tanto 

pela maior turbidez da água, quanto pelo maior número de obstáculos a serem 

desviados durante deslocamento. Além disso, a alimentação é diferenciada nas duas 

espécies, onde S. guianensis demonstra uma preferência por peixes e lulas 

neríticos, mas também se alimenta de espécies pelágicas e demersais, indicando 

que essa espécie pode se alimentar em diferentes profundidades (Borobia e Barros, 

1989; di Beneditto e Ramos 2001; Gurjão et al., 2003). Ao contrário, S. fluviatilis 

alimenta-se quase que exclusivamente de peixes pelágicos ou de superfície (da 

Silva e Best, 1996). Um estudo detalhado da musculatura envolvida no aparato 

hióide torna-se necessário para compreender melhor esta variação morfológica e 

suas implicações.  

A variação morfométrica observada no aparato hióide dos exemplares 

marinhos do norte, a separação parcial na forma das nadadeiras e o surgimento das 

metapófises na To3 sugerem que os animais desta região apresentam uma forma 

intermediária entre a espécie marinha e a fluvial. Esta condição intermediária pode 

refletir certo fluxo gênico e isto deve ser analisado em estudos futuros.  Trabalhos 

morfológicos, genéticos e ecológicos devem ser incentivados com prioridade para a 

conservação das populações marinhas da região norte, em especial na área de 

simpatria, próximo à foz do rio Amazonas. 

 

 

 

 



92 

 

2.5. Referências Bibliográficas 

 

Arvy, L.; Pilleri, G. 1977. The Sternum in Cetacea. Investigations on Cetacea, 8: 123-

148.  

Arvy, L. 1979. The abdominal bones of cetaceans. Investigations on Cetacea, 10: 

215-227. 

Borobia, M.; Barros, N.B. 1989. Notes on the diet of marine Sotalia fluviatilis. Marine 

Mammal Science, 5(4): 395-399. 

Buchholtz, E.A. 2001. Vertebral osteology and swimming style in living and fossil 

whales (Order: Cetacea). Journal of Zoology of London, 253: 175-190.  

Avila, F.J.C.; Alves Júnior, T.T.; Parente, C.L.; Vaz, L.A.L.; Monteiro-Neto, C. 2002. 

Osteologia do boto-cinza, Sotalia fluviatilis Gervais, 1853, da Costa do Estado 

do Ceará, Brasil. Arquivos de Ciências do Mar, 35: 145-155. 

Borobia, M. 1989. Distribution and morphometrics of South American dolphins of the 

genus Sotalia. Master, McDonald College of McGill University, Montreal, 81pp. 

Buchholtz, E.A.; Shur, S.A. 2004. Vertebral osteology in Delphinidae (Cetacea). 

Zoological Journal of the Linnean Society, 140: 383-401. 

Buffrénil, V.; Robineau, D. 1984. Données sur la maturation du squelette post-

crânien chez le Dauphin de Commerson [Cephalorhynchus commersonii 

(Lacépède, 1804)] des îles Kerguelen. Annales Science Naturist Zoology, 13(6): 

125-132. 

Caballero, S.; Trujillo, F.; Vianna, J.A.; Barrios-Garrido, H.; Montiel, M.G.; Beltrán-

Pedreros, S. 2007. Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking 

for "tucuxi"(Sotalia fluviatilis) and "costero" (Sotalia guianensis) dolphins. Marine 

Mammal Science, 23: 358-386. 

Calzada, N.; Aguilar, A.; Lockyer, C.; Grau, E. 1997. Patterns of growth and physical 

maturity in the western Mediterranean striped dolphin, Stenella coeruleoalba 

(Cetacea: Odontoceti). Canadian Journal of Zoology, 75(4): 632-637.  



93 

 

Calzada, N.; Aguilar, A. 1996. Flipper Development in the Mediterranean Striped 

Dolphin (Stenella coeruleoalba). The Anatomical Record, 245: 708-714. 

Carpenter, K.; Madsen, J.H.; Lewis, A. 1994. Monting of fossil vertebrate skeletons. 

In: Leiggi, P.; May, P. (Eds). Vertebrate Paleontological Techniques. Vol. 1., 

Cambridge University Press, Cambridge. p. 285-322. 

Carvalho, C.T. 1963. Sobre um boto comum no litoral do Brasil (Cetacea, 

Delphinidae). Revista Brasileira de Biologia, 23(3): 266-276. 

Cooper, L.N.; Dawson, S.D. 2009. The trouble with flippers: a report on the 

prevalence of digital anomalies in Cetacea. Zoological Journal of the Linnean 

Society, 155: 722-735. 

Crovetto, A. 1984. Elementos biomecanicos de la columna vertebral de los cetaceos 

y su papel en la locomoción. Anales Primera Reunión de Trabajos de Expertos 

en Mamíferos Acuáticos de América del Sur, Buenos Aires, Argentina: 106-121. 

Crovetto, A. 1990. Esqueleto y musculatura locomotriz en el delfin chileno 

Cephalorhynchus eutropia, Gray 1846 (Delphinidae, Cetacea). Gayana Zoology 

54(3-4): 79-85. 

Crovetto, A. 1991. Etude osteometrique et anatomo-funcionelle de la colonne 

vertebrale chez les grands cetaces. Investigations on Cetácea, 23: 7-189.  

Crovetto, A.; Lemaitre, C. 1991. Caracteristicas de un esqueleto de Phocoena 

spinipinnis, Burmeister 1865 (Marsopa de Burmeister) de lãs costas de Chile y 

comentários sobre la osteologia del gênero, Revista de Biologia Marina, 26(1): 

37-47. 

Cunha, H.A.; da Silva, V.M.F.; Lailson-Brito Jr, J.; Santos, M.C.O.; Flores, P.A.C.; 

Martin, A.R.; Azevedo, A.F.; Fragoso, A.B.L.; Zanelatto, R.C.; Solé-Cava, A.M. 

2005. Riverine and marine ecotypes of Sotalia dolphins are different species. 

Marine Biology, 148(2): 449-457. 

da Silva, V.M.F. 1996. Sotalia fluviatilis. Mammalian Species, 527: 1-7.  



94 

 

Dawbin, W.H.; Noble, B.A.; Fraser, F.C. 1970. Observations on the electra dolphin, 

Peponocephala electra. Bulletin of the British Museum (Natural History), 20(6): 

173-201. 

De Smet, W.M.A. 1977. The regions of the cetacean vertebral column. In: Harrison, 

R.J. (Ed). Functional Anatomy of Marine Mammals. Academic Press, London. 

p. 59-80. 

di Beneditto, A.P.; Ramos, R.M.A. 2001. Biologia e Conservação de Pequenos 

Cetáceos no Norte do estado do Rio de Janeiro. Série Ciências Ambientais, 

ENF, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. 94pp. 

Felts, W.J.L. 1977. Some Functional and Structural Characteristics of Cetacean 

Flippers and Flukes. In: Norris, K.S. (Eds). Whales, Dolphins, and Porpoises.  

California. USA. p. 255-276. 

Fettuccia, D.C. 2006. Comparação osteológica nas espécies do gênero Sotalia Gray, 

1866 no Brasil (Cetacea, Delphinidae). Dissertação de Mestrado, Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas. 107pp. 

Fettuccia, D.C.; da Silva V.M.F.; Simões-Lopes, P.C. 2009. Non-metric characters in 

two species of Sotalia (Gray, 1866) (Cetacea, Delphinidae). Brazilian Journal of 

Biology 69(3): 907-917. 

Fettuccia, D.C.; Simões-Lopes, P.C. 2004. Morfologia da Coluna Vertebral do boto-

cinza, Sotalia guianensis (Cetacea, Delphinidae). Biotemas, 17(2): 125-148.  

Flores, P.A.C. 2002. Tucuxi Sotalia fluviatilis. In: Perrin, W. F.; Würsig, B.; 

Thewissen, J. G. M. (Eds). Encyclopedia of MarineMammals. Academic Press, 

San Diego, CA, USA. p. 1267-1269. 

Galatius, A.; Andersen, M.B.E.R.; Haugan, B.; Langhoff, H.E.; Jespersen,  A. 2006. 

Timing of epiphyseal development in the flipper skeleton of the harbour 

porpoise (Phocoena phocoena) as an indicator of paedomorphosis. Acta 

Zoologica, 87(1): 77-82. 



95 

 

Galatius, A.; Kinze, C.C. 2003. Ankylosis patterns in the postcranial skeleton and 

hyoid bones of the harbour porpoise (Phocoena phocoena) in the Baltic and 

North Sea. Canadian Journal of Zoology, 81: 1851-1861. 

Garavello, J.C.; Reis, S.F.; Strauss, R.E. 1991. Discrimination and body form variation in 

three species of Leporinus Spix from Rio Meta, Colombia (Ostariophysi: 

Anastomidae). Zoologischer Anzeiger, 227: 93-97.  

Garavello, J.C.; Reis, S.F.; Strauss, R.E. 1992. Geographic variation in Leporinus 

frederici (Bloch) (Pisces: Ostariophysi: Anastomidae) from the Paraná-Paraguay 

and Amazon River basins. Zoologica Scripta, 21(2): 197-200. 

Gurjão, L.M.; Furtado Neto, M.A.A.; Santos, R.A.; Cascon, P. 2003. Feeding habits of 

marine tucuxi, Sotalia fluviatilis, at Ceara State, northeastern Brazil. The Latin 

American Journal of Aquatic Mammals, 2(2): 117-122. 

Hohn, A.A.; Scott, M.D.; Wells, R.S.; Sweeney, J.C.; Irvine, A.B. 1989. Growth layers 

in teeth from known-age, free-ranging bottlenose dolphins. Marine Mammal 

Science, 5: 315-342. 

Ito, H.; Miyazaki, N. 1990. Skeletal Development of the Striped Dolphin (Stenella 

coeruleoalba) in Japanese waters. Journal of the Mammalogical Society of 

Japan, 14: 79-96. 

Klima, M.O.; Oelschläger, H.A.; Wünsch, D. 1980. Morphology of the pectoral girdle 

in the Amazon dolphin Inia geoffrensis with special reference to the shoulder joint 

and the movements of the flippers. Z. Saugetierkunde, 45: 288-309. 

Lockyer, C.; Goodall, R.N.P.; Galeazzi, A.R. 1988. Age and Body Length 

Characteristics of Cephalorhynchus commersonii from Incidentally-caught 

Specimens of Tierra del Fuego. Reports of the International Whaling 

Commission, (Special Issue 9): 103-118. 

Mead, J.G.; Potter, C.W. 1990. Natural History of Bottlenose Dolphins Along the 

Central Atlantic Coast of the United States. In: Leatherwood, S.; Reeves, R.R. 

(Eds). The Bottlenose Dolphin. Academic Press, San Diego, California. p. 165-

195. 



96 

 

Menezes, M.E. 1998. Ontogenia da escápula e ossos do membro anterior da forma 

marinha de Sotalia fluviatilis (Gervais, 1853) (Cetacea, Delphinidae) do sul do 

Brasil. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, 83pp. 

Menezes, M.E.; Simões-Lopes, P.C. 1996. Osteologia e morfologia da aleta peitoral 

da forma marinha de Sotalia fluviatilis (Cetacea-Delphinidae) no litoral do Brasil. 

Estudos de Biologia, 4(40): 23-31. 

Monteiro-Filho, E.L.A.; Monteiro, L.R.; Reis, S.F. 2002. Skull shape and size 

divergence in dolphins of the genus sotalia: a tridimensional morphometric 

analysis. Journal of Mammalogy, 83: 125-134. 

Perrin, W.F. 1975. Variation of spotted and spinner porpoises (genus Stenella) in the 

Eastern Pacific and Hawaii. Bulletin of the Scripps Institution of Oceanography, 

21: 1-206. 

Perrin, W.F.; Heyning, J.E. 1993. Rostral fusion as a criterion of cranial maturity in 

the common dolphin, Delphinus delphis. Marine Mammal Science, 9(2): 195-197. 

Pinedo, M.C. 1991. Development and variation of the fransiscana, Pontoporia 

blainvillei. Dissertation, University of California, Santa Cruz, CA, USA. 406pp. 

Pretto, D.J.; Oliveira, G.; Graipel, M.E.; Simões-Lopes, P.C. 2009. Morfologia do 

aparato hióide de algumas espécies de odontocetos do sul do Brasil. Biotemas, 

22: 111-120. 

Ramos, R.M.A. 2001. Variação morfológica em Pontoporia blainvillei e Sotalia 

fluviatilis (Cetacea) na costa sudeste do Brasil. Tese de Doutorado. Universidade 

Estadual do Norte Fluminense - UENF, Campos dos Goytacazes, Rio de 

Janeiro. 156pp. 

Ramos, R.M.A.; di Beneditto, A.P.M.; Lima, N.R.W. 2000. Relatioship between dental 

morphology, sex, body length and age in Pontoporia blainvillei and Sotalia 

fluviatilis (Cetacea) in Northern Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Biologia, 60: 

15-30. 



97 

 

Randi, M.A.F.; Rassolin, P.; Rosas, F.C.W.; Monteiro-Filho, E.L.A. 2008. Padrão de 

cor da pele. In: Monteiro Filho, E.L.A.; Monteiro, K.D.K.A. (Eds). Biologia, 

Ecologia e Conservaçao do Boto-Cinza. IPeC, São Paulo. p. 277. 

 Reidenberg, J.S.; Laitman, J. 1994. Anatomy of the Hyoid Apparatus in Odontoceti 

(Toothed Whales): Specializations of Their Skeleton and Musculature Compared 

With Those of Terrestrial Mammals. The Anatomical Record, 240: 598-624. 

 Reis, S.F.; Pessôa, L.M.; Strauss, R.E. 1990. Application of size-free canonical 

discriminant analysis to studies of geographic differentiation. Revista Brasileira 

de Genética, 13: 509-520. 

Robineau, D.; Buffrenil, V. 1985. Données ostéologiques et ostéométriques sur le 

dauphin de Commerson, Cephalorhynchus commersonii (Lacépède, 1804), en 

particulier celui des îles Kerguelen. Mammalia, 49: 109-123. 

Rommel, S. 1990. Osteology of the Bottlenose Dolphin. In: Leatherwood, S.; Reeves, 

R. (Eds). The Bottlenose Dolphin. Academic Press, San Diego, USA. p. 29-49. 

Rosas, F.C.W. 2000. Interações com a pesca, mortalidade, idade, reprodução e 

crescimento de Sotalia guianensis e Pontoporia blainvillei (Cetacea, Delfinidae e 

Pontoporiidae) no litoral sul do estado de São Paulo e litoral do estado do 

Paraná, Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 

Paraná. 145pp. 

Rosas, F.C.W.; Barreto, A.S.; Monteiro-Filho, E.L.D. 2003. Age and growth of the 

estuarine dolphin (Sotalia guianensis) (Cetacea, Delphinidae) on the Paraná 

coast, southern Brazil. Fishery Bulletin, 101(2): 377-383.  

Rosas, F.C.W.; Monteiro-Filho, E.L.D. 2002. Reproduction of the estuarine dolphin 

(Sotalia guianensis) on the coast of Paraná, southern Brazil. Journal of 

Mammalogy, 83(2): 507-515. 

 

 



98 

 

Schmiegelow, J.M.M. 1990. Estudo sobre cetáceos odontocetos encontrados em 

praias da região entre Iguapé (SP) e Baía de Paranaguá (PR) (24 42S - 25 28 S) 

com especial referência a Sotalia fluviatilis (Gervais, 1853) (Delphinidae). 

Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo. 

149 pp. 

Simões-Lopes, P.C.; Gutstein, C.S. 2004. Notes on the anatomy, positioning and 

homology of the pelvic bones in small cetaceans (Cetacea, Delphinidae, 

Pontoporiidae). Lajam, 3(2): 157-162. 

Simões-Lopes, P.C.; Menezes, M.E. 2008. Morfologia esqueletal. In: Monteiro Filho, 

E.L.A.; Monteiro, K.D.K.A. (Eds). Biologia, Ecologia e Conservaçao do Boto-

Cinza. IPeC, Campinas, São Paulo. p. 17-38. 

Slijper, E. 1946. Comparative biologic-anatomical investigations on the vertebral 

column and spinal musculature of mammals. Kongelige Nederlands Akademie 

der Wetenschappelijk Verhandlung, 42(5): 1-128. 

Slijper, E. 1979. Whales. Hutchinsson,University Press, London, England. 511pp. 

Smith, T.D.; Mooney, M.P.; Siegel, M.I. 1994. Shape of scapular fossae in freshwater 

and marine dolphins. Journal of Mammalogy, 75(2): 515-519. 

