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SINOPSE 

Foram estudados os padrões de associação de machos adultos de boto-vermelho (Inia 

geoffrensis) em um ciclo hidrológico, nas fases hidrológicas e em diferentes habitats aquáticos na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), Amazônia Central.  Também foi estudado 

o uso sazonal dos habitats aquáticos pelos machos adultos de boto-vermelho na RDSM e seu entorno. 

Palavras-chave: Inia geoffrensis; comportamento social; uso do habitat; Amazônia Central. 

Keywords: Inia geoffrensis; social behaviour; habitat of use; Central Amazon. 
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Um boto nobre, límpido e rosado, sobe da água à 

bruma iluminada: com órfico chapéu de limo e 

espuma ele saúda a iara da manhã e após 

mergulha, súdito de um reino, para sonhar no 

coração da água. Quando a noite chegar, grave 

feitiço o fará padecer do amor humano. 
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RESUMO 

 

 Os padrões de associação e o uso do habitat de machos adultos de boto-vermelho, Inia 

geoffrensis, foram investigados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, 

Amazônia Central, Brasil. Para o estudo foram analisados os avistamentos de 14 machos 

adultos de boto-vermelho, todos com mais de 200 cm de comprimento corporal, mais de 10 

anos de idade e identificados em campo por meio de marcas criogênicas previamente 

aplicadas. Todos os indivíduos possuíam mais de 10 avistamentos (min.11 – max. 83) e um 

total de 638 avistamentos foram analisados. Para quantificar as associações foi utilizado o 

índice de proporção simples ou simple ratio (SR) e os indivíduos observados no mesmo grupo 

foram considerados „em associação‟. As associações foram analisadas utilizando o Programa 

SOCPROG versão 2.4. Em todas as análises, ciclo hidrológico completo (2008-2009), fases 

hidrológicas (enchente, cheia, vazante e seca) e habitas (lago, paraná, confluência, rio e praia), 

o nível de associação entre os indivíduos foi extremante fraco, com grande proporção de pares 

de indivíduos com índice igual a zero e sem a presença de companheiros preferidos e/ou 

evitados para curta e longa duração. Esse resultado corrobora com o comportamento 

predominante solitário descrito para a espécie e indica que machos adultos de boto vermelho 

não formam alianças de machos. Os machos adultos de boto-vermelho tendem a se associar 

mais fortemente nos habitats de rio e praia, no entanto, essas associações são aleatórias. A 

falta de predadores naturais, abundância de alimento e o comportamento agonístico típicos 

dos machos adultos para acesso as fêmeas em estro parecem exercer fortes influências no 

nível associações dos machos adultos de boto-vermelho. Quanto ao uso do habitat, as 

frequências dos avistamentos dos machos adultos de boto-vermelho se mostraram 

significativamente associadas com os habitats aquáticos e variou sazonalmente. Em todas as 

fases hidrológicas a confluência foi o tipo de habitat aquático mais utilizado pelos machos 

adultos de boto-vermelho na área de estudo. As diferenças sazonais dos valores da SPUE 

(avistamentos por unidade de esforço – em horas) nos habitats aquáticos não foram 

estatisticamente significativas, mas se mostraram relacionadas com a migração lateral dos 

peixes. Os machos adultos de boto-vermelho tendem utilizar com mais frequência os habitats 

mais produtivos, que permitem a migração lateral dos peixes e possuem grandes densidades 

de presa. 

 

 

Palavras-chave: Inia geoffrensis, comportamento social, uso do habitat, várzea, Amazônia 

Central.  
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ABSTRACT 

 

 The association patterns and habitat use of adult males of Amazon river dolphin 

(Inia geoffrensis) were investigated on Sustainable Development Reserve Mamiraua, Central 

Amazon, Brazil. For the study were analyzed the sightings of 14 adult males of Amazon river 

dolphin, all with more than 200cm in body length, more than 10 years of age and identified  

in the field by cryogenic marks previously applied. All individual have more than 10 sightings 

(min. 11 – max. 83) and a total of 638 sightings were analyzed. To quantify the associations 

was used the simple ratio index (SR) and sighted individuals in same group were considered 

as „in association‟. All analyzes were performed in the SOCROG program version 2.4. In all 

analyzes, completed hydrological cycle (2008-2009), hydrological phases (rising, flood, 

lowing and dray) and habitats (lake, paraná, confluence, river and beach), the level of 

association between individuals was extremely weak, with high proportion of dyads with 

index equal to zero and without presence of preferred companions and/or avoided of short and 

long-term. The result corroborates to the solitary behavior described for the species and 

indicates that adult males of Amazon river dolphin don‟t form alliances of males. The adult 

males of Amazon river dolphin tend to associate more strongly in the river and beach habitats, 

however, these associations are random. The lack of naturals predators, abundance of food 

and the behavior agonistic typical of adult males for access to female in estrus appear to exert 

strong influences on level associations of adult males of Amazon river dolphin. Regarding the 

use of the habitat, the frequencies of the sightings were significantly associated with habitats 

aquatics and varied seasonally. In all the hydrological phases the confluence was the habitat 

aquatic more used by adult males of Amazon river dolphin in the area of study. Seasonal 

differences in values of SPUE (Sightings Per Unit of Effort - in hour) in aquatic habitats were 

not statistically significant, but were related to the lateral migration of fish. The adult males of 

Amazon river dolphin tend to use more often the most productive habitats, that allow the 

migration of the fish and the have large prey densities. 
 

Key words: Inia geoffrensis, social behavior, habitat use, floodplain, várzea, Central Amazon  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O boto-vermelho, ou boto, Inia geoffrensis, é um golfinho de rio endêmico das águas 

continentais do norte da América do Sul, cuja área de distribuição abrange as bacias dos rios 

Amazonas, Araguaia-Tocantins (Best e da Silva, 1989; Best e da Silva, 1993) e Orinoco 

(Meade e Koehnken, 1991). É encontrado no Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela 

(da Silva, 2002). Está classificado como „dados insuficientes‟ pela “International Union for 

Conservation of Nature” (IUCN) e „vulnerável‟ no Brasil pelo IBAMA (IUCN, 2012; 

IBAMA, 2001).  

A taxonomia do gênero Inia ainda vem sendo discutida, mas estudos genéticos e 

morfológicos vêm sustentando a manutenção de duas espécies: Inia boliviensis para a 

população acima das cachoeiras do rio Madeira, e Inia geoffrensis para o restante da 

Amazônia. Esta última estaria ainda dividida em duas subespécies: Inia g. geoffrensis para a 

população da bacia do rio Amazonas e Inia g. humboldtiana para a população da bacia do rio 

Orinoco (da Silva, 1994; Hamilton et al., 2001; Banguera-Hinestroza et al., 2002; Martínez-

Agüero et al., 2006; Ruiz-García et al., 2007). Esta classificação foi adotada neste estudo.  

A espécie é geralmente solitária, não forma grupos sociais estáveis e raramente é vista 

em grupos coesivos com mais do que três indivíduos, mas agregações ocorrem em locais com 

grande concentração de peixes ou quando os animais estão envolvidos em corte e 

acasalamento (e. g. Martin et al., 2008). Muitos grupos de dois indivíduos geralmente são mãe 

e filhote, cuja associação é forte e duradoura (Best e da Silva, 1989; Best e da Silva, 1993). 

Morfologicamente o boto-vermelho possui rostro longo e estreito; nadadeira dorsal 

baixa e longa; nadadeiras peitorais grandes e largas; e corpo robusto com grande flexibilidade 

do pescoço devido a não fusão do atlas e axis (Best e da Silva, 1993, da Silva, 1994). Essas 

características permitem a ele explorar eficientemente os ambientes de floresta alagada em 

busca de alimento (Martin e da Silva, 2004a).  

O boto-vermelho é o maior dos golfinhos de rio e apresenta alto grau de dimorfismo 

sexual, sendo os machos bem maiores, mais robustos e mais pesados que as fêmeas (Martin e 

da Silva, 2006). Os machos atingem 255 cm comprimento total e chegam a pesar 207 kg e as 

fêmeas chegam a medir 225 cm e pesam até 141 kg (Martin e da Silva, 2006).  