Smith, G.J.; Browne, K.W.; Gaskin, D.E. 1976. Funcional myology of the harbour 

porpoise, Phocoena phocoena. Canadian Journal of Zoology, 54: 716-729. 

van Bénéden, E. 1875. Mémoire sur un Dauphin Nouveau de la Baie de Rio de 

Janeiro, désigné sous le nom de Sotalia brasiliensis. Memmoires de l’Academie 

Royale de Sciences Belgique, 41: 2-44. 

van Bressem, M.F.; Van Waerebeek, K.; Reyes, J.; Félix, F.; Echegaray, M.; 

Siciliano, S.; Di Benedito, A.P.; Flach, L.; Viddi, F.; Avila, I.C.; Herrera, J.C.; 

Tobón, I.C.; Bolaños-Jiménez; J.; Moreno, I.B.; Ott, P.; Sanini, G.P.; Castineira, 

E.; Montes, D.; Crespo, E.; Flores, P.A.C.; Haase, B.; Souza, S.M.F.M.; Laeta, 

M.; Fragoso, A.B. 2007. A preliminary overview of skin and skeletal diseases and 

traumata in small cetaceans from South American waters. Lajam, 6: 7-42. 



99 

 

Watson, A.; Kuo, T.F.; Yang, W.C.; Yao, C.J.; Chou, L.S. 2008. Distinctive osteology 

of distal flipper bones of tropical bottlenose whales, Indopacetus pacificus, from 

Taiwan: Mother and calf, calf with polydactyly. Marine Mammal Science, 24(2): 

398-410. 

Williams, S.H. 1928. A river dolphin from Kartabo Bartica District, British Guiana. 

Zoologica: Zoological Society, 7: 105-128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

3. Variação morfológica e dimorfismo sexual craniano em golfinhos do gênero 
Sotalia (Gray, 1866) na América do Sul. 

 
Daniela de Castro Fettuccia

1*
, Vera Maria Ferreira da Silva

1
, Daniela Sanfelice

2
, Paulo César Simões-Lopes

3 

 
1
Laboratório de Mamíferos Aquáticos – INPA, Av. André Araújo, 2936, Aleixo, CEP 69060-001, Manaus, AM. 
2
Museu de Ciências Naturais/ FZBRS - Rua Dr. Salvador França, 1427. Jardim Botânico, CEP: 90.690-000 

P.Alegre, RS, BR. 
3
Laboratório de Mamíferos Aquáticos – LAMAQ, Departamento de Ecologia e Zoologia, CCB, Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC,CP 5102, CEP 88040-970, Florianópolis, SC,  

 
*e-mail: fettuccia@hotmail.com 

 
 

Resumo: Foram analisadas as três vistas cranianas (ventral, dorsal e lateral) de 253 

exemplares adultos de Sotalia guianensis de diferentes localidades da América do 

Sul e de 22 exemplares de S. fluviatilis com o propósito de avaliar a variação 

morfológica e o dimorfismo sexual craniano no gênero Sotalia. A espécie marinha foi 

dividida em quatro grupos de acordo com a procedência: Norte (N): costa norte do 

Brasil (AP e PA), Suriname, Venezuela e Colômbia; Nordeste (NE): costa nordeste 

do Brasil (MA, PE, PB e BA); Sudeste (SE): costa sudeste do Brasil (ES, RJ e SP) e 

Sul (S): costa sul do Brasil (PR e SC). De acordo com a morfometria geométrica, foi 

observado que as populações do SE e S apresentaram semelhança morfológica, o 

que indica um provável fluxo gênico entre os indivíduos destas localidades. Os 

golfinhos da região norte, ao contrário, apresentam uma tendência a divergir das 

outras populações marinhas, enquanto que a população do nordeste é mais plástica 

e exceto pela morfologia da vista dorsal, se apresenta de forma intermediária entre 

as populações do norte e sudeste/sul. S. fluviatilis difere de S. guianensis por 

apresentar o crânio levemente comprimido dorso-ventralmente e o côndilo occipital 

deslocado ventralmente, além dos nasais e os pré-maxilares deslocados 

posteriormente em direção a crista supraoccipital. Os pterigóides são mais 

separados entre si e toda a região basi-craniana envolvendo os palatinos, 

pterigóides e basioccipital parecem ser também deslocados posteriormente em S. 

fluviatilis. Foi observado dimorfismo sexual nos espécimens de S. guianensis 

provenientes da região norte (Estado do Amapá, Suriname, Venezuela e Colômbia), 

com as fêmeas apresentaram nasais mais posteriores, assemelhando-se neste 

aspecto à S. fluviatilis. Em relação ao tamanho corporal, foi observado que os 

indivíduos marinhos da região norte não diferem estatisticamente de S. fluviatilis, 

evidenciando que os animais desta região apresentam tamanho reduzido quando 

comparados à S. guianensis de outras regiões geográficas. A condição pedomórfica 

mailto:fettuccia@hotmail.com
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do crânio de S. fluviatilis já observado em trabalhos morfológicos anteriores foi 

confirmada no presente estudo. 

 

Palavras chaves: boto-cinza, tucuxi, variação geográfica, dimorfismo sexual, 

morfometria geométrica. 

 

Abstract: In order to evaluate the morphological variation and sexual dimorphism of 

the skull in the genus Sotalia, three skull views (ventral, dorsal and lateral) were 

analysed in 253 adult specimens of Sotalia guianensis from different sites in South 

America and 22 specimens of S. fluviatilis. The marine species was divided into four 

groups according to their distribution: North (N): northern coast of Brazil (AP and PA), 

Suriname, Venezuela and Colombia; Northeast (NE): north-eastern coast of Brazil 

(MA, PE, PB and BA); Southeast (SE): south-eastern coast of Brazil (ES, RJ and 

SP); and South (S): southern coast of Brazil (PR and SC). According to the geometric 

morphometry, it was observed that the south-eastern and southern populations of 

Brazil showed morphological similarities, indicating a likely genetic flow between 

individuals of these sites. On the contrary, dolphins of the Northern region presented 

a tendency to diverge from other marine populations. Meanwhile, the North-eastern 

population appears to be more plastic and, with the exception of the dorsal view of 

the skull, it shows an intermediate form between the populations of the North and 

Southeast/South. S. fluviatilis differs from S. guianensis as its skull is slightly 

compressed dorsoventrally, and the occipital condyles are dislocated ventrally. In 

addition, the nasal and premaxilla are dislocated posteriorly towards the 

supraoccipital crest. The pterygoid bones are further separated and the entire 

basicranium region, which involves the palatines, pterygoid and basioccipital bones, 

also seem to be dislocated posteriorly in S. fluviatilis. Sexual dimorphism was 

observed in the marine population of the Northern region (Amapá state, Suriname, 

Venezuela and Colombia), with females presenting nasal bones dislocated 

posteriorly, similarly to the fluvial species. Regarding the body size, it was observed 

that marine individuals of the Northern region do not differ statistically from the S. 

fluviatilis. Therefore it confirms that animals from this region show a reduced body 

size when compared to S. Guianensis from other regions. The pedomorphic condition 

of the skull of S. fluviatilis had already been observed in previous morphologic 

studies and was confirmed in this current work.  
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Key worlds: Guiana dolphin, tucuxi, geographic variation, sexual dimorphism, 

geometric morphometry. 

 

3.1. Introdução  

 

Após o reconhecimento da validade de duas espécies para o gênero Sotalia, 

uma marinha (Sotalia guianensis) e uma fluvial (S. fluviatilis) (Monteiro-Filho et al., 

2002; Cunha et al., 2005; Fettuccia, 2006), tornou-se necessário compreender como 

as espécies variam morfologicamente ao longo de sua distribuição. Estudos sobre a 

variação geográfica em S. guianensis (boto-cinza) foram realizados com base na 

morfologia craniana (Borobia, 1989; Ramos, 2001; Monteiro-Filho et al., 2002; 

Fettuccia, 2006; Fettuccia et al., 2009; Souto, 2006) e em estudos genéticos (Cunha 

et al., 2005; Caballero et al., 2007).  No entanto, ainda existe pouca informação 

morfológica para algumas localidades específicas, como por exemplo, a porção 

norte da distribuição de S. guianensis (entre o Maranhão e Honduras), devido à 

reduzida disponibilidade de material osteológico (Borobia, 1989; Fettuccia, 2006). 

Parte deste problema é devido à ampla distribuição da espécie marinha que ocorre 

de Honduras (1558’ N e 8542’ W) (Borobia et al., 1991, da Silva e Best, 1996) até 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil (2735’S e 4834’W) (Simões-Lopes, 1988; 

Borobia, 1989), perfazendo uma longa extensão do litoral Atlântico tropical e 

subtropical da América do Sul e Central. No que tange à espécie fluvial (tucuxi), a 

falta de material osteológico disponível em coleções tem restringido comparações 

entre populações de água doce. 

Dentro de uma população, podemos encontrar três diferentes tipos de 

variações morfológicas osteológicas: sexual, ontogenética e geográfica. O 

dimorfismo sexual é uma forma de variação não geográfica que pode estar 

relacionada à seleção sexual ou à diferenças ecológicas entre sexos (Schnell et al., 

1985). A variação ontogenética também é uma variação não geográfica que permite 

não só a compreensão das mudanças no hábito de vida e/ou alimentar durante o 

desenvolvimento, mas também fornece muitas pistas a respeito da evolução de 

características morfológicas (ver Capítulos 1 e 2). Já a variação geográfica, 

determinada pela existência de diferenças entre grupos separados fisicamente, pode 

indicar a existência de subdivisões entre populações (Schnell et al., 1986). Segundo 

Pinedo (1991), o estudo de padrões morfológicos observados em uma espécie ao 
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longo de sua distribuição pode fornecer informações sobre a estrutura do estoque 

populacional e do padrão de movimentação da mesma, ou seja, a avaliação da 

variação geográfica permite compreender as unidades populacionais para fins de 

conservação (Schnell et al., 1986). Como a variação ontogenética já foi abordada 

anteriormente, este estudo tem como foco a variação geográfica e sexual das 

espécies do gênero Sotalia na América do Sul. 

Segundo Patton e Smith (1990), dois fatores podem interferir na variação 

morfológica: o tamanho e a forma. Cada um desses fatores pode ter significados 

biológicos diferentes e responder a fatores ambientais e históricos de forma distinta. 

A variação geográfica do tamanho corporal pode estar relacionada a várias causas 

como variáveis ambientais condicionadas ao habitat, tipo e disponibilidade das 

presas, taxa de captura (impacto de captura incidental) na população e padrão de 

deslocamento da mesma (Ross e Cockcroft, 1990; Murphy e Rogan, 2006). Segundo 

Moraes (2003), a variação da forma está relacionada às mais variadas questões, 

que vão desde a ecologia e distribuição dos diferentes grupos taxonômicos até os 

processos evolutivos envolvidos no surgimento de espécies, processos fisiológicos e 

energéticos.  

Desta forma, a análise da variação geográfica pode contribuir na definição de 

unidades populacionais e, consequentemente, auxiliar na elaboração de unidades de 

conservação. Sabe-se que tanto o boto-cinza quanto o tucuxi, são afetados pelas 

atividades antrópicas, sobretudo pela captura incidental no Brasil (Best e da Silva, 

1984; Monteiro-Neto et al., 2000; Di Beneditto, 2003; Moura et al., 2008), Suriname 

(Husson, 1978) e Venezuela (Riquelme, 2003). Sendo assim, este trabalho tem 

como objetivo definir as variações geográficas para S. guianensis na América do Sul, 

bem como a variação interespecífica e sexual, fornecendo informações importantes 

para a definição de grupos morfologicamente distintos ou estoques populacionais.  

 

3.2. Material e Métodos 

 

Foram analisados 253 exemplares de Sotalia guianensis de diferentes 

localidades da América do Sul e 22 de S. fluviatilis (Tabela I). Visando eliminar 

variação ontogenética na análise geográfica (Thorpe,1983) foram considerados 

somente os indivíduos adultos e subadultos. As classes etárias foram determinadas 

conforme o grau de fusionamento do complexo occipital, basioccipital, pterigóides, 
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nasais e de acordo com a formação dos septos alveolares (Dawbin et al., 1970; 

Perrin, 1975 e Ito e Miyazaki, 1990). Os exemplares marinhos foram separados a 

priori em quatro grupos de acordo com a sua procedência: Norte (N): n = 46, costa 

norte do Brasil (AP e PA), Suriname, Venezuela e Colômbia; Nordeste (NE): n = 30, 

costa nordeste do Brasil (MA, PE, PB e BA); Sudeste (SE): n = 68, costa sudeste do 

Brasil (ES, RJ e SP) e Sul (S): n = 109, costa sul do Brasil (PR e SC).   

A variação morfológica do crânio foi avaliada por meio de análise geométrica 

(morfometria geométrica), que é capaz de descrever e localizar mais claramente as 

regiões de mudanças na forma e, sobretudo, de construir e reconstituir graficamente 

estas diferenças (Moraes, 2003). Esta metodologia permite a análise da forma sem a 

interferência do tamanho, orientação e posição (Monteiro e Reis, 1999; Sanfelice, 

2003), fato importante considerando-se que as duas espécies aqui avaliadas 

possuem tamanhos distintos. 

Os crânios foram fotografados em vistas dorsal, ventral e lateral, sobre um 

papel milimetrado. Em cada crânio foram plotados 41 marcos anatômicos adaptados 

de Monteiro-Filho et al. (2002), Moreno (2002) e Fettuccia (2006) (Tabela II; Figura 

1). Os marcos anatômicos são definidos como regiões homólogas que podem ser 

reconhecidas em indivíduos de todos os tamanhos (Monteiro e Reis, 1999; Zelditch 

et al., 2004).  

Cada crânio completo teve seus marcos anatômicos plotados nas imagens 

digitalizadas, utilizando o programa TpsDig (versão 2.04 – F. James Rohlf, 2005), 

disponível na internet no endereço http://life.bio.sunysb.edu/morph/ da Stony Brook 

Morphometrics Home Page. As coordenadas de procrustes foram obtidas com a 

utilização do programa TPSUtil e CoorGen6f, disponível no mesmo software 

supracitado. 

O dimorfismo sexual em relação ao tamanho foi testado em cada vista 

craniana pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney com o tamanho do centróide 

para todas as localidades. Para testar o dimorfismo em relação à forma, foi realizado 

um teste-F no programa TwoGroup, que também faz parte do pacote de programas 

(Integrated Morphometrics Package/ IMP), da Stony Brook Morphometrics. Os testes 

de Mann-Whitney foram realizados no programa BioEstat 5.0 (Ayres et al., 2007). 

Para a variação geográfica foi realizada uma Análise de Componentes 

Principais (PCA) e uma Análise de Variáveis Canônicas (CVA), ambas rodadas nos 

http://life.bio.sunysb.edu/morph/
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softwares livres do pacote IMP, com os programas Gen6n e CVAGen6j, 

respectivamente. 

A variação do comprimento total entre as duas espécies e ao longo da 

distribuição de S. guianensis na América do Sul foi comparada por meio do teste não 

paramétrico de Kruskall-Wallis no programa Bioestat 5.0 (Ayres et al., 2007). 

 

Tabela I: Lista de exemplares de S. fluviatilis e S. guianensis analisados.  