Há grande variação na coloração do corpo, que está relacionada com despigmentação 

da pele, com a idade (Martin e da Silva, 2006). Os neonatos e jovens são cinza escuros e os 
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subadultos e fêmeas adultas são geralmente rosados no ventre e cinza-claro no dorso. Os 

machos adultos são bem mais rosados que as fêmeas adultas devido à despigmentação da pele 

causada por cicatrizes e abrasões, resultantes de confrontos intraespecíficos (Martin e da 

Silva, 2006).  

As fêmeas são sexualmente maduras após os cinco anos de idade e com cerca 170 cm 

de comprimento corporal. Os machos atingem a maturidade sexual com cerca de 10 anos de 

idade e comprimento corporal mínimo de 190 cm, quando os testículos estão pesando em 

torno de 0,4% do peso corporal total (Best e da Silva, 1984; da Silva, 1994).  

A reprodução é sazonal e fortemente associada com o ciclo de inundação (Best e da 

Silva, 1984; McGuire e Aliaga-Rossel, 2007). Na Amazônia Central o pico dos nascimentos 

ocorre entre os meses de maio e junho, durante o final da cheia e vazante, quando os peixes, 

mais concentrados, tornam-se mais vulneráveis à predação (Best e da Silva, 1984). A gestação 

é estimada em 10,7 a 11,2 meses com o nascimento de um filhote com cerca de 80 cm. A 

lactação dura mais de um ano e o intervalo de nascimento é de dois a três anos (da Silva, 

2002; da Silva et al., 2008).  

O boto-vermelho é o mais abundante dos golfinhos de rio sendo encontrado em todos 

os tipos de habitats ao longo do Amazonas e Orinoco, exceto no estuário, estando limitado por 

grandes cachoeiras e corredeiras (Best e da Silva, 1993). Estudos realizados em diferentes 

regiões da Amazônia relatam que os botos-vermelhos são vistos em grandes agregações em 

ambientes produtivos, com alta densidade de peixes e correnteza com velocidade reduzida 

(Magnusson et al., 1980; Letherwood, 1996; MacGuire e Winemiler, 1998; Aliaga-Rossel, 

2002; Martin et al., 2004; Martin e da Silva, 2004a e b; MacGuire e Aliaga-Rossel, 2007; 

Gomez-Salazar et al., 2011; Gamez-Salazar et al., 2012). A densidade pode mudar com as 

fases hidrológicas, sendo maior próximo das margens dos rios, em áreas de confluências e em 

lagos (Vital et al., 1997; Martin et al., 2004; Martin e da Silva, 2004a; Martin e da Silva, 

2004b; Gomez-Salazar et al., 2012). O impacto da flutuação do nível da água, que pode variar 

entre 11 e 15 m na bacia do Amazonas/Solimões (Ayres, 1993), afeta fortemente a ecologia 

do boto-vermelho, impedindo diretamente o seu acesso a certos habitats e indiretamente 

limitando a migração de suas presas, os peixes (Martin e da Silva, 2004). No entanto, ainda 

são poucos os estudos que buscaram quantificar a preferência de habitat pelos botos-

vermelhos e mais escassa ainda são as informações sobre a utilização sazonal do habitat por 

esses golfinhos, cobrindo um ciclo hidrológico completo (Martin e da Silva, 2004; Martin et 
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al., 2004). Informações sobre a utilização do habitat são cruciais para um melhor 

entendimento da ecologia do boto-vermelho e são fundamentais para melhorar as propostas de 

conservação desta espécie (Martin et al., 2004).    

Os estudos realizados na Amazônia Central (e. g. Martin et al; 2004; Martin e da 

Silva, 2004a, Martin e da Silva, 2004b) vêm trazendo grandes avanços quanto ao 

entendimento da ecologia do boto-vermelho em áreas de várzea, demonstrando que esse 

ecossistema é determinante na ocorrência desses golfinhos na Amazônia (Martin e da Silva, 

2004a). Além disso, esses estudos têm fornecido importantes informações sobre a estrutura 

social do boto-vermelho como, por exemplo, a existência de um alto grau de residência a um 

sistema de lago por alguns indivíduos e por apresentar um alto grau de segregação sexual 

entre machos e fêmeas quanto ao uso do habitat (Martin e da Silva, 2004a, Martin e da Silva, 

2004b). No entanto, a estrutura social do boto-vermelho ainda é pobremente conhecida.   

A estrutura social é a síntese de como os indivíduos interagem uns com os outros 

(Whitehead, 2008). Ela é influenciada e influencia a demografia, a estrutura genética, a 

cultura, os padrões de parentesco e o fitness (Whitehead e Parijs, 2010). Ela está fortemente 

relacionada com a evolução das habilidades cognitivas e comunicativas dos animais e o seu 

conhecimento é crucial para o entendimento da ecologia de uma espécie (Whitehead e 

Dulfalut, 1999; Jaquet e Gendron, 2009).  

Hinde (1976) define a estrutura social de uma população pelo conteúdo, qualidade e o 

padrão das relações entre seus membros, onde as relações entre pares de animais são definidas 

pelo conteúdo, qualidade e padrões temporais das interações entre eles. Para uma acurada 

descrição da estrutura social, as interações (eventos comportamentais) necessitam ser 

observadas por um longo período de tempo (Hinde, 1976).  Entretanto, isso impõe severos 

problemas para os estudos dos cetáceos visto que eles passam maior parte do tempo 

submersos e suas interações não podem ser observadas com detalhes (Whitehead, 1997; 

Whitehead e Dufault, 1999; Whitehead et al., 2000). Para contornar esse problema Whitehead 

(1997) propôs utilizar a „associação‟, circunstâncias em que as interações entre os animais 

normalmente ocorrem (área espacial, tipos comportamentais etc.), em vez de „interação‟, nas 

análises das relações e estrutura social.  

Associações entre indivíduos é normalmente determinada espacialmente (Whitehead e 

Dufault, 1999).  Indivíduos no mesmo agrupamento, geralmente chamado de „grupo‟, são 

usados para definir associação (Whitehead et al., 2000). As análises das associações entre 
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todos os pares de animais identificados são geralmente feitas utilizando „índices de 

associação‟, que é uma estimativa da proporção de tempo que um par de indivíduos 

permanece em associação (Cairns e Schwager, 1987; Ginsberg e Young, 1992). Os valores 

dos índices de associação de todos os pares de indivíduos (dyads) formam uma matriz de 

associação ou „medidas das relações‟ que podem então ser usados para analisar a estrutura 

social (Whitehead e Dufault, 1999).   

Espécies cujas interações são difíceis de serem observadas ou as relações são melhores 

expressadas por meio de associação do que interação, índices de associação tornaram-se a 

ferramenta fundamental para descrever a estrutura social (Whitehead, 2008). Os índices de 

associação vêm sendo amplamente utilizados nas análises dos padrões de associação em 

diversos táxons e são amplamente utilizados em estudos da estrutura social de cetáceos 

(Whitehead e Dufault, 1999). Embora os índices de associação seja uma ferramenta 

fundamental na descrição da estrutura social animal, eles foram ainda poucos utilizados para 

descrever os padrões de associação dos cetáceos no Brasil (Santos e Rosso, 2008). Estudos 

brasileiros sobre os padrões de associação de cetáceos utilizando índices de associação são 

restritos apenas para Sotalia guianensis (e. g. Santos e Rosso, 2008; Santos, 2010) e Tursiops 

truncatus (e. g. Genoves, 2008).  

Desde 1994 uma população de boto-vermelho vem sendo estuda na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – RDSM, Amazônia Central (da Silva e Martin, 

2000). Mais de 600 boto de diferentes classes de idade e sexos foram capturados e marcados 

(marcas criogênicas) durante campanhas anuais de captura-recaptura. O reconhecimento 

individual desses animais em campo, um pré-requisito no estudo da estrutura social (Hinde, 

1976), possibilita realizar estudos sobre a estrutura social desta população de botos na RDSM. 
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OBJETIVOS 

 

Geral 

 

Analisar os padrões de associação e o uso do habitat de machos de boto-vermelho 

(Inia geoffrensis) dentro e no entorno da área focal da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá (RDSM), Amazônia Central. 