Região Localidade Exemplar Sexo 

AM Leticia, Amazonas IAVHM 7345 I 

S. fluviatilis Amazonas IAVHM 7503 I 

 
Amazonas, Caballo Cocha IAVHM 7504 I 

 
Anavilhanas INPA MA 041 M 

 
Lago Amanã INPA MA 050 F 

  
INPA MA 40 F 

 
Lago de Tefé INPA MA 008 I 

  
INPA MA 062 F 

 
Tapará, Rio Amazonas INPA MA 052 M 

  
INPA MA 053 F 

  
INPA MA 055 I 

  
INPA MA 057 F 

 
Rio Aruanu INPA MA 009 M 

 
Rio Japurá INPA MA  067 I 

  
INPA MA 016 I 

  
INPA MA 020 I 

  
INPA MA 024 I 

  
INPA MA NC 1013 M 

 
Rio Juruá INPA MA 047 M 

 
Rio Purus INPA MA  073 F 

  
INPA MA 074 M 

  Rio Solimões INPA MA 113 M 
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Tabela I. continuação 

Região Localidade Exemplar Sexo 

Norte Norte Amapá INPA  134 F 

S. guianensis Norte Amapá INPA  141 F 

 

Boca do rio Suriname  ZMA14641 M 

 

 ZMA15527 M 

 

Boca do rio Suriname, Braamspunt RMNH MAM 22260 M 

 

Boca do rio Suriname, Braamspunt RMNH MAM 22257 M 

 

Boca do rio Suriname, Braamspunt RMNH MAM 21755 F 

 

Boca do rio Suriname, Braamspunt RMNH MAM 22259 M 

 

Boca do rio Suriname, Braamspunt RMHN MAM 21756 F 

 

Boca do rio Suriname, Braamspunt RMHN MAM 22258 M 

 
Parque Nacional Tayrona, Playa de Gaira, Colombia IND-M-0997 I 

 

San Antero, Cordoba, Colômbia ZMA19775 M 

 

 ZMA19776 F 

 

 ZMA19780 F 

 

 ZMA19784 M 

 
Colombia IRSNB 20137 F 

 

Laguna de Laguneta, Catatumbo, Venezuela EBRG 2748 I 

 

Boca Golfete de Cuare, Venezuela EBRG 18554 I 

 

Boca de Piedra Rajada, Puente Angustuva, Venezuela EBRG 18998 I 

 

Lago de Maracaibo, Zucre, Venezuela EBRG 20774 I 

 

Praia entre Caiamare Chico e Cañe Sagua, Venezuela EBRG 24120 I 

 

Praia próxima a Ilha San Carlos, Zulia, Venezuela EBRG 24124 I 

 
 

EBRG 24164 I 

 
 

EBRG 24126 I 

 
 

EBRG 24125 I 

 
 

EBRG 24117 I 

 
 

EBRG 24116 I 

 
 

EBRG 24111 I 

 
 

EBRG 24112 I 

 
 

EBRG 24113 I 

 
 

EBRG 24108 I 

 
 

EBRG 24103 I 

 

Ilha San Bernardo, Zulia, Venezuela EBRG 24115 I 

 

Castilletes, Zulia, Venezuela EBRG 24102 I 

 

Praia de Oligá, Catatumbo, Zulia, Venezuela EBRG 20776 I 

 
 

EBRG 20777 I 

 

Los Olivitos, Zulia, Venezuela EBRG 20775 I 

 
 

EBRG 21070 I 

 
 

EBRG 25577 I 

 

Peninsula de Paria, Sucre, Venezuela EBRG 22182 I 

 

Entre Caiamare Chico y Caño Sagua, Zulia, Venezuela EBRG 24104 I 

 

 EBRG 24109 I 

 

San Bernardo, Venezuela CLZV 0009 I 

 

Caimare Chico, Venezuela CLZV 0012 I 

 
Sector Barrio, Maracaibo, Venezuela CLZV 0034 I 

  Boca de Laguna de La Paloma, Maracaibo, Venezuela CLZV 0165 I 
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Tabela I. continuação 

Região Localidade Exemplar Sexo 

Nordeste Caravelas, BA MZUSP 28182 I 

S. guianensis  MZUSP 28183 I 

 

Nova Vicosa, Praia do Pontal, BA MZUSP 26868 I 

 

Praia do Forte, BA MZUSP 23802 I 

 

Arembepe, BA UFBA 0003 I 

 

Ilha de Santo Cristo, BA UFBA 00014 I 

 

Massarandupio, BA UFBA 00013 I 

 

Ponta de Areia, Ilha Itaparica, BA UFBA 00011 I 

 

Praia de Paratinga, Itaparica, BA UFBA 00015 I 

 

Rio Paranaguassu, BA UFBA 00017 I 

 

Arembepe, BA CCPM 0236 I 

 

Costa do Sauípe, BA CCPM 0237 F 

 

Costa do Sauípe, BA CCPM 0268 F 

 

Gamboa Velha Garapuá,BA CCPM 0181 I 

 

Ilha Madre de Deus, BA CCPM 0030 M 

 

Massarandupio, BA CCPM 0003 I 

 

Ondina, BA CCPM 0271 F 

 

Subauma, BA CCPM 0002 I 

 

São José da Ribama, MA MZUSP 26867 I 

 

Alcantara, Cajual, MA MZUSP 27999 I 

 

Pirambu, SE MZUSP 27830 M 

 
Praia de São Bento/ Maragogi, AL C1410/ 145 I 

 

Barra de Mamanguape, Rio Tinto, PB C1410/ 87 I 

 

Lagoa de Praia, Rio Tinto, PB C1410/ 56 I 

 

Praia de Campina, Rio Tinto, PB C1411/110 M 

 

Praia de Boa Viagem, Recife, PE C1410/166 I 

 

Praia do Rio Ambar, Itamaracá, PE C1412/ 118 F 

 

Praia do Sagi, RN C1412/ 5 F 

 

Praia do Sol, RN C1411/ 157 M 

  Porto do Mangue, RN MN 61835 I 

Sudeste Barra do Riacho, ES MZUSP 26853 I 

S. guianensis Guriri, ES MZUSP 27521 I 

 

 MZUSP 27522 I 

 

Pontal do Ipiranga, ES MZUSP 26871 I 

 

Regencia, ES MZUSP 26859 I 

 

 MZUSP 26856 I 

 

 MZUSP 26863 F 

  
MZUSP 28181 M 

 

 MNRJ 60610 I 

 

Açu, RJ MZUSP 25616 F 

 

 MZUSP 25612 M 

 

Atafona, RJ MZUSP 26857 F 

 

 MZUSP 23813 I 

 

 MZUSP 25631 M 

 

Farol de São Tomé, RJ MZUSP 25623 I 

 

 MZUSP 25609 F 

 

 MZUSP 25607 M 

 

 MZUSP 25606 F 

 

 MZUSP 25619 F 

 

Farolzinho, RJ MZUSP 25625 M 

 

Niteroi, Cragoatá, RJ MZUSP 23812 I 

 

Praia das Flexas, RJ MZUSP 19541 I 
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Tabela I. continuação 

Região Localidade Exemplar Sexo 

Sudeste Praia das Flexeiras, RJ MZUSP 25611 F 

S. guianensis 
 

MZUSP 25620 I 

  
MZUSP 25618 F  

  
MZUSP 25613 F 

 
Praia de Fora, RJ MZUSP 24812 I 

 
Praia do Flamengo, RJ MZUSP 23811 I 

 
Quissamã, RJ MZUSP 25621 M 

  
MZUSP 25626 M 

  
MZUSP 25614 M 

 
Baia de Guanabara, RJ MN124 F 

 
Baia de Sepetiba, RJ MN 49872 I 

 
Praia de Sahy, RJ MN 49869 I 

 
Restinga da Marambaia, RJ MN 47665 I 

  
MN47668 I 

 
Baia de Guanabara, RJ MQ-UERJ 006 F 

  
MQ-UERJ 045 M  

  
MQ-UERJ 183 M 

  
MQ-UERJ 061 F 

  
MQ-UERJ 122 F 

  
MQ-UERJ 127 M 

  
MQ-UERJ 134 M 

 
Barra da Tijuca, RJ MQ-UERJ 111 M 

 
Ilha Grande, RJ MQ-UERJ 024 M 

 
Niteroi, RJ MQ-UERJ 016 F 

 
Praia de Unamar, RJ MQ-UERJ 126 F 

 
Praia do Leblon, RJ MQ-UERJ 018 M 

 
Cananéia, SP MZUSP 18874 F 

  
MZUSP 9821 F 

  
MZUSP 9605 F 

  
MZUSP 18943 I 

  
MZUSP 18944 I 

  
MZUSP 10402 F 

 
Ilha Comprida, SP MZUSP 27560 I 

  
MZUSP 10230 F 

  
MZUSP 27630 I 

  
MZUSP 27638 I 

  
MZUSP 27615 I 

  
MZUSP 27653 I 

  
MZUSP 27629 M 

 
Ilha Urubuqueçaba, SP MZUSP 9417 F 

 
Marujá, SP MZUSP 27591 I 

  
MZUSP 27619 I 

  
MZUSP 27566 I 

  
MZUSP 27633 I 

  
MZUSP 27635 I 

  Santos, SP MZUSP 9611 M 
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Tabela I. continuação 

Região Localidade Exemplar Sexo 

Sul  Barra Superagui, PR IPeC 002 (153) I 

S. guianensis 
 

IPeC 003 (154) I 

 
Baia de Paranaguá, PR IPeC 061 (213) F 

 
Baln. Barrancos IPeC 077 (229) M 

 
Baln. Gaivotas, PR IPeC 122 (275) M 

 
Barrancos, PR IPeC 120 (272) M 

 
Cambôa, PR IPeC 099 (251) M 

 
Grajaú, PR IPeC 032 (183) I 

 
Ilha das Peças, PR IPeC 008 (159) F 

  
IPeC 010 (161) I 

  
IPeC 042 (193) M 

  
IPeC 047 (199) I 

  
IPeC 062 (214) M 

  
IPeC 091 (243) M 

  
IPeC 130 (284) F 

 
Matinhos, PR IPeC 018 (169) F 

 
Pontal do Paraná, PR IPeC 105 (257) M 

 
Pontal do Sul, PR IPeC 022 (173) M 

  
IPeC 040 (191) M 

  
IPeC 069 (221) M 

  
IPeC 073 (225) F 

  
IPeC 075 (227) F 

  
IPeC  076 (228) F 

 
Rio Maciel, PR IPeC 132 (286) F 

 
Superagui, PR IPeC 013 (164) M 

  
IPeC 102 (254) M 

  
IPeC 023 (174) M 

  
IPeC 029 (180) F 

  
IPeC 053 (205) I 

  
IPeC 054 (206) M 

  
IPeC 066 (218) I 

  
IPeC 067 (219) F 

  
IPeC 104 (256) F 

  
IPeC 117 (269) M 

  
IPeC 124 (278) M 

  
IPeC 127 (281) M 

  
IPeC 128 (282) M 

 
Guaraqueçaba, PR MCN 033 I 

  
MCN 034 I 

  
MCN 042 M 

  
MCN 086 I 

 
Ilha das Palmas, PR MCN 338 M 

 
Ilha do Mel, PR MCN 012 I 

  
MCN 018 I 

  
MCN 023 I 

  
MCN 112 I 

  
MCN 122 I 

  
MCN 301 F 

  
MCN 311 F 

  
MCN 316 M 

  
MCN 319 M 

  
MCN 342 I 

 
Matinhos, PR MCN 300 I 
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Tabela I. continuação 

Região Localidade Exemplar Sexo 

Sul Pontal do Paraná, PR MCN 004 I 

S. guianensis 

 
MCN 009 I 

  
MCN 017 I 

  
MCN 030 I 

  
MCN 046 I 

  
MCN 052 I 

  
MCN 056 I 

  
MCN 073 I 

  
MCN 081 M 

  
MCN 085 I 

  
MCN 110 F 

  
MCN 131 I 

  
MCN 290 F 

  
MCN 291 F 

  
MCN 293 I 

  
MCN 298 I 

  
MCN 317 M 

  
MCN 334 M 

  
MCN 350 M 

  
MCN 323 M 

  
MCN 060 I 

  
MCN 091 I 

  
MCN 101 I 

 
  MCN 090 I 

 
Pontal do Sul, PR MCN 043 I 

 

Anhatomirim UFSC 1203 F 

 

Beira Mar Norte, SC UFSC 1079 F 

 

 UFSC 1082 I 

 

 UFSC 1083 M 

 

 UFSC 1104 F 

 

 UFSC 1108 M 

  
UFSC 1332 F 

 

Biguaçu, SC UFSC 1073 I 

 

 UFSC 1117 I 

 

 UFSC 1266 M 

 

 UFSC 1268 F 

 

Cacupé, SC UFSC 1180 F 

  
UFSC 1336 M 

 

Costeira, SC UFSC 1176 I 

 

 UFSC 1219 F 

 

Estreito, SC UFSC 1208 F 

 

 UFSC 1222 M 

 

 UFSC 1312 M 

 

Gov. Celso Ramos, SC UFSC 1130 F 

  
UFSC 1226 M 

  
UFSC 1289 F 

  
UFSC 1291 M 

 

 UFSC 1297 M 

 

Itapoá, SC UFSC 1302 I 

 
Jardim Atlântico, SC UFSC 1333 M 

 

 

 



111 

 

Tabela I. continuação 

 

Abreviações: CMA/ ICMBIO: Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Mamíferos Aquáticos, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 

Itamaracá, PE, Brasil; INPA: Coleção de Mamíferos do INPA, Manaus, AM, Brasil; 

CLZV/ LUZ: Colección de Zoologia de Vertebrados de La Universidad del Zulia, 

Maracaibo, Venezuela; EBRG: Estación Biológica Rancho Grande, Maracay, 

Venezuela; IRSNB: Institut Royal des Sciences Naturalles de Belgique, Bruxelas, 

Bélgica; ZMA: Instituut voor Taxonomisch Zoölogie, Amsterdam, Holanda; IPeC: 

Instituto de Pesquisas Cananéia, Curitiba, PR, Brasil; IAVHM: Instituto Humboldt, 

Vila de Leyva, Colômbia; IMA: Instituto Mamíferos Aquáticos, Salvador, BA, Brasil; 

MNHN: Musée National d’Histoire Naturelle, Paris, França; MBLUZ: Museo de 

Biologia de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela; MCN/ UFPR: Museu de 

Ciências Naturais, Curitiba, PR, Brasil; MNRJ: Museu Nacional do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil; UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, SC, Brasil; MZUSP: Museu de Zoologia da USP, São Paulo, SP, 

Brasil; UERJ: Projeto Maqua, Rio de Janeiro, RJ, Brasil; RMNH MAM: Naturalis 

Museum, Lieden, Holanda; UFBA: Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região Localidade Exemplar Sexo 

Sul Praia de Barreiros, SC UFSC 1329 F 

S. guianensis Praia de Itaguaçu, SC UFSC 1321 F 

 

Praia do Curtume, SC UFSC 1218 F 

 

São Francisco do Sul, SC UFSC 1175 M 

    UFSC 1311 I 
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Tabela II: Lista de marcos anatômicos utilizados para o crânio em vista dorsal, lateral e 

ventral. Marcos anatômicos adaptados de Monteiro-Filho et al. (2002), Moreno (2002) e 

Fettuccia (2006). Marcos anatômicos propostos neste trabalho em negrito. 

Marcos anatômicos Localização 

1 Extremidade anterior do pré-maxilar. 

2-11 Extremidade anterior do entalhe maxilar. 

3- 10 Extremidade ântero-posterior do processo zigomático do temporal. 

4- 9 Extremidade lateral da sutura fronto-parietal. 

5-8 Extremidade da sutura temporo-parietal. 

6-7 Extremidades laterais dos côndilos occipitais. 

12-13 Limite posterior da borda antero-lateral dos nasais. 

14-15 Extremidade posterior do processo ascendente dos pré-maxilares. 

16 Limite ântero-medial do mesetmóide. 
17 Limite dorsal da sutura inter-nasal.  
18 Limite dorsal da borda anterior do interparietal. 
19 Extremidade dorsal da sutura fronto-parietal. 

20 Extremidade dorsal do côndilo occipital. 

21 Extremidade do condilo occipital em vista lateral. 

22 Extremidade ventral do côndilo occipital. 

23 Extremidade ventral do processo paraoccipital. 

24 Extremidade ventral do basioccipital 

25-30 Extremidade do entalhe pós-glenóide do esquamosal. 

26 Ponto mais extremo do esquamosal, no arco temporal. 

27 Extremidade dorsal do entalhe do pterigóide. 

28 Extremidade ventral do pterigóide. 

29 Extremidade posterior da série dentária. 

31 Extremidade posterior do vômer no palato. 

32-41 Extremidade anterior da suturas palatino-pterigóides. 

33-40 Extremidades posteriores dos pterigóides. 

34-39 Extremidades laterais das suturas basioccipito-pterigóide. 

35-38 
Pontos entre as suturas do basioccipital, vômer e processos posteriores dos 
pterigóides. 

36-37 Extremidades laterais do basioccipital. 
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Figura 1: Crânios de Sotalia fluviatilis em vista dorsal (A), lateral (B) e ventral (C), 

indicando os marcos anatômicos utilizados na morfometria geométrica. Legendas na 

Tabela I. 
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3.3. Resultados 

 

O teste não paramétrico de Mann-Whitney para cada vista craniana em cinco 

diferentes localidades (N, NE, SE e S: S. guianensis e AM: S. fluviatilis) indicou 

ausência de dimorfismo sexual craniano baseado no tamanho do centróide das duas 

espécies (Tabela III). O dimorfismo sexual para indivíduos da região nordeste não foi 

testado nas vistas lateral e ventral devido ao baixo número amostral (n<3). Em 

outras vistas, visando aumentar o número amostral, alguns indivíduos foram 

representados pelo valor médio do tamanho do centróide.  