 

Específicos  

 

1. Analisar a utilização dos habitats pelos machos adultos de boto-vermelho dentro e no 

entorno da área focal da RDSM ao longo de um ciclo hidrológico. 

 

2. Verificar o nível de associação entre os machos adultos de boto-vermelho ao longo de 

um ciclo hidrológico completo, fases hidrológicas e nos habitats utilizados por eles na 

área de estudo. 

 

3. Verificar se os machos adultos de boto-vermelho possuem associações não aleatórias 

(associações preferidas ou evitadas) entre eles. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

Padrões de associação de machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) na 

Amazônia Central, Brasil 
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Resumo 

 

Neste estudo foram investigados os padrões de associação de um total de 14 machos adultos 

de boto-vermelho (Inia geoffrensis) reconhecidos individualmente por meio de marcas 

criogênicas e avistados dentro e no entorno da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá, Amazônia Central. Todos os indivíduos continham mais de dez avistamentos, 

mais de 200 cm de comprimento corporal e suas associações ocorridas no ciclo hidrológico 

completo (nov. 2008 a nov. 2009), fases hidrológicas e nos habitats utilizados por eles na área 

de estudo foram investigadas. Os machos adultos avistados juntos no mesmo grupo foram 

considerados como „em associação‟. As associações entre os indivíduos foram analisadas 

utilizando o índice de associação de „proporção simples‟ (SR) e as associações não aleatórias 

(associações preferidas ou evitadas) entre os indivíduos foi analisada pelo teste de permutação 

de Monte Carlo. Todas as análises foram realizadas no programa SOCPROG 2.4. As 

associações entre os machos adultos foram fracas no ciclo hidrológico completo ( ̅SR = 0,06) 

e não foram identificadas associações preferidas ou evitadas de curta e longa duração. As 

associações também foram fracas em todas as fases hidrológicas ( ̅SR (enchente) = 0,07;  ̅SR (cheia) 

= 0,06;  ̅SR (vazante) = 0,07;  ̅SR (seca) = 0,05) e em todas as fases não foram identificadas 

associações preferidas ou evitadas de curta e longa duração, demonstrando que o ciclo 

hidrológico não parece exercer forte influencias nas associações dos machos adultos. Durante 

o período de enchente-cheia os machos adultos se associaram mais fortemente no habitat de 

rio ( ̅SR = 0,10). Durante o período de vazante-seca os machos adultos se associaram mais 

fortemente nos habitats de rio ( ̅SR = 0,12) e praia ( ̅SR = 0,11). O teste de permutação não 

detectou a presença de associações preferidas ou evitadas tanto de longa e curta duração nos 

habitats utilizados pelos machos adultos na área de estudo. Os baixos valores dos índices de 

associação, a grande proporção dyads com índice igual a zero e a falta de associações não 

aleatórias de longa duração demonstram que não ocorre formação de alianças entre machos 

adultos de boto-vermelho. A falta de predadores naturais, abundância de alimento e o 

comportamento agonístico típicos dos machos adultos para acesso as fêmeas em estro 

parecem exercer fortes influências no nível associações dos machos adultos desta espécie de 

golfinho de rio.   
 

 

Palavras-chave: boto, Inia geoffrensis, comportamento social, machos adultos, Amazônia 

Central 
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Abstract 

 

In this study were investigated association patterns of 14 adult males of Amazon river dolphin 

(Inia geoffrensis) recognized individually through freeze-branding marks and sighted in and 

around Sustainable Development Mamiraua Reserve, Central Amazon. All individuals 

contained more than ten sightings, more than 200 cm in body length and their associations in 

complete hydrological cycle (November 2008 until November 2009), hydrologic phases and 

in habitats used for them in the area of study were investigated. Adult males have seen 

together in the same group were considered in association. The associations between the 

individuals were analyzed using simple ratio index (SR) and association nonrandom 

(preferred and avoided association) between individuals were analyzed by Monte Carlo 

permutation test. All analyses were performed on the SOCPROG 2.4 program. The 

associations between adult males were weak in the complete hydrological cycle ( ̅SR = 0.06) 

and were not identified preferred and avoided associations of short and long term. The 

associations were also weak in all the four phases hydrologic ( ̅SR (rising) = 0.07;  ̅SR (flood) = 

0.06;  ̅SR (lowing) = 0.07;  ̅SR (dray) = 0.05) and at all phases were not identified preferred or 

avoided associations of short and long-term, it was showing that the hydrological cycle not 

seem to exert strong influences on the associations of adult males. During the period of rising-

flood the adult males associated more strongly in the habitat in the river ( ̅SR = 0.10). During 

the period of lowing-dray the adult males associated more strongly in the river habitat ( ̅SR = 

0.12) and in the beach ( ̅SR = 0.11). The permutation test did not detect the presence of 

preferred or avoided association of long and short term in all habitat used by adult males in 

the study area. The low values of index of association, the vast proportion of dyads with index 

equal zero and no presence of long term nonrandom association show that occurs not 

formation of alliances between adult males of Amazon river dolphin. The lack of natural 

predators, abundance of food and behavior typical agonistic of adult males for access of 

females in estrus seems to exert strong influence on the level of associations of adult males of 

the species of river dolphin. 

 

 

Key words: boto, Inia geoffrensis, social behavior, adult males, Central Amazon. 
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Introdução  

Observar o padrão de associação dos indivíduos permite inferir sobre a organização 

social das populações animais (Whitehead, 1995; Whitehead, 1997). A sociabilidade dos 

machos tende a ser dirigida pelo acesso a oportunidade de reprodução (Clutton-Brock, 1989; 

Connor et al., 2000a). O acesso as fêmeas em estro pode promover interações 

comportamentais complexas entre machos e grupos de machos (Connor, 2007). Em algumas 

espécies de cetáceos os machos revelam forte dependência em viver em grupos estáveis, tais 

como os machos de baleia assassina (Orcinus orca) (Bigg et al., 1990; Baird, 2000). Em 

outras espécies os machos adultos são normalmente solitários, tais como os machos adultos de 

cachalote (Physeter macrocephalus) (Whitehead e Weilgart, 2000). Em outro extremo, 

machos adultos do golfinho nariz-de-garrafa (Tursiops spp.), embora vivendo em sociedades 

de fissão-fusão, onde os indivíduos se associam em pequenos grupos que mudam em 

composição geralmente numa base diária ou horas, formam laços sociais com alianças 

estáveis, onde pares ou trios cooperam para ter acesso às fêmeas receptivas (Connor et al., 

2000b; Whitehead e Connor, 2005; Connor, 2007). No entanto, informações sobre a 

sociabilidade dos golfinhos de rio ainda são extremamente escassas, mesmo eles sendo as 

espécies de cetáceos mais ameaçados do mundo (Smith e Smith, 1998). 

Os golfinhos de rio do gênero Inia estão amplamente distribuídos nas bacias dos rios 

Amazonas, Orinoco e Araguaia-Tocantins (da Silva, 1994). Atualmente, duas espécies são 

reconhecidas: a espécie Inia boliviensis, distribuída acima das cachoeiras do Rio Madeira 

entre o Brasil e Bolívia; a espécie Inia geoffrensis, com duas subespécies reconhecidas, Inia g. 

geoffrensis distribuída nos rios da bacia do rio Amazonas abaixo da cachoeira do Rio Madeira 

e Inia g. humboldtiana distribuída nos rios da bacia do Orinoco (da Silva, 1994; Banguera-

Hinestroza et al., 2002; Martínez-Agüero et al., 2006; Ruiz-García et al., 2007). 

O boto-vermelho ou boto, como é conhecida a espécie Inia geoffrensis no Brasil, está 

classificado pela IUCN como dados deficientes (IUCN, 2012). A espécie é normalmente 

solitária e geralmente não forma grupos com mais do que três indivíduos (Best e da Silva, 

1993). Apresenta alto grau de dimorfismo sexual, sendo os machos maiores, mais pesados e 

mais robustos que as fêmeas (Martin e da Silva, 2006). Os machos adultos também são mais 

rosados e possuem mais cicatrizes e abrasões pelo corpo decorrente de interações agonísticas 

entre eles (Martin e da Silva, 2006). Segregam-se em relação ao uso do habitat, sendo os 

machos adultos predominantes nos rios enquanto que as fêmeas e seus filhotes são 
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predominantes em áreas remotas da várzea (Martin e da Silva, 2004a). No entanto, 

informações sobre o padrão de associação dos machos adultos do boto-vermelho ainda são 

escassas e comportamento social deles ainda é pouco compreendido.  

Uma das ferramentas mais utilizada atualmente no estudo do comportamento social 

dos mamíferos, incluindo os cetáceos, é a utilização de índices de associação (Whitehead e 

Dufault, 1999). Tais índices fornecem uma estimativa do tempo em que dois indivíduos 

passam juntos (Cairns e Schwager, 1987). A utilização de índices de associação associado a 

métodos que possibilitam verificar a presença de associações não aleatórias dentro da 

população social (e. g. Bejder et al.,1998) vem promovendo grandes avanços no entendimento 

da estrutura social de diversas espécies de mamíferos (Whitehead, 1999; Whitehead, 2008a).  

Com o objetivo de compreender melhor o padrão de associação dos machos adultos de 

boto-vermelho o presente estudo visa: (1) analisar o comportamento social dos machos 

adultos utilizando índices de associação; (2) verificar a existência de associações não 

aleatórias e (3) comparar os resultados com o comportamento social de outras espécies de 

cetáceos. 
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Material e Métodos 

 

Área de estudo 

 

Os dados utilizados no presente estudo fazem parte do banco de dados do Projeto 

Boto, que desde 1994 desenvolve um estudo de longa duração na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), Amazonas, Brasil (03º20‟ S, 64º54‟ W) 

(da Silva e Martin, 2000) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Em (A), localização da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), Amazonas, 

Brasil. Em (B), Sistema Mamirauá dentro da área focal da RDSM. A confluência entre o Paraná do Mamirauá e 

o rio Japurá é indicada pela seta branca na Figura B. 

 

 

A RDSM está localizada na confluência dos rios Solimões e Japurá (afluente do rio 

Amazonas) e cobre uma área de aproximadamente 11.240 km² de floresta de várzea, recortada 

por diversos corpos d‟água de diferentes formas e tamanhos. Nesta região o ciclo anual de 

inundação tem uma amplitude de 11-15 metros e exerce considerável influência na vida 

selvagem da região (Ayres, 1993; Ramalho et al., 2009). No período das águas baixas 

A 
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(setembro-novembro) praias emergem nas margens e no centro dos rios e os pequenos corpos 

d‟água dentro da Reserva, secam. Na época das águas altas (maio a julho) suas terras ficam 

submersas por alguns metros. A RDSM repousa num longo trecho de pluviosidade que varia 

de 2.200mm a 2.400mm. Altas temperaturas são atingidas durante a época das águas baixas 

com médias mensais variam de 30°C a 33°C e as temperaturas mínimas médias oscilam entre 

21°C e 23°C (IDSM, 2010). 

As observações dos botos foram realizadas dentro e no entorno da área focal da 

RDSM. Nesta área encontra-se o Sistema Mamirauá (Figura 1B), onde o lago Mamirauá é o 

maior corpo d‟água, com cerca de 10 km de comprimento e em média 400 m de largura 

(Ayres, 1993). O lago Mamirauá está ligado ao rio Japurá pelo Cano e Paraná do Mamirauá, 

um canal de aproximadamente 20 km de comprimento, com largura média de 100m e que 

pode atingir uma profundidade de 35m durante o pico da cheia (Handerson, 1999; da Silva e 

Martin, 2000). Os rios Solimões e Japurá exercem grande influência sobre a limnologia básica 

desta área, fornecendo grande aporte de “água branca” (rica em sedimentos) durante o período 

da enchente e cheia (Handerson, 1999). Durante a época das águas baixas predominam no 

interior da Reserva as “águas pretas” que são ácidas e ricas em taninos decorrentes da 

decomposição da vegetação nas bacias de drenagem local (Ayres, 1993). Essa variação do 

nível e tipo de água, e geomorfologia da área fornece diferentes tipos de habitats aquáticos 

que detém uma grande densidade e diversidade de peixes, que atrai os predadores piscívoros 

dentre eles o boto-vermelho (da Silva e Martin, 2004a). 

 

Seleção dos machos adultos 

 

Os dados de avistamentos dos machos adultos de boto-vermelho utilizados no presente 

estudo fazem parte do banco de dados do Projeto Boto, um projeto de longa duração realizado 

na RDSM e iniciado em 1994 (veja da Silva e Martin, 2000). Para este estudo foi escolhido o 

período de levantamentos ocorridos entre novembro de 2008 e novembro de 2009, por ser um 

período onde muitos machos adultos de boto-vermelho foram avistados na área de estudo (da 

Silva, com. pess.). Para escolher o status sexual (machos adultos) e para ter representatividade 

do padrão real das associações dos indivíduos, a seleção desses machos a partir do banco de 

dados seguiu alguns critérios: (a) ter mais de 200 com de comprimento corporal total, uma 

vez que machos com mais de 190 cm de comprimento corporal total já são considerados 
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maduros sexualmente (da Silva, 1994), e (b) ter mais que 10 avistamentos, todos eles com 

mais de 100% de certeza do reconhecimento individual em campo. A partir do banco de 

dados, um total de 14 machos adultos foi selecionado para as análises e um total de 638 

avistamentos foi selecionado para o presente estudo (Tabela 1). Os indivíduos foram 

identificados em campo por meio das marcas criogênicas que foram previamente aplicadas na 

base da nadadeira dorsal e nos flancos durante campanhas anuais de captura-recaptura 

realizadas pela equipe do Projeto Boto dentro da RDSM durante o período das águas baixas 

(Figura 2). O procedimento de captura é apresentado em detalhes em da Silva e Martin 

(2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) com as marcas criogênicas aplicadas na base da 

nadadeira dorsal e nos flancos. Fonte: Projeto Boto. 
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Tabela 1. Número de avistamentos dos machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) selecionados para as 

análises, e que foram registrados entre 02 de novembro de 2008 e 27 de novembro de 2009 na área focal da 

RDSM e seu entorno. A data da última recaptura, bem como, o comprimento total dos indivíduos também são 

apresentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº do boto 

Data da 

última 

recaptura 

Comprimento total 

(cm) tomado na 

última recaptura 

 

Total de avistamentos 

 

#9 04.11.03 223 40 

#15 08.11.08 230 15 

#36 19.11.07 236 31 

#118 04.11.08 233 56 

#134 17.11.08 221 26 

#169 05.11.06 206 54 

#171 13.11.09 213 70 

#177 02.11.07 222 45 

#184 04.11.00 236 66 

#201 16.11.08 231 67 

#230 05.11.08 240 11 

#236 06.11.06 222 44 

#311 10.11.09 213 30 

#405 06.11.08 213 83 

Total   638 
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Tabela 2. Número de avistamentos por mês dos machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) na RDSM e 

seu entorno, bem como, o esforço mensal (em horas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Meses Esforço de 

observação (h) 

N° de 

avistamentos 

 

2008 

Nov 58,06 56 

Dez 122,49 53 

 

 

 

 

 

2009 

Jan 96,28 57 

Fev 138,48 60 

Mar 135,25 47 

Abr 146 41 

Mai 142,33 42 

Jun 152,10 47 

Jul 187,54 51 

Ago 170,23 62 

Set 156,11 51 

Out 151,45 40 

Nov 97,30 31 

TOTAL  1753,52 638 
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Procedimento das observações  

 

As observações dos botos foram realizadas dentro da área focal da RDSM e seu 

entorno, em uma área de aproximadamente 255 Km
2
. As observações foram todas realizadas 

por observadores experientes utilizando um bote de alumínio de 4,8 metros com motor de 

popa de 15HP, com esforço de observação de sete horas por dia, durante cinco dias por 

semana. Durante as observações os pesquisadores conduziam o bote a uma velocidade média 

de 10 km/h e parando sempre quando um grupo ou indivíduo era avistado, os animais 

marcados eram então identificados e a tamanho e a estrutura do grupo eram tomados.  Um 

„grupo‟ compreende todos os animais indo à superfície dentro da visão do observador, sempre 

dentro de um raio de 200 metros e normalmente dentro de 50 metros (Martin et al., 2008). Os 

botos observados foram categorizados em macho adulto, adultos, par mãe-filhote, 

subadulto/imaturo, juvenil ou filhote. Binóculos e máquinas fotográficas foram utilizados para 

visualizar as marcas criogênicas dos botos quando esses iam à superfície e as fotografias eram 

posteriormente analisadas para auxiliar na identificação correta dos animais. Um catálogo 

contendo as fotos de todos os animais marcados com suas respectivas marcas criogênicas era 

utilizado em campo para facilitar a correta identificação do animal. As fotografias dos machos 

adultos utilizadas no presente estudo com suas respectivas marcas criogênicas são 

apresentadas no Anexo I.  