O teste-F indicou dimorfismo sexual em relação à forma craniana em vista 

dorsal na população da região norte (F= 2,59, p= 0,02), o que não ocorreu para as 

outras localidades da espécie marinha, nem para S. fluviatilis (Tabela IV).  

Sendo assim, todos os exemplares foram incluídos (inclusive aqueles onde o 

sexo não era conhecido) na Análise de Componentes Principais (PCA) e Análise de 

Variáveis Canônicas (CVA), para vista lateral e ventral, mas para vista dorsal cada 

sexo foi analisado separadamente. Cada vista será abordada detalhadamente a 

seguir. 

 
Vista dorsal: 

 

Devido ao dimorfismo sexual observado na vista dorsal do crânio da 

população marinha da região norte (p=0,02), as análises multivariadas foram 

avaliadas separadamente. A análise de componentes principais realizada com 

indivíduos machos mostrou uma nítida separação entre as duas espécies, mas não 

variação geográfica entre as populações de S. guianensis, onde o eixo 1 explicou 

42,9 % da variação e o eixo 2 14,6% (Figura 2). Para as fêmeas, os dois primeiros 

componentes principais explicaram 55,6 % da variação da forma, onde se percebe a 

separação das duas espécies e da amostra da região norte em relação às outras 

populações marinhas (Figura 3).  

A análise de variáveis canônicas realizada com os machos foi significativa em 

relação à separação de quatro áreas geográficas (Wilk’s Lambda= 0,0025, gl= 112, 

p<0,001) (Figura 4). Nesta figura é possível perceber sobreposição entre as 

populações do sudeste e sul. As populações norte e nordeste apresentaram-se 

separadas, o que provavelmente está relacionado ao baixo número amostral. A CVA 
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realizada com as fêmeas sugeriu que a diferença de forma craniana entre as 

diferentes localidades foi altamente significativa (Wilk’s lambda= 0,0001, gl= 112, p< 

0,001) (Figura 5).  

Em relação ao dimorfismo sexual, os machos de S. guianensis parecem 

manter as características morfológicas cranianas com pouca variação na forma ao 

longo de sua distribuição, o que não ocorre com as fêmeas, cuja população da 

região norte apresentou os nasais deslocados posteriormente, de maneira 

semelhante a S. fluviatilis (Figura 6 e 7). 

Dorsalmente, comparando-se a duas espécies, foi observado que S. 

guianensis apresenta: a caixa craniana mais larga e o esquamosal mais 

desenvolvido, a região do complexo occipital mais convexa devido à formação das 

cristas temporais; os nasais e os pré-maxilares mais largos e deslocados 

anteriormente (ao contrário da espécie fluvial que apresenta os nasais menores e 

mais próximos da crista supraoccipital) (Figura 6 e 7).  

 

Vista lateral: 

 

Na vista lateral, o PCA indicou sobreposição entre as espécies e populações 

marinhas (PC1: 3,35; PC2:1,81) (Figura 8). A CVA, no entanto, separou as duas 

espécies em dois grupos distintos (Wilk’s Lambda= 0,0203, gl= 112, p<0,001). Na 

espécie marinha observou-se ainda a formação de dois grupos morfológicos: 1- 

norte e nordeste e 2 - sudeste e sul. A amostra do nordeste foi mais variável, 

apresentando indivíduos com forma semelhante aos exemplares do sudeste e sul 

(Figura 9). 

 Foi observado que a caixa craniana em vista lateral é levemente comprimida 

dorso-posteriormente em S. fluviatilis. O rostro parece ser mais curto nesta espécie e 

o côndilo occipital é deslocado ventralmente. Nesta vista o deslocamento dos nasais 

posteriormente em S. fluviatilis é confirmado (Figura 10). 
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Tabela III: Valores do Teste de Mann-Whitney realizado para dimorfismo sexual em 
cada vista craniana e em todas as localidades. (*): Região NE não testada em vista 
lateral e ventral devido ao baixo N de machos adultos (n<3). 
 
 

Vista Espécie Região 
N 
machos N fêmeas p 

Dorsal S. guianensis N 7 7 0,33 

  NE 4 4 0,77 

  SE 14 14 0,09 

   S 19 19 0,51 

  S. fluviatilis AM 8 8 0,59 

Lateral S. guianensis N 7 7 0,94 

  NE * * * 

  SE 8 8 0,17 

   S 11 11 0,08 

  S. fluviatilis AM 5 5 0,60 

Ventral S. guianensis N 4 4 1,0 

  NE * * * 

  SE 15 15 0,31 

   S 13 13 0,48 

  S. fluviatilis AM 7 7 0,83 

Regiões: N: norte; NE: nordeste; SE: sudeste; S: sul e AM: amazônica 
 
 
Tabela IV: Valores do Teste-F realizado para dimorfismo sexual em cada vista 
craniana e em todas as localidades. (*): Exemplares da região NE não analisados 
em vista ventral devido ao baixo N adultos (n<3). 
 
 

Vista Espécie Região 
N 
machos 

N 
fêmeas F p 

Distância 
entre médias 

Dorsal S. guianensis N 6 7 2,59 0,02 0,03 

  NE 4 4 0,34 0,79 0,01 

  SE 14 14 0,99 0,38 0,01 

   S 19 19 1,38 0,15 0,01 

  S. fluviatilis AM 6 8 1,29 0,15 0,02 

Lateral S. guianensis N 5 7 1,42 0,21 0,02 

  NE 4 4 1,28 0,36 0,03 

  SE 7 8 1,03 0,26 0,01 

   S 11 10 0,63 0,67 0,01 

  S. fluviatilis AM 4 4 0,82 0,50 0,02 

Ventral S. guianensis N 3 3 1,26 0,26 0,03 

  NE * * * * * 

  SE 14 15 0,97 0,32 0,01 

   S 13 12 0,94 0,48 0,01 

  S. fluviatilis AM 7 7 1,12 0,27 0,01 

Regiões: N: norte; NE: nordeste; SE: sudeste; S: sul e AM: amazônica 
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Figura 2: Análise de Componentes Principais (PCA) para vista dorsal em machos 

indicando a separação das espécies fluvial e marinha na América do Sul. S. fluviatilis 

(*); S. guianensis: (●) norte, (x) nordeste, () sudeste e (■) sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Análise de Componentes Principais (PCA) para vista dorsal em fêmeas 

indicando a separação da espécie fluvial e marinha na América do Sul. S. fluviatilis 

(*); S. guianensis: (●) norte, (x) nordeste, () sudeste e (■) sul.  
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Figura 4: Análise de Variáveis Canônicas de machos da vista dorsal, indicando a 

separação das duas espécies e a variação geográfica dos indivíduos marinhos na 

América do Sul. S. fluviatilis (*); S. guianensis: (●) norte, (x) nordeste, () sudeste e 

(■) sul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Análise de Variáveis Canônicas de fêmeas da vista dorsal, indicando a 

separação das duas espécies e a variação geográfica dos indivíduos marinhos na 

América do Sul. S. fluviatilis (*); S. guianensis: (●) norte, (x) nordeste, () sudeste e 

(■) sul.  
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Figura 6: Deformação (thin plate splines) gerada  pelo primeiro componente principal 

para machos das duas espécies do gênero Sotalia da vista dorsal. A- S. fluviatilis;B- 

S. guianensis (região sul); C- S. guianensis (região norte). Deformações geradas 

com os exemplares que estavam nos extremos das variações. 
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Figura 7: Deformação (thin plate splines) gerada  pelo primeiro componente principal 

para fêmeas das duas espécies do gênero Sotalia da vista dorsal. A- S. fluviatilis;B- 

S. guianensis (região sul); C- S. guianensis (região norte). Deformações geradas 

com os exemplares que estavam nos extremos das variações. 
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Figura 8: Análise de Componentes Principais (PCA) da vista lateral. S. fluviatilis (*); 

S. guianensis: (●) norte, (x) nordeste, () sudeste e sul (■).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Análise de Variáveis Canônicas da vista lateral, indicando a separação das 

duas espécies e a variação geográfica dos indivíduos marinhos na América do Sul. 

S. fluviatilis (*); S. guianensis: (●) norte, (x) nordeste, () sudeste e sul (■).  
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Figura 10: Deformação (thin plate splines) gerada  pelo primeiro componente 

principal para as duas espécies do gênero Sotalia da vista lateral. A- S. fluviatilis; B- 

S. guianensis. Deformações geradas com os exemplares que estavam nos extremos 

das variações. 
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Vista ventral: 

 

Em vista ventral, os dois primeiros componentes principais explicaram 53% da 

variação da forma. As figuras 11 e 12 mostram a separação entre as duas espécies 

gerada com o PCA e CVA para vista ventral (Wilk’s Lambda= 0,0170, gl= 144, 

p<0,001). 

De acordo com o gráfico gerado pela CVA foi observada uma sobreposição 

das populações marinhas do nordeste, sudeste e sul da América do Sul e mais uma 

vez uma clina pelo eixo 2. 

  A espécie fluvial apresenta o vômer mais largo em relação aos processos 

posteriores dos pterigóides (Figura 13). Além disso, a região de contato entre vômer 

e maxilares (região mediana do rostro) é mais próxima dos palatinos.  Os pterigóides 

são mais separados entre si e toda a região basal craniana envolvendo os palatinos, 

pterigóides e basioccipital aparecem também deslocadas posteriormente nesta 

espécie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Análise de Componentes Principais (PCA) da vista ventral, indicando a 

separação da espécie fluvial e marinha. S. fluviatilis (*); S. guianensis: (●) norte, (x) 

nordeste, () sudeste e (■) sul da América do Sul.  
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Figura 12: Análise de Variáveis Canônicas da vista ventral indicando a separação 

das duas espécies e a variação geográfica dos indivíduos marinhos na América do 

Sul. S. fluviatilis (*); S. guianensis: (●) norte, (x) nordeste, () sudeste e sul (■).  
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Figura 13: Deformação (thin plate splines) gerada  pelo primeiro componente 

principal para as duas espécies do gênero Sotalia da vista ventral. A- S. fluviatilis;B- 

S. guianensis. Deformações geradas com os exemplares que estavam nos extremos 

das variações. 
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Variação no comprimento corporal: 

 

Na espécie marinha, foi observada variação geográfica em relação ao 

comprimento total (CT) nos animais da região norte, que apresentaram tamanho 

reduzido, com valores semelhantes ao da espécie fluvial (Tabela V). O teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis, indicou que não existe diferença significativa entre o 

CT dos exemplares fluviais e os marinhos da região norte (Tabela VI). Os 

exemplares marinhos das populações do NE, SE e S também não diferiram 

estatisticamente entre si. O comprimento total não foi testado em relação ao 

dimorfismo sexual, devido ao grande número de indivíduos cujo sexo era 

desconhecido. 

 
 
Tabela V: Variação de tamanho do comprimento total entre populações do gênero 

Sotalia na América do Sul.  

 

Espécie Região N CT (min-máx) adulto Média DP Fonte 

S. fluviatilis Amazonia 18 128-154 143,6 5.66 INPA 

S. guianensis Norte 9 157- 174 166,7 5.83 ZMA 

            INPA 

S. guianensis Nordeste 16 161-222 192,4 17.64 CMA/ ICMBIO 

      
MZUSP 

      
CCPM 

            MN 

S. guianensis Sudeste 33  167 - 210 182,2 9.3 MZUSP 

      
MN 

            MQ-UERJ 

S. guianensis Sul 52 171-200 185,4 7.24 IPeC  

            MCN/ UFPR 

 
Indivíduos maduros: S. guianensis (>7 anos), S. fluviatilis (>12 anos). 
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Tabela VI: Comparação entre as médias dos comprimentos totais (Kruskal-Wallis) 

nas diferentes localidades da distribuição do gênero Sotalia. ns: não significativo.  

Regiões  p 

Amazônia x Norte ns 

Amazônia x Nordeste < 0,05 

Amazônia x Sudeste < 0,05 

Amazônia x Sul < 0,05 

Norte x Nordeste < 0,05 

Norte x Sudeste < 0,05 

Norte x Sul < 0,05 

Nordeste x Sudeste ns 

Nordeste x Sul ns 

Sudeste x Sul ns 

 
 
 3.4. Discussão 

  

 De uma maneira geral, a morfologia craniana das populações de Sotalia 

guianensis do sudeste e sul do Brasil demonstra muitas semelhanças e mesmo 

sobreposição, o que indica um provável fluxo gênico (Capítulo 2). A população da 

região norte ao contrário, apresenta uma tendência a divergir das outras populações 

marinhas, mostrando menos semelhança morfológica, enquanto que a população do 

nordeste é mais plástica, geralmente se apresentando de forma intermediária entre 

as populações do norte e sudeste/sul. Cunha et al. (2005) também observaram 

semelhanças genéticas que agruparam as populações do sul e sudeste. Os autores 

observaram ainda uma separação entre as populações do norte e nordeste.

 Dorsalmente, a caixa craniana mais desenvolvida na espécie marinha confere 

com o observado por Monteiro-Filho et al. (2002) e Fettuccia (2006). Parte desta 

diferença é devida ao maior desenvolvimento do esquamosal em S. guianensis, o 

que corrobora com o observado no capítulo 1, onde foi observado que a caixa 

craniana possui a forma juvenilizada em S. fluviatilis. Segundo Barnes (1985) este 

tipo de crânio pedomórfico pode ser observado em focenídeos, assim como o atraso 

no fusionamento dos ossos cranianos.  

 Os nasais mais deslocados em direção a crista supraoccipital em S. fluviatilis 

confere com o encontrado por Monteiro-Filho et al. (2002), o que pode estar 

relacionado a produção de som, visto que o posicionamento dos nasais está 

intimamente associado à inserção da musculatura  que une estes ossos aos sacos 
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aéreos (Huggenbergue, 2009). Segundo Mead e Fordyce (2009) a região dos nasais 

é o centro do vértice craniano (vertex), região que possui um papel importante em 

cetáceos, particularmente em alguns odontocetos, como por exemplo, os zifiídeos, 

servindo como área de origem/inserção para muitos grupos musculares que 

controlam os movimentos da passagem nasal.  

Fettuccia (2006) e Simões-Lopes (2006) citam que o posicionamento dos 

nasais difere nas duas espécies, sendo que em S. guianensis os mesmos são mais 

largos e mais próximos dos pré-maxilares. No entanto, conforme visto no presente 

estudo, esta diferença pode ocorrer também porque os nasais e pré-maxilares são 

mais deslocados posteriormente em S. fluviatilis, tornando o crânio mais telescópico 

nesta espécie. Neste caso, esta característica é peramórfica em contraposição a 

tendência pedomórfica geral do crânio de S.fluviatilis (Raf e Wray, 1989). No caso 

das fêmeas da região norte (S. guianensis), o posicionamento dos nasais e pré-

maxilares mais próximos da crista supraoccipital pode estar relacionado com o 

mesmo processo peramórfico, com desenvolvimento mais prolongado em fêmeas. 

Um estudo sobre a maturidade sexual destes animais ajudaria a esclarecer esta 

questão. 

A variação geográfica observada na vista dorsal do crânio difere do que é 

encontrado na literatura. Segundo Monteiro-Filho et al. (2002) os exemplares da 

costa brasileira não apresentam variação morfológica, enquanto que para Cunha et 

al. (2005) existe a formação de três grupos marinhos de acordo com semelhanças 

genéticas: 1- norte, 2- nordeste e 3- sul e sudeste. Neste estudo, na análise da vista 

dorsal, os exemplares machos das regiões norte e nordeste são semelhantes, 

enquanto que para as fêmeas, a população do norte difere das outras três 

localidades. O dimorfismo sexual em relação à distância dos nasais a crista 

supraoccipital na espécie marinha também foi observado por Borobia (1989), o que 

pode estar relacionado ao fato da autora ter analisado os exemplares de todas as 

localidades marinhas em conjunto e esta característica ocorrer apenas na população 

da região norte. Amano e Miyazaki (1992) também registraram dimorfismo sexual 

nos nasais de Phocoenoides dalli, onde os machos apresentam uma maior distância 

entre a crista frontal e o forame magno e uma menor distância entre a extremidade 

do rostro e os nasais externos. Estas características mostram que nesta espécie a 

região dos nasais também parece ser deslocada posteriormente nas fêmeas de 

Phocoenoides dalli.  
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Uma variação no desenvolvimento entre machos e fêmeas de S. guianensis já 

havia sido descrita por Rosas et al. (2003) e Menezes (1998), onde os machos 

possuem um segundo pico de crescimento, mas esta diferença desaparece após o 

indivíduo atingir o comprimento assintótico. O dimorfismo sexual relacionado à forma 

registrado neste trabalho é muito interessante e merece um estudo com mais 

exemplares para se compreender em que período do desenvolvimento esta 

diferenciação entre os sexos aparece. O dimorfismo sexual é uma característica 

comum a várias espécies de odontocetos como, por exemplo, Tursiops truncatus 

(Hersh et al., 1990; Hale et al., 2000; Turner e Whorty, 2003), Stenella attenuata 

(Perrin, 1975, Schnell, 1985 e 1986) e S. longirostris (Perrin, 1975). Segundo Perrin 

(1975), para se confirmar o dimorfismo sexual é necessário um número amostral 

representativo. Perrin (1975) cita como exemplo o trabalho de Fischer (1881), cujo 

autor observou dimorfismo sexual em Delphinus delphis e Tursiops baseado em dois 

exemplares de cada sexo na primeira espécie e quatro na segunda. A conclusão de 

Fischer foi refutada por True (1889) com um número amostral maior (Perrin, 1975). 

No presente estudo, o dimorfismo observado no crânio em vista dorsal, foi baseado 

em uma amostra de seis machos e sete fêmeas e necessita de um complemento 

amostral, no entanto, este fato é minimizado pelo uso da morfometria geométrica, 

que permite testes robustos e conclusões confiáveis com tamanhos amostrais 

pequenos.  

Em vista lateral, o posicionamento mais ventral do côndilo occipital na espécie 

fluvial confirma o que foi observado por Monteiro-Filho et al. (2002). Segundo estes 

autores, a inflexão ventral nos crânios de S. fluviatilis pode estar mais associada 

com a necessidade de rastrear leitos de rios, que são frequentemente cheios de 

obstáculos, do que com a alimentação em si, uma vez que S. fluviatilis alimenta-se 

quase que exclusivamente de peixes pelágicos ou de superfície (da Silva, 1983). 

Nesta vista, o deslocamento posterior dos nasais na espécie fluvial foi mais uma vez 

evidenciado. 

A principal diferença observada na vista ventral do crânio está relacionada à 

largura do vômer, corroborando o que foi observado por Fettuccia (2006), Simões-

Lopes (2006) e Fettuccia et al. (2009). O vômer largo é uma característica marcante 

em S. fluviatilis, embora não seja uma exclusividade da espécie. Fettuccia et al. 

(2009) descreveram vômer largo também em alguns indivíduos marinhos da região 

nordeste, mas em menor frequência. Desta forma, o deslocamento posterior na 
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região de contato da parte palatal do vômer e os maxilares, palatinos, pterigóides e 

basioccipital parecem ser mais informativos na separação das duas espécies. A 

variação geográfica observada na vista ventral craniana reforça mais uma vez, que a 

população marinha do norte difere das outras localidades. 

 A forma da caixa craniana juvenilizada na espécie fluvial (observada no 

Capitulo 1), foi corroborada neste capítulo, confirmando que S. fluviatilis realmente 

apresenta retenção de características juvenis. Outras variações de forma somente 

foram observadas com o auxílio da morfometria geométrica tais como o 

achatamento dorso-ventral do crânio em vista lateral e o dimorfismo sexual na 

população marinha da região norte. 

Ao contrário do esperado pela Regra de Bergmann, as populações marinhas 

do nordeste, sudeste e sul não variaram no tamanho. Geralmente o tamanho 

corporal apresenta uma variação clinal de acordo com a latitude, com a tendência 

dos animais serem maiores em altas latitudes, devido à baixa temperatura, 

tendência esta conhecida como Regra de Bergmann (Murphy e Rogan, 2006). Esta 

variação clinal com a latitude não parece ocorrer nas populações da costa brasileira 

entre os animais na faixa nordeste-sul, cujos animais de baixas latitudes do nordeste 

apresentam o tamanho semelhante aos exemplares do sul. A redução do tamanho 

dos exemplares marinhos da região norte, no entanto, é marcante e tem sido pouco 

discutida na literatura. Casinos et al. (1981) analisando três exemplares do Lago de 

Maracaibo (Venezuela), constatou o comprimento total reduzido destes animais. 

Mais de duas décadas depois, Fettuccia (2006) observou o mesmo fenômeno em 

uma pequena amostra de indivíduos adultos do Estado do Amapá. Segundo a 

autora, a grande influência da água doce do Rio Amazonas na costa do Estado do 

Amapá parece ser um marco geográfico para a diferença de tamanho na espécie 

marinha, tendo em vista que exemplares de outras regiões do Brasil apresentam-se 

maiores. De acordo com Domning (1981), a Costa do Estado do Amapá e do Pará é, 

hidrográfica e fitogeograficamente, parte da bacia amazônica e, portanto, não há 

quase nenhuma influência de água salgada por muitos quilômetros. O enorme 

volume de água doce descarregado pelo rio Amazonas é deslocado em direção 

norte-noroeste pela corrente sul equatorial, diminuindo grandemente a salinidade ao 

longo da costa noroeste da América do Sul, até a Guiana Francesa (Barthem e 

Goulding, 1997; Goulding et al., 2003).  
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A variação geográfica do tamanho corporal pode ser influenciada por vários 

fatores como habitat, tipo e disponibilidade de alimento, padrão de deslocamento e 

taxa de captura na população (impacto de captura incidental) (Ross e Cockcroft, 

1990; Murphy e Rogan, 2006). Além disso, a pressão de caça sobre esses animais 

pode favorecer a precocidade da maturidade sexual e física conforme foi sugerido 

para populações de baleias (Lockyer, 1984; Kato e Sakuramoto e 1991).  

Desta forma, dada a importância do tamanho do corpo na ecologia, história de 

vida e padrões interespecíficos (Fairbairn,1997), trabalhos morfológicos, genéticos e 

ecológicos devem ser incentivados no norte da distribuição de S. guianensis (entre o 

Maranhão e Honduras) para se compreender melhor os fatores que induzem a 

diferenciação morfológica e o tamanho corporal reduzido desta população.  
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4. Alterações ósseas em Sotalia fluviatilis (Gervais, 1853) (Cetacea, Delphinidae). 
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O estudo de patologias e demais alterações ósseas em mamíferos atuais e fósseis têm 

permitido, de uma forma indireta, a compreensão de processos adaptativos, hábitos de vida e 

alimentares, biomecânica e enfermidades nutricionais. A identificação correta das variações 

anatômicas dentro de um padrão específico é fundamental na zoologia, onde muitas vezes a 

falta deste conhecimento pode levar a erros taxonômicos (Ferigolo 1987a). Segundo Simões-

Lopes et al. (2008) diferentes fenômenos podem deixar suas marcas nos ossos e revelar 

importantes aspectos da história de vida de um vertebrado, mas nem sempre é fácil reconhecer 

quais processos estão envolvidos. 

Fraturas, processos patológicos, má formações ou mesmo alterações relacionadas à 

senilidade de cetáceos têm sido mencionadas na literatura por diversos autores como de Smet 

(1977), Odgen et al. (1981), Purves e van Bree (1972), Kompanje (1995a), Berghan e Visser 

(2000),  Montes et al. (2004), Felix et al. (2007), van Bressen et al. (2007) e Oremland 

(2010). No entanto, ainda há certa confusão quanto à nomenclatura, causas e conseqüências 

biomecânicas, o que ocasiona a utilização de um mesmo termo para diferentes alterações 

ósseas (Simões-Lopes et al. 2008). 

Fraturas em diferentes regiões do esqueleto, más formações, alterações adaptativas em 

resposta ao envelhecimento da coluna e patologias de origem exógenas já foram citadas para 

Sotalia guianensis (Fragoso e Lima 1997, Furtado e Simões-Lopes 1999, Fragoso 2001; van 

Bressem et al. 2007 e Simões Lopes et al. 2008), mas até o momento este assunto não foi 

abordado para a espécie congênere, Sotalia fluviatilis. Este trabalho tem por objetivo registrar 

as alterações ósseas observadas em S. fluviatilis, de animais provenientes de diferentes áreas 

da bacia amazônica.   

Foram analisados 43 esqueletos (completos e parciais) de Sotalia fluviatilis 

depositados na Coleção do Instituto Alexander von Humboldt, Colômbia (IAVHM 7345), 
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Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Brasil (INPA MA 003, 005, 007-009, 015-018, 

020, 024, 026, 029, 038-041, 043, 047, 050-057, 059, 060, 062, 065, 067, 069, 073, 074, 081, 

093, 097, 113, INPA MA NC 1013) e Museu de Zoologia da USP, Brasil (MZUSP 18948, 

18949). 

As alterações observadas nos esqueletos foram agrupadas em três modalidades 

distintas: patológicas (osteomielite), traumáticas e morfológicas. Foram analisados 

exemplares de todas as faixas etárias, sendo as mesmas determinadas conforme o grau de 

fusionamento das suturas cranianas e epífises vertebrais (Dawbin et al. 1970; Perrin 1975; Ito 

& Miyazaki 1990, Capítulo 1 e 2). As diagnoses e descrições foram realizadas de acordo com 

Kompanje (1995a,b;1999), van Bressem et al. (2007) e Simões-Lopes et al. (2008). 

Foram observados 11 casos de alterações ósseas abarcando 25,6 % da amostra (Tabela 

I). Nenhuma alteração óssea associada à senilidade foi observada nesta amostra.  

 

 

Tabela I: Exemplares de Sotalia fluviatilis com alteração óssea (n= 11, de um total de 43 

exemplares). Ad: adulto; Sub: subadulto; Fi: filhote; I: sexo indeterminado; M: macho; F: 

fêmea. 

Exemplar Sexo Faixa 

etaria 

Localidade Alteração observada 

INPA MA 016 I Ad Rio Japurá fratura consolidada no hióide 

INPA MA 017 M Ad Rio Japurá anquilose Ce3-4  (região ventral do corpo da vértebra) 

INPA AM 018 I Fi Rio Japurá fratura consolidada na primeira costela esternal; alteração 

arco hemal 

INPA MA 020 I Ad Rio Japurá fraturas consolidadas nos processo transverso das To9-11 e 

hioide 

INPA MA 039 M Sub Rio Japurá fratura não consolidada na sexta costela vertebral  

(esquerda) 

INPA MA 040 F Ad Lago Amanã fraturas consolidadas na sétima e oitava costela vertebral 

(esquerda) 

INPA MA 056 F Ad Rio Amazonas osteomielite no dentário esquerdo 

INPA MA 057 F Ad Rio Amazonas anquilose Ce6 -7 (pela lamina lateral da Ce6) 

INPA MA 073 F Ad Rio Purus anquilose Ce6 -7 (pela lamina lateral da Ce6) 

INPA MA 113 M Ad Rio Solimões fratura consolidada no processo neural (Ca4-7) 

INPA MA NC 1013 M Ad Rio Japura fratura consolidada na escápula 

 

 

Alteração Patológica: 

 

Osteomielite: 

Registrou-se um caso de osteomielite (espondilite infecciosa) na região mediana do 

dentário esquerdo do exemplar INPA MA 056. Essa patologia consiste na inflamação do 

tecido conjuntivo do osso e da medula óssea por agente bacteriano (Jones et al. 1997) e 
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causou a perda de dentes, a deformação local dos alvéolos e a formação de uma fístula medial 

(lingual) para drenagem de material purulento (Figura 1, Tabela I).  

 Segundo Sweeney (1978) a osteomielite de alvéolo dentário é a alteração de natureza 

infecciosa mais frequente nos esqueletos de cetáceos e ocorre secundariamente a infecções 

dentárias. Existem relatos para a  região oral e/ou coluna vertebral de Sotalia guianensis 

(Fragoso 2001; van Bressem et al. 2007; Simões-Lopes et al. 2008), Orcinus orca (Kompanje 

1995c), Lagenorhynchus albirostris (Kompanje 1995b), Phocoena spinipinis (Montes et al. 

2004), Globicephala melas (Sweeney et al. 2005), Pontoporia blainvillei (Gerholdt 2006), 

Delphinus capensis, Tursiops truncatus, Ziphius cavirostris e Pseudorca crassidens (van 

Bressem et al. 2007); Megaptera novaengliae (Felix et al. 2007). Kompange (1995c) sugere 

que as lesões dentárias talvez funcionem como “portas” de entrada para os agentes 

infecciosos, uma vez que geralmente estas infecções seguem-se  a ferimentos penetrantes ou 

fraturas expostas (Jones et al. 1997) ou simplesmente pelo desgaste natural dos dentes que 

pode, eventualmente, expor a cavidade pulpar, formando uma via de entrada de infecções 

(Drehmer et al. 1998). Três casos foram reportados para a coluna vertebral de S. guianensis 

no sul do Brasil, cuja infecção possivemente tenha sido causada por tuberculose (Simões-

Lopes et al. 2008). Este é o primeiro registro de osteomielite em Sotalia fluviatilis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Vista oclusal do dentário esquerdo de S. fluviatilis (INPA MA 056) alterado em 

consequência de uma osteomielite. Região mediana do dentário com formaçao de fístula e 

deformação dos alvéolos. Escala 3 cm. 
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Alteração traumática: 

As fraturas foram as alterações ósseas mais frequentes, perfazendo cerca de 16% de 

toda amostra e ocorrendo em diferentes regiões do esqueleto (Figura 2, Tabela I). As fraturas 

de processo neural das vértebras caudais Ca4 a Ca7 (INPA MA 113), processos transversos 

das vértebras torácicas da To9 a To11 (INPA MA 20), escápula (INPA MA NC 1013), costela 

esternal (INPA MA 18) e hioide (tirohiais) (INPA MA 016; 20) estavam consolidadas e 

marcadas por calos ósseos. As fraturas de costelas de dois exemplares (INPA MA 39-40) 

ocorreram em posição mediana e não estavam inteiramente consolidadas. 

Na literatura, as fraturas também aparecem como alteração óssea mais frequente em 

cetáceos (Sweeney e Ridway 1975, Fragoso 2001, Simões-Lopes et al. 2008). A localização e 

o tipo de fratura observada nos cetáceos pode estar relacionada a causas distintas, como por 

exemplo, fraturas superficiais em ossos como os das nadadeiras, escápulas, costelas ou 

mandíbula podem ser causadas por interações agonisticas ou mesmo colisão com barcos (de 

Smet 1977, Odgen 1981, Montes et al. 2004, Gerhordt 2006, Simões-Lopes et al. 2008). No 

entanto, as fraturas mais profundas, como as que ocorrem nos processos transversos e neural, 

não podem ser atribuídas a traumas externos, uma vez que estes ossos são extremamente 

protegidos pela grossa camada de gordura e musculatura (de Smet 1977; Simões-Lopes et al. 

2008). 

As fraturas nos processos transversos e neural podem ser causadas pela tensão 

excessiva de tendões sobre as estruturas osteo-articulares (Ferigolo 1987b). Seriam nesse 

caso, fraturas de esforço já que a musculatura locomotora dos cetéceos têm origem justamente 

nestes processos (Simões-Lopes et al. 2008). Já as fraturas no aparato hióide devem 

apresentar uma origem distinta e ainda desconhecida.   

 

Anquiloses:  

 Foram registrados três casos de anquilose  na região cervical de individuos adultos de 

S. fluviatilis. O exemplar INPA MA17 apresentou as vértebras Ce3-4 fusionadas pela região 

ventral do corpo da vértebra. Os exemplares INPA MA 57 e 73 apresentaram as vértebras Ce6 

e Ce7 fusionadas pela região da lâmina transversal ventral presente na Ce6. Nos três casos, as 

vértebras não apresentavam nenhuma outra alteração óssea além do fusionamento incomum. 

 Na literatura, a anquilose está geralmente associada a outras alterações como fraturas e 

osteomielites, reduzindo o movimento das estruturas afetadas (Kompanje, 1995a, 1995b, 

1999, Montes et al. 2004). 
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Figura 2: Fraturas observadas em S. fluviatilis (setas). A- Tirohial (hioide) (INPA MA020 e 

016); B- Costela (INPA MA 039); C- Escápula (INPA MA NC 1013) e D- Vértebras torácicas 

(To9-11) com fratura no processo transverso direito (INPA MA 020). Escala: 3 cm 

 

 

Alterações Morfológicas: 

 Foram observados dois casos de alteração morfológica, ou ocorrência de forma 

incomum. O exemplar (INPA MA 018) apresentou um chevrão (arco hemal) com processos 

alongados e uma fratura não consolidada. O exemplar INPA MA 055 possuia  as bordas 

craniais das escápulas achatadas e diferentes da conformação geralmente observada em S. 

fluviatilis (Figura 3). 