 

Padrões de associação 

 

Para quantificar as associações entre os pares de machos adultos de Inia geoffrensis foi 

utilizado o índice de proporção simples (simple ratio (SR)), por ser considerado o mais 

acurado (Ginsberg e Young, 1992). Este índice é definido como:  

 

SR: x/(x + yab + ya + yb), 

 

onde x = é o número de períodos amostrais em que ambos os botos „a‟ e „b‟ foram observados 

juntos no mesmo grupo; yab = é o número de períodos amostrais em que ambos os botos „a‟ e 

„b‟ foram observados separados; ya = é o número de períodos amostrais em que somente o 

indivíduo a foi avistado e yb = é o número de períodos amostrais em que somente o indivíduo  
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b foi avistado (Cairns e Schwage, 1987). O SR fornece um valor entre 0 (para dois indivíduos 

nunca visto juntos) e 1 (para dois indivíduos sempre visto juntos) (Cairns e Schwage, 1987). 

Três análises distintas foram realizadas utilizando o mesmo conjunto de dados: (a) para o 

ciclo hidrológico completo (novembro de 2008 a novembro de 2009); (b) para as fases 

hidrológicas (enchente, cheia; vazante e seca), que foram identificadas com base nos dados 

hidrológicos coletados diariamente dentro da RDSM pelo Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá (IDSM) (Figura 3); e (c) para os habitats utilizados pelos machos 

adultos na área de estudo (Tabela 3). Para obter maior confiabilidade nos dados, um número 

mínimo de avistamentos por indivíduos foi selecionado. Para analisar as associações no ciclo 

hidrológico completo, foram incluídos na análise os 14 indivíduos selecionados para o estudo, 

todos com mais de dez avistamentos. Para as fases hidrológicas e habitats, foram incluídos 

nas análises apenas os indivíduos com três ou mais avistamentos. Adicionalmente, para obter 

maior confiabilidade dos dados, as associações dos machos adultos nos habitats foram 

analisadas agrupando as fases hidrológicas (enchente-cheia e vazante-seca). Após as análises, 

os valores dos índices de associações foram classificados baseados nas categorias propostas 

por Quintana-Risso e Wells (2001): baixo (0.01 - 0.20), moderadamente baixo (0.21 - 0.40), 

moderado (0.41 - 0.60), moderadamente alto (0.61 - 0.80), alto (0.81 - 1.00). As associações 

entre os indivíduos foram representadas graficamente utilizando análise de agrupamento com 

o método de ligação média. Todas as análises foram realizadas utilizando programa 

SOCPROG 2.4 (Whitehead, 2009), executado em Matlab® versão 7.7 (The Math Works, Inc., 

2008). 
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Figura 3. Nível da água em Mamirauá (01 de novembro de 2008 a 30 de novembro de 2009) e as quatro fases 

hidrológicas definidas neste estudo. Fonte: IDSM.
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  Tabela 3. Habitats utilizados pelos machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) na área de estudo.  

 

 

 

 

 

Habitat Características 
Local na área 

de estudo 

Lago Lago de várzea com cerca de 10 km de comprimento e em média 400 m de 

largura que se liga ao rio principal por meio de um canal, localmente 

chamado de „cano‟ ou „paraná‟.  

Lago Mamirauá 

Paraná Curso de água margeado por floresta que liga um lago de várzea ao rio 

principal. Tem cerca de 20 km de comprimento, não mais que 100m de 

largura e possui conexões com pequenos canais e corpos de água 

adjacentes ao longo do seu curso.  

Paraná do 

Mamirauá 

Confluência Área de intersecção entre a boca de um Paraná e o rio principal. Pode ou não 

ocorrer mistura de água branca (rica em sedimentos) com água preta (ácida 

e pobre em sedimentos) da bacia de drenagem local. 

Boca do Paraná 

do Mamirauá-

Rio Japurá 

Rio  Rios de águas brancas com largura variando entre 600 e 2000 m (Martin e 

da Silva, 2004). 

Rios Solimões e 

Japurá 

Praia Bancos de areia que surgem nas margens e em alguns lugares no meio de rio 

durante o período das águas baixas. Na área de estudo, as praias são 

predominantes fora do sistema do Lago Mamirauá em diferentes locais dos 

rios principais. 

Rio Japurá 
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Teste para associações preferidas ou evitadas  

 

Para verificar se os machos adultos de boto-vermelho selecionados para este estudo 

possuem relações preferidas ou evitadas entre eles, os dados das associações dos indivíduos com 

mais de dois avistamentos foram comparados com os dados permutados gerados pelo programa 

SOCPROG (Whitehead, 2009). O programa SOCPROG calcula permutações aleatórias usando o 

teste de Monte Carlo baseada na técnica de Bejder et al., (1998) e extensões de Whitehead 

(1999), onde a hipótese nula de que os indivíduos se associam aleatoriamente com cada outro é 

testada. Nesta técnica as permutações dos dados observados são geradas mantendo constante o 

número de animais em cada grupo e o número de grupos em que cada animal foi identificado 

(Whitehead et al.,2005; Whitehead, 2008b). Os dados foram permutados quatro vezes (1.000, 

5.000, 10.000 e 20.000 permutações) até o valor de p geral (média) se estabilizar. Para cada 

permutação gerada 100 flips foram utilizados, como recomendado por Whitehead et al., (2005). 

Os dados reportados foram aqueles gerados com 20,000 permutações. Foi analisada ao mesmo 

tempo a presença de associações preferidas de curta duração e de longa duração, selecionado a 

opção „permutar grupos dentro das amostras’ no SOCPROG. Neste procedimento as 

permutações são realizadas dentro do período amostral, controlando assim eventos demográficos 

(Whitehead, 1999). A hipótese nula para associações preferidas ou evitadas de curta duração foi 

considerada rejeitada quando a média nos dados permutados se mostrou significativamente 

maior do que nos dados observados. A hipótese nula para associações de longa duração foi 

considerada rejeitada quando o desvio padrão mostrou-se significativamente maior nos dados 

observados do que nos dados permutados (Whitehead et al.,2005; Whitehead, 2008b). De acordo 

com Bejder et al., (1998) quando nós rejeitamos a hipótese nula de associações aleatórias, é 

natural considerar par de indivíduo separadamente para identificar indivíduos que estão 

interagindo não aleatoriamente. Associações preferidas entre pares de indivíduos foram 

consideradas com valor de p > 0,975 e associações evitadas com valor de p < 0,025.  

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

Resultados 

 

Padrões de associação - ciclo hidrológico completo 

 

Os resultados das análises das associações dos 14 machos adultos de Inia geoffrensis no 

ciclo hidrológico completo são mostrados na Tabela 4. O valor médio e a média do valor 

máximo dos índices de associação para o ciclo hidrológico completo foram 0,06 e 0,12, 

respectivamente. Esses valores encontram-se nas categorias „baixo‟ e „moderadamente baixo‟ 

segundo Quintana-Rizzo e Wells (2001).  

O teste de permutação não identificou a presença de associações preferidas e evitadas de 

curta e longa duração (Tabela 4). Na Figura 4 são mostradas, pelo método de análise de 

agrupamento, as associações dos machos adultos de boto-vermelho durante o ciclo hidrológico 

completo na área focal da RDSM e seu entorno. 