Variações anatômicas nem sempre são sinônimos de patologias (Ferigolo 1987a), no 

entanto, é difícil determinar se tais variações refletem casos de má formação congênita ou 

simplesmente fazem parte da variabilidade intra-específica. Não foram observados casos 

evidentes de má formação na amostra analisada. Foram registrados porém, casos de canal 

neural aberto na Ce3 em cerca de 90% dos exemplares (n= 25). Na Ce4 a frequencia foi 

menor, ocorrendo em 20% dos exemplares. A presença do canal neural aberto nas cervicais 
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Ce3 e Ce4 já foi documentada como uma característica típica de S. guianensis no sul do Brasil 

(Fettuccia e Simões-Lopes 2004). Obsevações em vértebras cervicais de S. guianensis de 

outras localidades da América do Sul corroboram que o processo neural aberto também pode 

ocorrer na Ce7 entre 19 a 30% dos indivíduos desta espécie (n=222) e em 20% dos indivíduos 

de S. fluviatilis (n=31) (Capitulo 2). Sendo assim, o canal neural aberto na Ce3, Ce4 e Ce7 é 

aqui interpretado como uma característica comumente observada nas duas espécies do gênero 

Sotalia ao invés de  uma má formação congênita conforme sugido por van Bressem et al. 

(2007) e Laeta et al. (2010). 

Este caso reforça a importância de estudos sobre padrões morfológicos intra e 

interespecíficos, de modo a evitar que características de um táxon sejam consideradas como 

patologias ou má formações. Como exemplo, podemos citar as patologias articulares 

degenerativas da coluna vertebral humana que, durante muito tempo foram atribuídas 

erroneamente ao estresse causado pela condição ereta. No entanto, estudos realizados com 

mamíferos quadrúpedes (sem postura ereta) têm mostrado que o aparecimento destas 

alterações em animais aquáticos é bastante comum e não uma exclusividade dos animais 

bípedes (Ferigolo 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Alterações morfológicas incomuns: A e B- alteração da forma do arco hemal (INPA 

MA 018) em vista dorsal e ventral; C- escápula com borda cranial plana (INPA MA 055) 

(seta). Escala: 3 cm. 
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 Não foram observados muitos casos de alterações patológicas em S. fluviatilis. Este 

fato pode estar relacionado ao baixo número amostral de esqueletos completos. Fragoso 

(2001) salienta a importância da análise de esqueletos completos em estudos com inferência 

populacional, considerando a possibilidade de subestimativa das alterações ósseas, já que 

muitas vezes somente o crânio é coletado e as patologias podem se concentrar em outras 

partes do esqueleto.  
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5. Considerações Finais 

 

O atraso no desenvolvimento de S. fluviatilis, previamente descrito na 

literatura com base em análises cranianas, foi também observado neste estudo pela 

análise do pós-crânio e pela estimativa de idade e maturidade sexual. Esta diferença 

no tempo do desenvolvimento deve ser considerada em estudos de conservação, 

uma vez que a espécie fluvial necessita de mais tempo para atingir a maturidade 

sexual e física, o que gera consideráveis implicações conservacionistas para esta 

espécie. 

 O dimorfismo sexual com base em características osterológicas foi 

observado pela primeira vez em adultos do gênero Sotalia. Uma importante 

diferença foi observada nos exemplares marinhos da região norte, a qual, no 

entanto, deve ser melhor estudada com uma amostra mais representativa. 

O esforço investido neste trabalho, visando maximizar as análises 

osteológicas em várias localidades da América do Sul, permitiu se compreender 

melhor a variação geográfica no boto-cinza. As populações do sudeste e sul são 

muito semelhantes morfologicamente, indicando um provável fluxo gênico entre os 

indivíduos destas regiões. A população do nordeste apresenta morfologia 

intermediária entre a população sudeste/sul e a norte. A região norte, no entanto, 

apresenta nitidamente indivíduos distintos morfologicamente tanto no tamanho 

quanto na forma. Cabe aqui sugerir a necessidade eminente de estudos voltados 

para a região norte da espécie marinha, tendo em vista que pouco se sabe sobre os 

animais desta região. 

Um estudo voltado para a região de simpatria também deve ser encorajado, 

para se esclarecer até que ponto as duas espécies (marinha e fluvial) se sobrepõem 

geograficamente. Isto pode fornecer pistas sobre a variação da forma marinha da 

região norte, que apresenta algumas características semelhantes à espécie fluvial 

como o comprimento total reduzido e os nasais mais deslocados em direção a crista 

supraoccipital nas fêmeas. 

 

 

 



150 

 

Anexo 1 
Lista de exemplares analisados de S. fluviatilis e S. guianensis na América do Sul. 

Espécie/ 
região Estado Exemplar Sexo Faixa etária Procedência Crânio 

Pós-
crânio 

AM AM INPA 005 I subadulto Rio Japurá X X 

S. fluviatilis 
 

INPA 007 I adulto Lago de Tefé X X 

  

INPA 008 I adulto Lago de Tefé X X 

  

INPA 009 M adulto Rio Aruanu X  

  

INPA 015 F filhote Rio Japurá X  

  

INPA 016 I adulto Rio Japurá X X 

  

INPA 017 M adulto Rio Japurá X X 

  

INPA 018 I filhote Rio Japurá X X 

  

INPA 020 I adulto Rio Japurá X X 

  

INPA 024 I adulto Rio Japurá X  

  

INPA 026 M jovem Rio Purus  X 

  

INPA 029 F jovem Lago de Tefé X X 

  

INPA 038 F filhote Rio Japurá  X 

  

INPA 039 M subadulto Rio Japurá X X 

  

INPA 040 F adulto Lago Amanã X X 

  

INPA 041 M adulto Anavilhanas X X 

  

INPA 043 M jovem Rio Japurá X X 

  

INPA 047 M adulto Rio Juruá X X 

  

INPA 050 F adulto Lago Amanã X X 

  

INPA 051 M filhote Rio Amazonas  X 

  

INPA 052 M subadulto Rio Amazonas X X 

  

INPA 053 F adulto Rio Amazonas X X 

  

INPA 054 M feto Rio Amazonas  X 

  

INPA 055 I adulto Rio Amazonas X X 

  

INPA 056 F adulto Rio Amazonas  X 

  

INPA 057 F adulto Rio Amazonas  X 

  

INPA 059 M jovem Marchantaria. Solimões  X 

  

INPA 060 M jovem Marchantaria. Solimões X X 

  

INPA 062 F adulto Lago de Tefé X X 

  

INPA 065 M filhote Rio Japurá  X 

    INPA 067 I adulto Rio Japurá X X 



151 

 

continuação 
 

Espécie/ 
região Estado Exemplar Sexo Faixa etária Procedência Crânio 

Pós-
crânio 

AM 
 

INPA 069 F adulto Anavilhanas  X 

S. fluviatilis 
 

INPA 073 F adulto Rio Purus X X 

  

INPA 074 M adulto Rio Purus X X 

  

INPA 080 M feto Catalão  X 

  

INPA 081 M jovem Lago Cabaliana  X 

  

INPA 082 F filhote Rio Tapajós  X 

 
AM INPA 097 F jovem Rio Negro X X 

  

INPA 113 M adulto Rio Solimões X X 

 
  INPA NC 1013 M adulto Rio Japurá X X 

 
Colômbia IAVHM 7504 I adulto Amazonas, Caballo Cocha X  

  
IAVHM 7503 I adulto Amazonas X  

 
  IAVHM 7345 I adulto Leticia X X 

  PA MZUSP 18946 F filhote Lago Jacaré. Rio Trombetas X   

    MZUSP 19913 I adulto Lago Jacaré. Rio Trombetas X   

    MZUSP 18924 F adulto Oriximiná, PA X X 

N AP INPA  120 M jovem Estuário rio Amazonas X X 

S. guianensis 
 

INPA  121 M jovem Estuário rio Amazonas X X 

  

INPA  122 M jovem Estuário rio Amazonas X  

  

INPA  123 M adulto Norte Amapá X  

  

INPA  124 F jovem Norte Amapá X  

  

INPA  125 F jovem Estuário rio Amazonas X  

  

INPA  126 M jovem Norte Amapá X  

  

INPA  127 M filhote Norte Amapá X  

  

INPA  128 M filhote Norte Amapá X  

  

INPA  129 M adulto Norte Amapá X  

  

INPA  130 F jovem Norte Amapá X  

  

INPA  131 F filhote Estuário rio Amazonas X  

  

INPA  132 F filhote Estuário rio Amazonas X  

  

INPA  133 M jovem Norte Amapá X  

  

INPA  134 F adulto Norte Amapá X  

    INPA  135 F filhote Norte Amapá X   
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continuação 
 

Espécie/ 
região Estado Exemplar Sexo Faixa etária Procedência Crânio 

Pós-
crânio 

N AP, Brasil INPA  136 M filhote Norte Amapá X  

S. guianensis 
 

INPA  137 M filhote Norte Amapá X  

  

INPA  138 F jovem Norte Amapá X  

  

INPA  139 F jovem Norte Amapá X  

  

INPA  140 M jovem Norte Amapá X  

  

INPA  141 F adulto Norte Amapá X  

  

INPA  142 F adulto Norte Amapá X  

 
  INPA  143 F adulto Norte Amapá X   

 
Colômbia IND-M-0994 I adulto Parque Nacional Tayrona. Playas de Gaira X X 

  
IND-M-1306 I adulto Magdalena, Sta. Marta, PN Tayrona X 

 

  
IND-M-0997 I adulto Parque Nacional Tayrona. Playas de Gaira X 

 

  
ZMA19775 M adulto San Antero, Cordoba X X 

 
Colômbia ZMA19776 F adulto San Antero, Cordoba X X 

  
ZMA19780 F adulto San Antero, Cordoba X X 

  
ZMA19784 M adulto San Antero, Cordoba X X 

 
  IRSNB 20137 F adulto Colombia X X 

 
Venezuela EBRG 2057 I subadulto Miranda,Zulia X 

 

  
EBRG 2748 I jovem Laguna de Laguneta, Catatumbo X 

 

  
EBRG 2891 I jov/sub Lago de Maracaibo, Zulia X 

 

  
EBRG 17056 I jovem Olegá, Zulia X 

 

  
EBRG 18551 I adulto Laguneta de Taparigua X 

 

  
EBRG 18552 I adulto Laguneta de Taparigua X 

 

  
EBRG 18553 I jovem Lago de Maracaibo, San Isidro X 

 

  
EBRG 18554 I adulto Boca Golfete de Cuare X X 

  
EBRG 18998 I adulto Boca de Piedra Rajada, Puente Angustuva X 

 

  
EBRG 20774 I adulto Lago de Maracaibo X 

 

  
EBRG 20775 I adulto Caño Oribor, Reserva Los Olivitos X 

 

  
EBRG 20776 I adulto Praia de Oligá, Mun. Catatumbo X 

 

  
EBRG 20777 I adulto Praia de Oligá, Mun. Catatumbo X 

 

  
EBRG 21069 I adulto Isla San Carlos, Municipio Insular Padilla X X 

    EBRG 21070 I adulto Ref. de fauna sil. Reserva de pesca Los Olivitos X   
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continuação 
 

Espécie/ 
região Estado Exemplar Sexo Faixa etária Procedência Crânio 

Pós-
crânio 

N Venezuela EBRG 22182 I adulto Peninsula de Paria, Sucre X 
 

S. guianensis 
 

EBRG 23390 I adulto Isla San Carlos, Zulia X 
 

  
EBRG 23867 I jovem/sub próximo Isla San Carlos, Zulia X 

 

  
EBRG 24101 I adulto prox Isla San Carlos, Zulia X 

 

  
EBRG 24102 I adulto Castilletes, Zulia X 

 

  
EBRG 24103 I adulto proximo Isla San Carlos,  Venezuela X 

 

  
EBRG 24104 I adulto praia entre Caiamare Chico y Caño Sagua X 

 

  
EBRG 24107 I adulto praia entre Isla San Carlos e Sinamaica X 

 

  
EBRG 24108 I adulto proximo Isla San Carlos X 

 

  
EBRG 24109 I adulto entre praia Caiamare Chico E Caño Sagua X 

 

  
EBRG 24110 I adulto Isla Zapara X 

 

  
EBRG 24111 I adulto praia perto de San Carlos X 

 

  
EBRG 24112 I adulto Praia perto Isla San Carlos X 

 

  
EBRG 24113 I adulto proximo Isla San Carlos X 

 

  
EBRG 24115 I adulto Isla San Bernardo X 

 

  
EBRG 24116 I subadulto proximo Isla San Carlos X 

 

  
EBRG 24117 I subadulto proximo Isla San Carlos X 

 

  
EBRG 24120 I adulto Praia entre Caiamare Chico y Cañe Sagua X 

 

  
EBRG 24122 I jovem proximo Isla San Carlos X 

 

  
EBRG 24124 I adulto proximo Isla San Carlos X 

 

  
EBRG 24125 I adulto Isla San Bernardo X 

 

  
EBRG 24126 I adulto proximo Isla San Carlos X 

 

  
EBRG 24164 I subadulto praia San Carlos X 

 

  
EBRG 25577 I adulto ref. fauna silvestre de Los Olivitos X 

 

  
EBRG 26067 I filhote canal principal de Planta Centro, Carabobo X 

 

  
EBRG 23871 I adulto praia Los Cocos, Falcon X X 

  
CLZV 001 I adulto Venezuela X 

 

  
CLZV 0007 I jovem Sector Proterido La Cañas Urdaneta, Fundo El Majagual X 

 

  
CLZV 0009 I adulto San Bernardo X  

  
CLZV 0010 I adulto San Bernardo X  

    CLZV 0011 I adulto San Bernardo X   
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continuação 

Espécie/ 
região Estado Exemplar Sexo Faixa etária Procedência Crânio 

Pós-
crânio 

N Venezuela CLZV 0012 I adulto Caimare Chico X X 

S. guianensis 
 

CLZV 0013 I adulto Maracaibo X  

  
CLZV 0014 I adulto Caimare Chico X X 

  
CLZV 0015 I adulto Caimare Chico X X 

  
CLZV 0018 I adulto La Ceiba X 

 

  
CLZV 0022 I jovem Los Puertos de Altagracia X 

 

  
CLZV 0025 I adulto Caimare Chico X 

 

  
CLZV 0027 I adulto Caimare Chico X 

 

  
CLZV 0033 I adulto Bajo San Bernardo, Isla San Carlos, Zulia X 

 

  
CLZV 0034 I adulto Maracaibo X 

 

  
CLZV 0165 I adulto  Maracaibo X X 

  
MBLUZ 0152 I jovem Caimare Chico, Distrito Paéz X X 

  
MBLUZ 0195 I subadulto Playa Ologá, Catatumbo, Sur Lago X X 

  
MBLUZ 0197 I adulto Playa Ologá, Catatumbo X X 

  
MBLUZ 0211 I adulto Isla Zapata X 

 

  
MBLUZ 0230 I subadulto Caimare Chico X X 

 
  LS NC 02 I adulto San Bernardo X   

 
Suriname ZMA14641 F adulto boca Rio Suriname X X 

  
ZMA15515 M jovem boca Coppename, rio Suriname X X 

  
ZMA15527 M adulto boca Rio Suriname X X 

  
ZMA15571 F jovem boca Coppename, rio Suriname X X 

  
RMNH MAM 18165 F filhote boca rio Suriname, em Braamspunt X X 

  
RMNH MAM 18166 M filhote Pomona, boca rio Suriname X X 

  
RMNH MAM 18167 M filhote Pomona, boca rio Suriname X X 

  
RMNH MAM 18168 M filhote Pomona, boca rio Suriname X X 

  
RMNH MAM 22260 M adulto boca rio Suriname,  Braamspunt X X 

  
RMNH MAM 22256 M jovem boca rio Suriname,  Braamspunt X X 

  
RMNH MAM 22257 M adulto boca rio Suriname,  Braamspunt X X 

  
RMNH MAM 21755 F adulto boca rio Suriname,  Braamspunt X X 

  
RMNH MAM 22258 M adulto boca rio Suriname,  Braamspunt X X 

  
RMNH MAM 22259 M adulto boca rio Suriname,  Braamspunt X X 

    RMNH MAM 21756 F subadulto boca rio Suriname,  Braamspunt X X 
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continuação 
 

Espécie/ 
região Estado Exemplar Sexo Faixa etária Procedência Crânio 

Pós-
crânio 

NE MA MZUSP 26867 I adulto São José da Ribama X X 

S. guianensis   MZUSP 27999 I adulto Alcantara, Ilha do Cajual X X 

    MZUSP 28001 I adulto Mendonça X   

 
CE MZUSP28000 M adulto Praia de Iracema X X 

 
AL C1410/ 145 I adulto Praia de São Bento/ Maragogi X X 

 
BA MZUSP 23801 I adulto Caravelas X 

 

  
MZUSP 28182 I adulto Caravelas X  

  
MZUSP 26868 I adulto Nova Viçosaaia do Pontal X X 

  
MZUSP 26873 I jovem Ponta do Corumbau X X 

  
UFBA C1410/5 I adulto Penha, Itaparica X X 

  
UFBA C1410/6 I subadulto BA X  

  
UFBA C1410/7 I jovem Amoreiras, Ilha de Itaparica X X 

  
UFBA C1410/8 I adulto Mar Grande X X 

  
UFBA C1410/13 I adulto Massarandupio X  

  
UFBA C1410/11 I adulto Ponta de Areia, Ilha Itaparica X X 

  
UFBA C1410/12 I adulto Barra de S. Roche. Norte de Salvador X X 

  
UFBA C1410/14 I adulto Ilha de Santo Cristo X X 

  
UFBA C1410/15 I subadulto Praia de Paratinga, Itaparica X X 

  
UFBA C1410/ 17 I adulto Rio Paranaguassu X X 

  
UFBA C1410/19 I jovem Encarnação de Salinas X X 

  
UFBA C1410/20 I jovem Ilha de Itaparica X X 

  
UFBA C1410/21 I jovem Ilha de Itaparica X X 

  
UFBA C1410/ 22 I jov/sub Ilha de Itaparica X X 

  
UFBA C1410/25 I adulto BA X X 

  
UFBA C1410/26 I subadulto Praia de Paratinga, Itaparica X X 

  
UFBA C1210/28 I jovem Ilha de Vera Cruz, Barra Grande X X 

  
UFBA C1410/29 I adulto BA X  

    UFBA C1410/30 I adulto BA X   
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continuação 
 

Espécie/ 
região Estado Exemplar Sexo Faixa etária Procedência Crânio 

Pós-
crânio 

NE BA CCPM 0001 I adulto Mangue Seco X 

 S. guianensis 
 

CCPM 0002 I adulto Subauma, Entre Rios X X 

  
CCPM 0003 I adulto Massarandupio X X 

  
CCPM 0010 I adulto Sitio do Conde X  

  
CCPM 0021 I subadulto Praia do Forte, Mata de Sao Joao X X 

  
CCPM 0022 I adulto Jardim dos Namorados, Salvador X X 

  
CCPM 0023 M adulto Ondina, Salvador X X 

  
CCPM 0025 F jovem Jardim de Alah, Salvador X X 

  
CCPM 0030 M adulto Ilha de Madre de Deus, Salvador X  

  
CCPM 0031 I subadulto Morro de São Paulo, Cairu X X 

  
CCPM 0045 I adulto Barra do Paraguassu, Cairu X  

  
CCPM 0179 I jovem Barra dos Carvalhosia de Camamu X X 

  
CCPM 0181 I adulto Gamboa Velha Garapuá, Ilha do Tinharé, Cairu X  

  
CCPM 0183 M adulto Garapuá, Cairu X X 

  
CCPM 0189 F adulto Rio Vermelho, Salvador X X 

  
CCPM 0197 I adulto BA X X 

  
CCPM 0205 I jovem Jacuípe, Camaçari X X 

  
CCPM 0208 I jovem Praia do Forte, Mata de São João X X 

  
CCPM 0211 I subadulto Amoreira, Itaparica X X 

  
CCPM 0213 I adulto BA X X 

  
CCPM 0222 I adulto Arembepe X X 

  
CCPM 0232 I filhote Itacimirim, Mata de São João X X 

  
CCPM 0236 I adulto Arembepe X X 

  
CCPM 0237 F adulto Costa do Sauípe, Mata de São João X X 

  
CCPM 0246 I adulto Barra do Jacuipe, Camaçari X X 

  
CCPM 0268 F adulto Sauipe X X 

  
CCPM 0271 F adulto Ondina X X 

  
CCPM 0276 I adulto Enseada do Pratigi X 

     UFSC 1087 I adulto Camaçari X X 
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continuação 
 

Espécie/ 
região Estado Exemplar Sexo Faixa etária Procedência Crânio 

Pós-
crânio 

NE PB C1410/ 56 I adulto Lagoa de Praia, Rio Tinto X X 

S. guianensis 
 

C1410/87 I adulto Barra de Mamanguape, Rio Tinto X X 

  
C1411/110 M adulto Praia de Campina, Rio Tinto X X 

 
  C1410/ 154 I adulto Lagoa de Praia, Rio Tinto X X 

 
PE MZUSP 27831 I jovem Candeias X X 

  
MZUSP 27832 M filhote Pontal X X 

  
C1411/ 1 M subadulto Pontal de Maracaipe, Ipojuca X  

  
C 1411/ 2 M jovem/sub Praia do Cupe, Ipojuca X  

  
C1411/ 4 M subadulto Praia do Janga, Paulista X  

  
C1410/ 32 I adulto Praia de Boa Viagem, Recife X  

  
C1412/ 71 F filhote Praia do Cupe, Ipojuca X X 

  
C1411/ 73 M adulto Praia do Forno da Cau, Itamaracá X X 

  
C1412/ 118 F adulto Praia do Rio Ambar, Itamaracá X X 

  
C1412/122 F subadulto Praia do Ó, Paulista X X 

  
C1410/155 I adulto Praia de Gaibu X X 

  
C1410/166 I adulto Praia de Boa Viagem, Recife X  

 
  C1411/ 169 M subadulto Olinda X X 

 
RN C1412/ 5 F adulto Praia do Sagi X X 

  
C1411/ 157 M adulto Praia do Sol ? X X 

  
MN 61833 I filhote Areia Branca X X 

  
MN 61834 I adulto Areia Branca X X 

 
  MN 61835 I adulto Porto do Mangue X X 

 
SE MZUSP 28184 I adulto Praia de Abaís X  

  
MZUSP 27830 M adulto Pirambu X  

    MZUSP 23814 I filhote Pirambu X X 

SE ES MZUSP 26871 I adulto Pontal do Ipiranga X  

S. guianensis 
 

MZUSP 27521 I adulto Guriri X  

  
MZUSP 27522 I adulto Guriri X  

  
MZUSP 26859 I adulto Regencia X 

 

  
MZUSP 26855 I subadulto Regencia X  

    MZUSP 26860 I adulto Conceição da Barra X   
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SE ES MZUSP 26856 I adulto Regencia X  

S. guianensis 
 

MZUSP 26852 F adulto Regencia X 

 

  
MZUSP 27998 I jovem São Mateus (Guriri) X X 

  
MZUSP 26863 F adulto Regencia X 

 

  
MZUSP 26865 I adulto Regencia X 

 

  
MZUSP 26853 I adulto Barra do Riacho X 

 

  
MZUSP 19366 I adulto Praia de Comboios X 

 

  
MZUSP 26870 F jovem São Mateus (Guriri) X 

 

  
MZUSP 26858 I jovem Conceição da Barra X 

 

  
MZUSP 27521 I adulto Guriri X 

 

  
MZUSP 27523 I jovem Guriri X X 

  
MZUSP 27520 I adulto Guriri X X 

  
MZUSP 27523 I jovem Guriri X 

 

  
MZUSP 28181 M adulto Regencia X X 

  
MZUSP 27997 I subadulto São Mateus (Guriri) X X 

  
MZUSP 23809 I subadulto Regencia X 

 

  
MZUSP 19365 I subadulto Praia de Comboios X X 

 
  MNRJ 60610 I adulto Praia dos Comboios, Regência X   

 
RJ MZUSP 23811 I adulto Praia do Flamengo X X 

  
MZUSP 26857 F adulto Atafona X  

  
MZUSP 23812 I adulto Niteroi, Cragoatá X X 

  
MZUSP 24812 I adulto Praia de Fora X  

  
MZUSP 23813 I adulto Atafona X  

  
MZUSP 24811 M jovem Niteroi, Cragoatá X  

  
MZUSP 23810 I adulto Barra de Maricá X  

  
MZUSP 19541 I adulto Praia das Flexas X  

  
MZUSP 26876 F filhote Praia do Arpoador X X 

  
MZUSP 25623 I adulto Farol de São Tomé X  

  
MZUSP 25616 F adulto Açu X X 

  
MZUSP 25631 M adulto Atafona X X 

    MZUSP 25624 M jovem Farolzinho X X 
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SE RJ MZUSP 25610 F filhote Quissamã X X 

S. guianensis 
 

MZUSP 25609 F adulto Farol de São Tomé X X 

  
MZUSP 25630 F jovem Quissamã X X 

  
MZUSP 25611 F adulto Praia das Flexeiras X X 

  
MZUSP 25605 F adulto Farol de São Tomé X X 

  
MZUSP 25607 M subadulto Farol de São Tomé X X 

  
MZUSP 25620 I adulto Praia das Flexeiras X X 

  
MZUSP 25734 M jovem Praia das Flexeiras X X 

  
MZUSP 25618 F adulto Praia das Flexeiras X X 

  
MZUSP 25606 F adulto Farol de São Tomé X X 

  
MZUSP 25621 M adulto Quissamã X  

  
MZUSP 25622 M jovem Farol de São Tomé X X 

  
MZUSP 25612 M adulto Açu X X 

  
MZUSP 25608 F jovem Farol de São Tomé X X 

  
MZUSP 25627 M jovem Quissamã X X 

  
MZUSP 25626 M adulto Quissamã X  

  
MZUSP 25619 F subadulto Farol de São Tomé X X 

  
MZUSP 25625 M adulto Farolzinho X  

  
MZUSP 25614 M adulto Quissamã X X 

  
MZUSP 25613 F adulto Praia das Flexeiras X X 

  
MZUSP 25629 M filhote Praia das Flexeiras X X 

  
MNRJ123 M jovem Baia de Guanabara X  

  
MNRJ124 F adulto Baia de Guanabara X  

  
MNRJ 47665 I adulto Restinga da Marambaia X X 

  
MNRJ 47666 I subadulto RJ X X 

  
MNRJ 47667 I adulto Restinga da Marambaia X X 

  
MNRJ 47668 I adulto Restinga da Marambaia X X 

  
MNRJ 49869 I adulto Praia de Sahy, Mangaratiba X X 

  
MNRJ 49870 I adulto Restinga da Marambaia X X 

  
MNRJ 49871 I adulto Barra de Guaratiba X X 

    MNRJ 49872 I adulto Baia de Sepetiba X X 
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SE RJ MNRJ 49873 I adulto Baia de Sepetiba X X 

S. guianensis 
 

MNRJ 50103 I adulto Restinga da Marambaia X X 

  
MNRJ 50104 I adulto Restinga da Marambaia X X 

  
MNRJ 50108 I adulto Restinga da Marambaia X X 

  
MNRJ 50112 I adulto Ilha do Governador X X 

  
MQ-UERJ 002 F adulto Praia da Ribeira X X 

  
MQ-UERJ 006 F adulto Praia do Flamengo X X 

  
MQ-UERJ 016 F subadulto Praia de Charitas, Niteroi X X 

  
MQ-UERJ 023 M jovem Ilha do Governadoria de Guanabara X X 

  
MQ-UERJ 024 M adulto Ilha Grande, Angra dos Reis X X 

  
MQ-UERJ 039 M subadulto Ilha Grande, Angra dos Reis X X 

  
MQ-UERJ 045 M  adulto Paquetáia de Guanabara X X 

  
MQ-UERJ 063 M jovem Ilha do Governadoria de Guanabara X X 

  
MQ-UERJ 069 F jovem Paquetáia de Guanabara X X 

  
MQ-UERJ 107 M filhote Paquetáia de Guanabara X X 

  
MQ-UERJ 183 M subadulto Ilha do Governadoria de Guanabara X X 

  
MQ-UERJ 188 I subadulto Baia de Guanabara X X 

  
MQ-UERJ 061 F adulto Paquetáia de Guanabara X X 

  
MQ-UERJ 122 F adulto Paquetáia de Guanabara X X 

  
MQ-UERJ 111 M adulto Barra da Tijuca X X 

  
MQ-UERJ 126 F adulto Praia de Unamar, Reg. dos Lagos X X 

  
MQ-UERJ 127 M adulto Paquetáia de Guanabara X X 

  
MQ-UERJ 135 F adulto Camboinhasia de Guanabara X X 

  
MQ-UERJ 134 M adulto Paquetáia de Guanabara X X 

  
MQ-UERJ 060 I jovem Ilha Grande, Angra dos Reis X X 

  
MQ-UERJ 018 M subadulto Praia do Leblon X X 

    MQ-UERJ 197 I jovem Sao Gonçaloia de Guanabara X X 
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Pós-
crânio 

SE SP UFSC 1264 I jovem Ilha do Cardoso X   

S. guianensis 
 

MZUSP 10231 I jovem Rio do Nobrega, Ilha Comprida X  

  
MZUSP 18874 F adulto Cananéia X  

  
MZUSP 10232 F jovem Rio Capivari, Cananéia X X 

  
MZUSP 10403 M jovem Foz do Buguaçu, Ilha Comprida X X 

  
MZUSP 18923 I adulto Ilha do Cardosoreirinha X X 

  
MZUSP 9417 F adulto Santos, Ilha Urubuqueçaba X X 

  
MZUSP 9821 F adulto Cananéia X 

 

  
IPEc 274 M adulto Cananéia X 

 

  
MZUSP 10230 F adulto Ilha Comprida, Praia do Nóbrega X X 

  
MZUSP 9605 F subadulto Cananéiaaia da Trincheira X X 

  
MZUSP 18943 I adulto Cananéia X 

 

  
MZUSP 9611 M adulto Santos X X 

  
MZUSP 10228 M adulto Cananeia X X 

  
MZUSP 10227 M adulto Cananéiaaia da Trincheira X X 

  
MZUSP 27560 I adulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27554 M adulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27552 I adulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27559 I jovem Marujá X  

  
MZUSP 27561 I adulto Ilha Comprida X  

  
MZUSP 27579 I adulto Ilha Comprida X  

  
MZUSP 27562 I filhote Ilha Comprida X  

  
MZUSP 9606 F adulto Cananéia X X 

  
MZUSP 18944 I adulto Cananéia X  

  
MZUSP 10402 F adulto Cananéia, Foz do Rio Buguaçu X X 

  
MZUSP 27592 I adulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27646 M jovem Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27567 I adulto Marujá X 

 

  
MZUSP 27588 I adulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27558 I jovem Marujá X 

     MZUSP 27591 I adulto Marujá X   
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SE SP MZUSP 27614 I adulto Ilha Comprida X 

 S. guianensis 
 

MZUSP 27630 I adulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27617 I filhote Marujá X 

 

  
MZUSP 27619 I adulto Marujá X 

 

  
MZUSP 27631 I adulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27566 I adulto Marujá X 

 

  
MZUSP 27638 I subadulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27613 I subadulto Marujá X 

 

  
MZUSP 27615 I adulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27633 I adulto Marujá X 

 

  
MZUSP 27618 I jovem Marujá X 

 

  
MZUSP 27627 I adulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27628 I subadulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27593 I adulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27653 I adulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27637 I jovem Marujá X 

 

  
MZUSP 27635 I adulto Marujá X 

 

  
MZUSP 27634 I subadulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27629 M adulto Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27651 I jovem Ilha Comprida X 

 

  
MZUSP 27654 I subadulto Ilha Comprida X 

 

 
  MZUSP 27656 I jovem Ilha Comprida X   

 
PR UFSC 1114 I adulto Ilha do Mel X X 

  
UFSC 1115 I filhote Baia de Paranaguá X X 

  
UFSC 1304 I subadulto Barra do Sol- Guaratuba X X 

  
IPeC 153 I adulto  Barra Superagui X X 

  
IPeC 154 I subadulto  Barra Superagui X 

 

  
IPeC 156 M filhote Pontal do Sul X X 

  
IPeC 159 F adulto Ilha das Peças X X 

  
IPeC 160 F jovem Ilha das Peças X X 

    IPeC 161 I subadulto Ilha das Peças X X 
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S PR IPeC 162 F jovem Ilha das Peças X 
 S. guianensis 

 
IPeC 163 M jovem Piaçaquera, Paranagua X X 

  
IPeC 164 M subadulto  Barra Superagui X 

 