 

Padrões de associação - fases hidrológicas 

 

Os resultados das análises das associações dos machos adultos de boto-vermelho nas 

quatro fases hidrológicas são mostrados na Tabela 4. O valor médio dos índices de associação foi 

baixo em todas as fases hidrológicas e variou pouco entre elas, sendo maior na fase da enchente 

(0,07). O valor médio do índice de associação máximo também foi baixo e também variou pouco 

entre as fases hidrológicas, com o maior valor ocorrendo na vazante (0,21). Esses valores 

encontram-se nas categorias „baixo‟ a „moderadamente baixo‟ de acordo com Quintana-Rizzo e 

Wells (2001).  

O teste de permutação não identificou a presença de associações preferidas ou evitadas de 

curta e longa duração em todas as fases hidrológicas (Tabela 4). Na Figura 5 são mostradas, pelo 

método de análise de agrupamento, as associações dos 14 machos adultos de boto-vermelho nas 

quatro fases hidrológicas. 
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Tabela 4. Análises dos índices de associação (SR) dos machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) avistados dentro e no entorno da área focal da RDSM no período 

de nov. de 2008 a nov. de 2009, com dados para o ciclo hidrológico completo e para cada fase hidrológica (enchente, cheia, vazante e seca). O valor médio, média do valor 

máximo dos índices de associação e a proporção de dyads que não se associaram (índice de associação = 0), bem como, os valores ( ̅ ± DP) dos índices de associação 

observados e permutados encontrados pelo teste de permutação são apresentados.   

Análises 

No. de 

indivíduos 

analisados 

Proporção 

de dyads 

com SR = 0 

Índices de associação (SR) Teste de permutação dos SR P 

   Médio ± DP Máximo ± DP Observado ( ̅± DP) Permutado ( ̅± DP)  

Ciclo completo 14  52 0,06 ± 0,02 0,12 ± 0,03 0,0591 ± 0,0371 0,0590 ± 0,0340 0,57 

Enchente 14 44 0,07 ± 0,03 0,16 ± 0,06 0,0709 ± 0,0552 0,0720 ± 0,0491 0,08 

Cheia 14  54 0,06 ± 0,02 0,17 ± 0,06 0,0591 ± 0,0606 0,0570 ± 0,0580 0,95 

Vazante 12  47 0,07 ± 0,02 0,21 ± 0,07 0,0681 ± 0,0736 0,0645 ± 0,0675 0,96 

Seca 10  58 0,05 ± 0,02 0,16 ± 0,04 0,0490 ± 0,0622 0,0469 ± 0,0637 0,93 
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Figura 4. Associações dos 14 machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) ocorridas dentro e no entorno da 

área focal da RDSM ao logo do ciclo hidrológico completo (2008-2009). Coeficiente de correlação cofenético = 

0,76903. Os números no eixo vertical correspondem aos códigos dos botos.    
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Figura 5. Associações dos 14 machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) ocorridas dentro e no entorno da 

área focal da RDSM nas quatro fases hidrológicas.  Em a, b, c, e d as associações ocorridas na enchente, cheia, 

vazante e seca, respectivamente. Os números no eixo vertical correspondem aos códigos dos botos.    
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(c) (d) 
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Padrões de associação – habitats aquáticos  

 

Período enchente-cheia  

 

De acordo com as análises, o valor médio e a média do valor máximo dos índices de 

associação dos machos adultos de boto-vermelho durante o período de enchente-cheia foi maior 

no rio, 0,10 e 0,25, respectivamente (Tabela 5). Esses valores encontram-se nas categorias 

„baixo‟ a „moderadamente baixo‟ de acordo com Quintana-Rizzo e Wells (2001). 

Adicionalmente, o teste de permutação não identificou a presença de associações preferidas ou 

evitadas de curta e longa e duração entre os indivíduos em todos os habitats utilizados por eles 

durante este período hidrológico (Tabela 5). Na figura 6 são mostradas, pelo método de análise 

de agrupamento, as associações dos 14 machos adultos de boto-vermelho nos habitats utilizados 

por eles no período de enchente-cheia.  

 

Período vazante-seca  

 

De acordo com as análises, o valor médio dos índices de associação dos machos adultos 

de boto-vermelho no período de vazante-seca foi maior no rio (0,12), seguido pelo habitat de 

praia (0,11) e a média do valor máximo foi maior para o habitat de praia (0,27) (Tabela 6). Esses 

valores (exceto no lago onde os dados não foram analisados) encontram-se nas categorias „baixo‟ 

a „moderadamente baixo‟ de acordo com Quintana-Rizzo e Wells (2001). Adicionalmente, o 

teste de permutação não identificou a presença de associações preferidas e evitadas de curta e 

longa duração entre os indivíduos em todos os habitats utilizados por eles durante este período 

hidrológico (Tabela 6). Na figura 7 são mostradas, pelo método de análise de agrupamento, as 

associações dos 14 machos adultos de boto-vermelho nos habitats utilizados por eles no período 

de vazante-seca.  
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Tabela 5. Análises dos índices de associação (SR) dos machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) avistados dentro e no entorno da área focal da RDSM durante o 

período de nov. de 2008 a nov. 2009, com dados para os habitats utilizados pelos indivíduos durante o período de enchente-cheia. O valor médio, a média do valor máximo 

dos índices de associação e a proporção de dyads que não se associaram (índice de associação = 0), bem como, os valores ( ̅± DP) dos índices de associação observados e 

permutados encontrados pelo teste de permutação são apresentados.   

 

 

        * Os dados para este habitat não foram analisados devido o número de avistamentos por indivíduo ser inferior ao critério (N ≥ 3) estabelecido para as análises. 

Fase 

hidrológica 
Habitat 

No. de 

indivíduos 

analisados  

(com ≥ 3 

avistamentos) 

Proporção de 

dyads com SR 

igual a 0 

 

Índice de associação (SR) 

 

Teste de Permutação dos SR P 

    Médio ± DP Máximo ± DP   Observado ( ̅± DP) Permutado ( ̅± DP)  

 

 

Enchente-

cheia 

Lago 8 65 0,06 ± 0,04 0,20 ± 0,12 0,0632 ± 0,0970 0,0614 ± 0,0850 0,77 

Paraná 11 35 0,08 ± 0,02 0,19 ± 0,05 0,0778 ± 0,0593 0,0778 ± 0,0593 0,50 

Confluência 14 44 0,07 ± 0,02 0,16 ± 0,05 0,0724 ± 0,0533 0,0708 ± 0,0507 0,95 

Rio 8 39 0,10 ± 0,04 0,25 ± 0,07 0,0998 ± 0,0969 0,0998 ± 0,0969 0,50 

Praia* ---  --- --- --- --- --- 
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Figura 6. Associações dos 14 machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) ocorridas nos habitats dentro 

e no entorno da área focal da RDSM no período da enchente-cheia. Em a, b, c, e d as associações ocorridas no 

lago, paraná, confluência e rio, respectivamente. Os números no eixo vertical correspondem aos códigos dos 

botos.    
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Tabela 6. Análises dos índices de associação (SR) dos machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) avistados dentro e no entorno da área focal da RDSM durante o 

período de nov. de 2008 a nov. 2009, com dados para os habitats utilizados pelos indivíduos durante o período de vazante-seca. O valor médio e a média do valor máximo dos 

índices de associação, bem como, os valores ( ̅± DP) dos índices de associação observados e permutados encontrados pelo teste de permutação são apresentados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               * Os dados para este habitat não foram analisados devido o número de avistamentos por indivíduo ser inferior ao critério (N ≥ 3) estabelecido para as análises.  

Fase 

hidrológica 
Habitat 

Nº de 

indivíduos 

analisados 

(com ≥ 3 

avistamentos) 

Proporção de 

dyads com SR 

igual a 0 

Índice de associação (SR) Teste de Permutação dos SR P 

    Médio ± DP Máximo ± DP Observado ( ̅± DP) Permutado ( ̅± DP)  

Vazante-

seca 

Lago*  --- --- ---           --- --- --- --- 

Paraná 4 67 0,03 ± 0,00    0,10 ± 0,01 0,0336 ± 0,0501 0,0336 ± 0.0501 0,49 

Confluência 12 56 0,06 ± 0,03 0,23 ± 0,08 0,0643 ± 0,0830 0,0643 ± 0,0832 0,62 

Rio 5 30 0,11 ± 0,06 0,21 ± 0,07 0,1111 ± 0,0910 0,1145 ± 0,0994 0,16 

Praia 6 54 0,11 ± 0,06 0,27 ± 0,12 0,1102 ± 0,1375 0,1103 ± 0,1282 0,44 
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Figura 7. Associações dos 14 machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) ocorridas nos habitats dentro 

e no entorno da área focal da RDSM no período da vazante-seca. Em a, b, c, e d as associações ocorridas no 

paraná, confluência, rio e praia, respectivamente. Os números no eixo vertical correspondem aos códigos dos 

botos. 

 

(b) 

(c) (d) 

(a) 
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Discussão 

 

Neste estudo pela primeira vez foram analisados os padrões de associação de machos 

adultos de boto-vermelho utilizando índice de associação. Em todas as análises - ciclo 

hidrológico completo, fases hidrológicas e habitats - o valor médio dos índices de associação 

foi baixo, não superior a 0,11. Da mesma forma, o valor médio do índice de associação 

máximo em todas as análises também foi baixo, não superior a 0,27. De modo geral, os 

valores dos índices de associação descritos neste estudo encontraram-se nas categorias „baixo‟ 

e „moderadamente baixo‟ segundo Quintana-Risso e Wells (2001). Adicionalmente, a 

proporção de pares de indivíduos (dyads) que tiveram índice de associação igual a zero foi 

alta em quase todas as análises chegando, por exemplo, a 52% para o ciclo hidrológico 

completo analisado (nov. de 2008 – nov. de 2009). Esses resultados indicam que as 

associações dos machos adultos de boto-vermelho são fracas a inexistente na área de estudo e 

corrobora com o comportamento predominantemente solitário descrito para a espécie (e. g. 

Magnusson et al., 1980; Best e da Silva, 1989; Best e da Silva, 1993; Martin et al., 2004; 

Martin e da Silva, 2004a; Martin e da Silva, 2004b).  

Os baixos valores dos índices de associação e a falta de associações preferidas de 

longa duração entre os indivíduos observada em todas as análises indicam que os machos 

adultos de boto-vermelho não formam alianças de machos como ocorre, por exemplo, para 

Tursiops spp. e Stenella frontalis (e. g. Connor et al., 2000; Bouveroux e Malleft, 2010; 

Ellizer e Herzing, 2012). De acordo com Connor et al., (2000) laços entre machos de Tursiops 

aduncus em algumas alianças de primeira ordem em Sharkbay, Austrália, são extremamente 

fortes, com valores dos índices de associação variando de 0,7 a 1,0, e estáveis, tendo sido 

observado por um período superior a treze anos. No entanto, com base nos valores dos índices 

de associação descritos no presente estudo é possível observar que esse padrão de associação 

não é típico dos machos adultos de boto-vermelho que utilizam a RDSM e seu entorno. 

A estratégia social e reprodutiva dos machos é em parte determinada pela distribuição 

das fêmeas (Clutton-Brock, 1989; Connor et al., 2000a; Gowans et al., 2008). De acordo com 

da Silva et al., (2008) os machos adultos devem possuir uma grande e extensa sobreposição 

das áreas de vida, e tendem a convergir sobre as fêmeas e competir por aquelas em estro. 

Machos adultos de boto-vermelho possuem mais cicatrizes e abrasões no corpo que as 

fêmeas, resultado das interações agonísticas entre eles motivadas pelas disputas por 
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acasalamentos (Martin e da Silva, 2006). Consequentemente, a competição entre machos 

adultos por oportunidade de acasalamento deve restringir fortemente as associações entre eles 

e deve ser a principal causa dos os baixos valores dos índices de associação observados neste 

estudo e da ausência de companheiros preferidos de longa duração observada em todas as 

análises. Esse padrão de associação é semelhante ao descrito para machos adultos de 

cachalote (Physeter macrocephalus) onde a competição por acasalamento parece restringir 

fortemente suas associações (Whitehead e Weilgart, 2000). Lettevall et al., (2001), por 

exemplo, observaram que os machos adultos de cachalote em diferentes localidades (Nova 

Escócia, Nova Zelândia e Ilhas Galápagos) não possuem associações preferidas de longa 

duração em nenhuma escala temporal analisada apesar deles formarem agregações. Tanto 

boto-vermelho quanto cachalote os machos são maiores, mais pesados e mais robustos que as 

fêmeas e parecem acasalar com algumas fêmeas durante o período reprodutivo (da Silva et 

al., 2008; Whitehead e Weilgart, 2000). Segundo Clutton-Brock (1989) dimorfismo sexual no 

tamanho do corpo, crescimento, armamentos e comportamento agressivo são mais 

pronunciados em espécies altamente polígenas e menos em monogâmicas. O sistema polígeno 

ou promiscuo de acasalamento vem sendo sugerido ocorrem para o boto-vermelho (e. g. da 

Silva et al, 2008). Portanto, os baixos valores dos índices de associação e a ausência de 

companheiros preferidos de longa duração entre machos adultos descrito neste estudo 

reforçam ainda mais a hipótese do boto ser polígeno ou promíscuo, visto que em ambos os 

sistemas de acasalamentos a disputas por fêmeas receptivas limitam as relações entre os 

machos (Clutton-Brock, 1989).  

A falta de ameaça de predação pode ser também um dos motivos dos baixos valores 

dos índices descritos neste estudo. Segundo Connor (2000) a ameaça de predação é o 

principal fator que promove a formação de grupos em cetáceos marinhos. Entretanto, o boto-

vermelho, assim como outras espécies de golfinhos de rio, não tem predadores naturais e a 

falta de ameaça de predação parece explicar parcialmente o seu comportamento 

predominantemente solitário e o tamanho pequeno dos grupos (Gomez-Salazar et al., 2011).  

As mudanças no nível da água ao longo do ciclo hidrológico têm fortes influências 

sobre a densidade e o tamanho do grupo do boto-vermelho (Martin e da Silva, 2004a; Gomez-

Salazar et al., 2011). No entanto, os baixos índices de associação nas quatro fases 

hidrológicas e a falta de associações preferidas de longa duração em todas elas indicam que as 
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mudanças no nível da água ao longo ciclo hidrológico parecem não exercer fortes influências 

no nível de associação dos machos adultos de boto-vermelho na RDSM e entorno.  

Embora o valor médio do índice de associação máximo (0,21) foi maior na vazante 

que em outras fases hidrológicas, indicando que alguns indivíduos se associaram mais 

fortemente, o teste de permutação não identificou companheiros preferidos, tanto para curta 

como para longa duração.  

A vazante é o período em que os peixes migram em cardumes dos lagos e áreas 

alagadas da várzea para o rio principal (Cox-Fernandes, 1997; Crampton, 1999). As análises 

dos avistamentos dos 14 machos adultos mostraram que esses indivíduos foram mais 

frequentemente avistados na confluência, conhecida localmente como “boca do Paraná do 

Mamirauá”, em todas as fases hidrológicas (Oliveira e da Silva, em prep. Cap. 2). As 

confluências são habitats altamente produtivos, oferecem refúgio e funcionam como locais de 

passagem dos peixes durante a migração lateral e são reportadas como ambientes preferidos 

pelos botos (e. g. McGuire e Winemiller, 1998; Martin et al., 2004; Martin e da Silva, 2004a). 

Portanto, o nível de associação relativamente mais forte dos machos adultos identificado na 

vazante pode está relacionado com formação de agregações temporárias em áreas produtivas 

uma vez as associações são de natureza aleatória segundo o teste de permutação.  

Quando observado os valores dos índices de associação nos habitats utilizados pelos 

machos adultos, tanto no período de enchente-cheia quanto no período de vazante-seca, os 

maiores valores ocorreram no habitat do rio e praia. No entanto, o teste de permutação não 

identificou associações preferidas de curta e de longa duração em nenhum habitat utilizado 

pelos indivíduos. Embora com nível de associação mais forte no rio, onde os machos adultos 

ocorrem em maior densidade (Martin e da Silva, 2004a), o teste de permutação mostrou que 

essas associações foram aleatórias. 