  
IPeC 168 F jovem Ilha das Peças X X 

  
IPeC 169 F adulto Matinhos X 

 

  
IPeC 170 M jovem Pontal do Sul X X 

  
IPeC 171 F jovem Pontal do Sul X X 

  
IPeC 173 M adulto Pontal do Sul X 

 

  
IPeC 174 M adulto Superagui X 

 

  
IPeC 175 F filhote Superagui X 

 

  
IPeC 180 F adulto Superagui X 

 

  
IPeC 183 I adulto Baln. Grajaú X 

 

  
IPeC 191 M adulto Pontal do Sul 

 
X 

  
IPeC 193 M adulto Ilha das Peças X 

 

  
IPeC 195 M jovem Baln. Barrancos X 

 

  
IPeC 202 F filhote Superagui X X 

  
IPeC 203 M jovem Ilha das Peças X X 

  
IPeC 205 I adulto Superagui X 

 

  
IPeC 206 M adulto Superagui X 

 

  
IPeC 210 I adulto Ilha do Pinherinho X 

 

  
IPeC 211 I jovem Ilha das Peças X 

 

  
IPeC 213 F adulto Baia de Paranaguá X 

 

  
IPeC 214 M adulto Ilha das Peças X 

 

  
IPeC 215 M filhote Superagui X 

 

  
IPeC 218 I adulto Superagui X 

 

  
IPeC 219 F adulto Superagui X 

 

  
IPeC 221 M adulto Pontal do Sul X 

 

  
IPeC 222 M jovem Pontal do Sul X 

 

  
IPeC 223 M jovem Ilha das Peças X 

 

  
IPeC 224 M jovem Ilha das Peças X 

     IPeC 225 F adulto Pontal do Sul X   
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S PR IPeC 227 F adulto Pontal do Sul X 
 S. guianensis 

 
IPeC 228 F adulto Pontal do Sul X 

 

  
IPeC 229 M adulto Baln. Barrancos X 

 

  
IPeC 235 F jovem Maciel X 

 

  
IPeC 237 M jovem Ilha do Mel X 

 

  
IPeC 238 F jovem llha do Mel X 

 

  
IPeC 243 M adulto Ilha das Peças X 

 

  
IPeC 245 M jovem Pontal do Sul X 

 

  
IPeC 251 M adulto Cambôa X 

 

  
IPeC 254 M adulto Barra Superagui X 

 

  
IPeC 256 F adulto Superagui X 

 

  
IPeC 257 M adulto Pontal do Paraná X 

 

  
IPeC 267 M jovem Superagui X 

 

  
IPeC 268 F jovem Superagui X 

 

  
IPeC 269 M subadulto Superagui X 

 

  
IPeC 272 M adulto Baln. Barrancos X 

 

  
IPeC 275 M adulto Baln. Gaivotas X 

 

  
IPeC 278 M subadulto Superagui X 

 

  
IPeC 281 M adulto Superagui X 

 

  
IPeC 282 M subadulto Superagui X 

 

  
IPeC 284 F adulto Ilha das Peças X 

 

  
IPeC 285 F jovem Superagui X 

 

  
IPeC 286 F adulto Rio Maciel X 

 

  
IPeC 291 F filhote Baln. Shangrilá X 

 

  
MCN 003 M adulto Pontal do Paraná, Praia do Village X X 

  
MCN 004 M adulto Pontal do Paraná, Praia dos Barrancos X X 

  
MCN 006 I jovem Pontal do Paraná, Pontal do Sul 

 
X 

  
MCN 009 I subadulto Pontal do Paraná, Praia do Atami X X 

  
MCN 010 I adulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul X X 

  
MCN 011 I adulto Pontal do Paraná, Praia do Atami X X 

    MCN 012 I subadulto Paranaguá, Ilha Melaia Brasília X   
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MCN 013 I adulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul 

 
X 

  
MCN 014 I jovem Pontal do Paraná, Praia Barrancos X X 

  
MCN 017 I adulto Pontal do Paraná, Praia do Village X X 

  
MCN 018 I adulto Paranaguá. Ilha do Mel X X 

  
MCN 019 I jovem Pontal do Paraná, Praia do Atami X X 

  
MCN 021 I subadulto Paranaguá. Ilha do Mel X 

 

  
MCN 023 I adulto Paranaguá. Ilha do Mel X 

 

  
MCN 025 I jovem Pontal do Paraná, Pontal do Sul X X 

  
MCN 026 I subadulto Guaraqueçaba. Ilha das Peças. X 

 

  
MCN 027 I adulto Pontal do Paraná X 

 

  
MCN 028 I jovem Baía do Paranaguá X X 

  
MCN 029 I subadulto Pontal do Paraná, Praia Barrancos X 

 

  
MCN 030 I adulto Pontal do Paraná, Praia Barrancos X X 

  
MCN 031 F adulto Pontal do Paraná, Praia do Village X 

 

  
MCN 033 I adulto Guaraqueçaba. Ilha Superagui X 

 

  
MCN 034 I adulto Guaraqueçaba, Ilha das Peças X X 

  
MCN 041 I adulto Pontal do Paraná, Praia do Olho D'água X 

 

  
MCN 042 M adulto Guaraqueçaba. Superagui X 

 

  
MCN 043 I adulto Pontal do Sul X 

 

  
MCN 046 I adulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 047 I adulto Paranaguá, Passaguera X 

 

  
MCN 048 I adulto Superagui X 

 

  
MCN 049 I filhote Barrancos X 

 

  
MCN 050 I jovem Barrancos X 

 

  
MCN 052 I adulto Praia do Atami X X 

  
MCN 055 I jovem Pontal do Paraná, Praia do Village X 

 

  
MCN 059 I adulto Praia do Massarapuã X 

 

  
MCN 060 I adulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul X X 

  
MCN 065 I adulto Paranaguáia das Laranjeiras X X 

  
MCN 066 I adulto Paranaguáia das Laranjeiras X X 

    MCN 067 M adulto Paranaguá, Paraná, Ilha Mel X   



166 

 

continuação 
 

Espécie/ 
região Estado Exemplar Sexo Faixa etária Procedência Crânio 
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S PR MCN 071 M jovem Pontal do Paraná, Pontal do Sul X 
 S. guianensis 

 
MCN 072 M adulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 073 I adulto Pontal do Paraná, Gamoa do Perequê X 

 

  
MCN 081 M adulto Pontal do Paraná, Gamboa do Pereque X 

 

  
MCN 083 M adulto Ilha do Melaia de Brasília X 

 

  
MCN 085 I senil Pontal do Paraná, Praia do Atami X 

 

  
MCN 084 F jovem Ilha do Melaia das Encantadas X 

 

  
MCN 086 I adulto Guaraqueçaba Superagui, Praia Deserta X 

 

  
MCN 090 I adulto Pontal do Paraná, Praia do Village X 

 

  
MCN 091 I adulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 098 I adulto PR X X 

  
MCN 101 I adulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 110 F adulto Pontal do Paraná, Guarapari X 

 

  
MCN 112 I adulto Ilha do Melaia da Fortaleza X 

 

  
MCN 113 I adulto Pontal do Paraná, Praia do Terengue X 

 

  
MCN 122 I adulto Ilha do Mel, Praia da Fortaleza X 

 

  
MCN 128 I adulto Pontal do Paraná, Praia do Atami X X 

  
MCN 130 I jovem Ilha do Mel, Praia de Fora X X 

  
MCN 131 I adulto Pontal do Paraná, Praia do Atami X 

 

  
MCN 134 I adulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 135 I adulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 144 I subadulto Ilha do Mel X X 

  
MCN 147 M subadulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul X X 

  
MCN 149 M adulto Pontal do PR, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 150 M subadulto Pontal do PR, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 151 I adulto Pontal do PR, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 289 M subadulto Paranaguá, Rio Maciel X 

 

  
MCN 290 F adulto Pontal do Paraná, Olho d' água X 

 

  
MCN 291 F adulto Pontal do Paraná, Shangri-lá X 

 

  
MCN 293 I adulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul X 

     MCN 294 I filhote Pontal do Paraná, Pontal do Sul   X 
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S PR MCN 298 I adulto Pontal do Paraná, Ipanema 
 

X 

S. guianensis 
 

MCN 300 I adulto Matinhos, Sain't Etiene X 
 

  
MCN 301 F adulto Ilha do Mel, Canal Sudeste X 

 

  
MCN 309 I jovem Pontal do PR, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 310 M adulto Ilha dos Currais X 

 

  
MCN 311 F adulto Ilha do Mel X 

 

  
MCN 312 I adulto Ilha do Mel X 

 

  
MCN 316 M adulto Ilha do Mel, Canal da Galheta X 

 

  
MCN 317 M adulto Pontal do PR, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 319 M adulto Ilha do Mel, Praia das Encantadas X 

 

  
MCN 323 M adulto Pontal do Paraná X 

 

  
MCN 327 F jovem Pontal do Paraná, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 334 M senil Pontal do Paraná, Baln. Grajaú X 

 

  
MCN 337 M jovem Pontal do Paraná, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 338 M subadulto Ilha das Palmas X 

 

  
MCN 340 F jovem Pontal do Paraná, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 341 M subadulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul X 

 

  
MCN 342 I adulto Ilha do Mel X 

 

  
MCN 343 F adulto Guaraqueçaba X 

 

  
MCN 344 M adulto Superagui, Praia Deserta X 

 

  
MCN 346 M jovem Paranaguá X 

 

  
MCN 348 F adulto Paranaguá, Ilha Mel, Praia do Forte X 

 

  
MCN 349 M adulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul X 

 

 
  MCN 350 M adulto Pontal do Paraná, Pontal do Sul X   

 
SC UFSC 1079 F adulto Beira Mar Norte X X 

  
UFSC 1082 I adulto Beira Mar Norte X X 

  
UFSC 1083 M adulto Beira Mar Norte X X 

  
UFSC 1104 F jovem Beira Mar Norte X X 

  
UFSC 1108 M adulto Beira Mar Norte X X 

  
UFSC 1117 I subadulto Biguaçú X X 

  
UFSC 1130 F jovem/sub G. Celso Ramos X X 

    UFSC 1174 M filhote Sambaqui X X 
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S SC UFSC 1175 M adulto São F. do Sul X X 

S. guianensis 
 

UFSC 1176 I subadulto Costeira X X 

  
UFSC 1178 M jovem Sambaqui X X 

  
UFSC 1179 M jovem Beira Mar Norte X X 

  
UFSC 1203 F adulto Anhatomirim X X 

  
UFSC 1208 F adulto Estreito X X 

  
UFSC 1218 F adulto Praia do Curtume X X 

  
UFSC 1219 F adulto Costeira X X 

  
UFSC 1222 M subadulto Estreito X X 

  
UFSC 1223 M jovem Anhatomirim X X 

  
UFSC 1226 M subadulto G. Celso Ramos X X 

  
UFSC 1233 I filhote São F. do Sul X X 

  
UFSC 1236 F jovem Sambaqui X X 

  
UFSC 1239 M jovem Beira Mar Norte X X 

  
UFSC 1245 I jovem São F. do Sul X X 

  
UFSC 1246 M jovem G. Celso Ramos X X 

  
UFSC 1247 I adulto Cacupé X X 

  
UFSC 1253 M jovem Beira Mar Norte X X 

  
UFSC 1266 M jovem Biguaçu X X 

  
UFSC 1268 F subadulto Biguaçu X X 

  
UFSC 1289 F adulto G. Celso Ramos X X 

  
UFSC 1291 M adulto G. Celso Ramos X X 

  
UFSC 1293 I jovem Norte SC X X 

  
UFSC 1296 M jovem Anhatomirim X X 

  
UFSC 1297 M adulto G. Celso Ramos X X 

  
UFSC 1302 I adulto Itapoá X X 

  
UFSC 1307 M jovem Praia da Daniela X X 

  
UFSC 1311 I jovem/sub São F. do Sul X X 

  
UFSC 1312 M subadulto Estreito X X 

    UFSC 1321 F subadulto Praia de Itaguaçú X X 
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S SC UFSC 1327 M jovem Beira Mar Norte X X 

S. guianensis 
 

UFSC 1329 F adulto Praia de Barreiros X X 

  
UFSC 1332 F jovem Beira Mar Norte X X 

  
UFSC 1333 M jovem Jardim Atlântico X X 

  
UFSC 1336 M subadulto Cacupé X X 

    UFSC 1354 M adulto Praia de Fora X X 
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Brasil; MNHN: Musée National d’Histoire Naturelle, Paris, França; MNRJ: Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil; 

MZUSP: Museu de Zoologia da USP, São Paulo, SP, Brasil; RMNH MAM: Naturalis Museum, Lieden, Holanda; UERJ: Projeto Maqua, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil; UFBA: Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil; UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, SC, Brasil; ZMA: Instituut voor Taxonomisch Zoölogie, Amsterdam, Holanda. 
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ANEXO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa parcial da América Latina: A- Distribuição das duas espécies do gênero 

Sotalia; S. guianensis (verde) e S. fluviatilis (azul). B- Localidades amostradas. ∆: S. 

guianensis; : S. fluviatilis.  
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ANEXO 3 

 

Preparação de lâminas e leitura de idade. Adaptado de Hohn et al. (1989) e 

Rosas et al. (2003):  

Foram coletados de dois a quatro dentes de cada exemplar, dando-se 

preferência aos dentes mais retos localizados na região mediana da mandíbula ou 

maxila (Rosas et al., 2003).   

Quando necessário, os dentes foram escovados com água e detergente 

neutro para remoção de qualquer resíduo de tecido conjuntivo. Posteriormente, os 

dentes foram acondicionados em pequenas caixas plásticas perfuradas identificadas 

e submersos em formol 10% por 24 horas. 

 

Desmineralizaçao: 

Os dentes foram lavados em água corrente por alguns minutos e colocados 

no ácido (RDO®) para desmineralização. Os indivíduos jovens, que apresentavam a 

cavidade polpar aberta o suficiente para permitir a entrada do ácido no interior do 

dente, foram colocados diretamente no RDO por um período que variou de 2 a 5 

horas, até apresentarem-se flexíveis. Os indivíduos mais velhos, com cavidade 

polpar reduzida ou fechada foram lixados ou desbastados com serra lateralmente no 

sentido labial-lingual para facilitar a penetração do ácido. O tempo de 

desmineralização dos exemplares mais velhos variarou de 48 a 80 horas submersos 

no RDO®. Após a desmineralização, os dentes foram lavados em água corrente por 

pelo menos 10 horas.  

 

Corte e coloração: 

Os dentes foram cortados no sentido labial-lingual em um micrótomo de 

congelamento da marca Leica em espessuras que variaram entre 25 e 40 µm, com o 

auxílio de meio de congelamento (gel de congelamento Tissue Tek®). Os cortes mais 

centrais do dente (apresentando cerca de 70% da cavidade polpar) foram 

novamente acondicionados em caixas perfuradas e identificadas e lavados por cinco 

a 10 minutos para remoção do gel. A coloração foi realizada com hematoxilina de 
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Harris por 5 minutos e 30 segundos e os cortes foram lavados em água corrente por 

cinco minutos. Posteriormente, os dentes foram submersos em borato de sódio (1%) 

por um minuto e novamente lavados em água corrente por mais cinco minutos.  

Após a coloração, os dentes foram submersos na glicerina (50% e 75%) no 

período de trinta minutos cada e posteriormente em glicerina 100% por pelo menos 5 

horas antes da montagem da lâmina. Cabe aqui citar que a retirada do excesso de 

água das caixinhas antes de cada etapa é muito importante para evitar que o 

corante, o borato de sódio e a glicerina se tornem diluídos e percam suas 

propriedades. 

 

Montagem de lâminas: 

Na montagem das lâminas, os cortes dentários foram embebidos em glicerina 

100%, cobertos com lamínula e esta fixada com Entellan®. Foram realizadas três 

leituras de idade, todas sem acesso aos dados do exemplar, de modo a não interferir 

na contagem dos GLG’s. Uma última leitura foi realizada por outro pesquisador 

experiente, em especial nos dentes onde as leituras estavam dificultadas.  

Para estimativa de idade em Sotalia, em geral, foi realizada a contagem de 

camadas na dentina, visto que as camadas presentes no cemento são muito finas e 

próximas (Borobia, 1989; Schmiegelow, 1990; Di Beneditto & Ramos, 2001; Rosas, 

2000).  
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ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia de uma seção longitudinal (30µm) do dente de S. guianensis. Fêmea com 

5 camadas (GLG’s) na dentina ( _ ). Linha neonatal indicada pela seta.   

 

 

 