Os dados apresentados neste estudo são restritos a machos adultos e somente 

representam as associações ocorridas em um ciclo hidrológico (nov. de 2008 - nov. de 2009) 

apenas. Portanto, futuros estudos serão necessários para verificar se o padrão de associação 

descrito neste estudo será semelhante ao longo do tempo, uma vez que ocorre variação na 

amplitude do nível da água entre ciclos hidrológicos (Ayres, 1993; Ramalho et al., 2009).  

Segregação sexual quanto ao uso do habitat ocorre para Inia geoffrensis, com fêmeas e 

seus filhotes sendo dominantes nos habitas remotos das várzeas denominados localmente de 

„chavascais‟ e essa preferência parece estar ligado com requerimento energético para os 
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filhotes e evitar o assédio dos machos (Martin e da Silva, 2004). É provável que o nível de 

associação das fêmeas que se encontram no mesmo status reprodutivo seja mais forte 

comparado com os machos adulto, uma vez que fêmeas que se encontram no mesmo status 

reprodutivo, por exemplo, com filhotes, tendem a se associar mais fortemente que fêmeas não 

grávidas e sem filhotes, como descrito, por exemplo, para Tursiops truncatus e Stenella 

frontalis nas Bahamas (Herzing e Brunnick, 1997; Rogers et al., 2004). No entanto, estudos 

são necessários para verificar se esse padrão de associação também ocorre para o boto-

vermelho. 

Por último, se os machos adultos de Inia boliviensis são maiores que as fêmeas, como 

parecem ocorrer (veja da Silva, 1994 e Tavera et al., 2010), apresentam mais cicatrizes que as 

fêmeas decorrentes de interações agonísticas e disputam por estas em estro, como ocorre em 

Inia geoffrensis (Martin e da Silva, 2006), é provável que o padrão de associação descrito 

neste estudo para os machos adultos de Inia geoffrensis também seja semelhante para os 

machos adultos de Inia boliviensis. No entanto, são necessários estudos sobre os padrões de 

associação dos machos adultos de I. boliviensis para verificar esta hipótese. 
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                                                             CAPÍTULO 2  

 

 

Uso sazonal do habitat por machos adultos do boto-vermelho, Inia geoffrensis, 

(Cetacea: Iniidae) em um ambiente de várzea na Amazônia Central, Brasil 
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Resumo 

 
 

 No presente estudo foi investigado o uso sazonal dos habitats por machos adultos de 

boto-vermelho (Inia geoffrensis) dentro e fora da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá (RDSM), Amazônia Central, Brasil. A RDSM é uma planície de inundação ou 

várzea aonde o ciclo de inundação, que pode variar até 15 m, tem forte influência na vida 

selvagem da região. As analises foram realizadas utilizando os avistamentos de quatorze 

indivíduos adultos identificados por meio de marcas criogênicas durante levantamentos de 

bote corridos ao logo de um ciclo hidrológico (2008-2009) na área de estudo. Dentro da área 

de estudo cinco habitas aquáticos (lago, paraná, confluência, rio e praia) foram previamente 

identificados. As frequências dos avistamentos se mostraram significativamente associadas 

com os habitats aquáticos e variou sazonalmente. Em todas as fases hidrológicas a 

confluência foi o tipo de habitat mais utilizado pelos indivíduos na área de estudo. As 

diferenças sazonais dos valores da SPUE (avistamentos por unidade de esforço) nos habitats 

aquáticos não foram estatisticamente significantes, mas se mostraram relacionadas com os 

movimentos de migração lateral dos peixes descrito na literatura. Os machos adultos de boto-

vermelho tendem utilizar com mais frequência os habitats mais produtivos, que permitem a 

migração lateral dos peixes e que possuem grandes densidades de presa. 

 

 

Palavras-chave: Inia geoffrensis, machos adultos, várzea, uso do habitat, Mamirauá. 
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Abstract 

 

 

 In the present study were investigated the use of habitat by adult males of Amazon 

River dolphin (Inia geoffrensis) in and around the Sustainable Development Reserve 

Mamiraua (SDRM), Central Amazon, Brazil. The SDR Mamiraua is a floodplain or várzea, 

where the pulse of flood, which can range up 15m, has a strong influence on the region‟s 

wildlife. The analyses were performed using the sightings of fourteen individuals adults 

identified by means of cryogenics marks during survey of boat over a hydrological cycle in 

the area of study. Within the study area four habitats aquatics (lake, paraná, confluence, river 

and beach) were previously identified. The frequencies of the sightings were significantly 

associated with habitats aquatics and varied seasonally. In all the hydrological phases the 

confluence was the type of habitat aquatic more used by individuals in the area of study. 

Seasonal differences of the values of SPUE (Sighting per Unit Effort) in habitats aquatics 

were not statistically significant, but were related to the movements of lateral migration of the 

fish described in the literature. The adult males of Amazon river dolphin tend to use more 

often the most productive habitats that allow the migration of the fish and the have large prey 

densities.  

 

 

Key words: Inia geoffrensis, adult males, floodplain, várzea, habitat use, Mamirauá. 
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Introdução 

 

 O boto-vermelho (Inia geoffrensis) é o maior dos golfinhos de rio e está amplamente 

distribuído nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco (Best e da Silva, 1983). A espécie ocorre 

em todos os habitats ao longo de sua distribuição, particularmente onde o rio principal é 

margeado por planície de inundação ou várzea (Martin e da Silva, 2004a). No entanto, a 

ecologia desses golfinhos em áreas de várzea ainda é pouco compreendida (Martin e da Silva, 

2004a).  

 As áreas de várzea no Brasil ocupam cerca de 300.000 km
2
 (Junk, 1997). Elas são 

conhecidas por abrigar uma grande diversidade e abundância de peixes ao longo do ano 

(Golding, 1980; Cox-Fernandez, 1997; Crampton, 1999), sendo ambientes atrativos para os 

predadores piscívoros, como o boto-vermelho (Martin e da Silva, 2004a). A variação 

periódica do nível das águas nas áreas de várzea resulta em marcantes alterações da 

disponibilidade de habitats e nas suas condições físicas gerais e é o principal fator que 

determina a comunidade de organismos aquáticos nesses ambientes (Junk et al., 1989; 

Henderson, 1999; Bittencourt e Amadio, 2007). Essa variação do nível da água é um 

acontecimento previsível para os organismos que vivem nas várzeas, que sincronizam os 

eventos de seu ciclo biológico para aproveitar os benefícios e/ou suportar as desvantagens 

decorrentes das mudanças do meio (Bittencourt e Amadio, 2007).  

 O impacto da flutuação do nível da água nos golfinhos da Amazônia é profundo. Ele 

age diretamente sobre eles permitindo e restringindo o acesso deles nos habitats rico em 

presas, e indiretamente influenciando a densidade, a distribuição e a migração de suas presas 

(peixes) (Martin et al., 2004). Portanto, para melhorar as estratégias de conservação dos 

golfinhos amazônicos é crucial entender como a mudança do nível da água afeta a ecologia 

das espécies. 

 Embora a ecologia dos boto-vermelho em ambientes de várzea seja ainda pouco 

compreendia, estudos realizados na Amazônia Central vêm demonstrando que áreas de várzea 

têm papel fundamental na história de vida do boto-vermelho, por exemplo, alguns botos 

parecem ser residentes permanentes a um sistema de lago específico (Martin e da Silva, 

2004b). Além disso, segregação sexual quanto ao uso do habitat parece ocorrer, onde as 

fêmeas e seus filhotes são dominantes nas áreas mais remotas da várzea, conhecidas como 

„chavascais‟, que são utilizadas para alimentação e criação dos filhotes e para fugir do assédio 
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dos machos. Enquanto que os machos ocorrem em maior densidade nos rios principais 

(Martin e da Silva, 2004a), No entanto, estudos mais detalhados ainda são necessários para 

compreender melhor a ecologia do boto-vermelho nas áreas de várzea, principalmente no que 

concerne a utilização dos habitas de várzea pelos machos adultos onde as informações ainda 

são escassas e fragmentadas.  

 Os machos adultos desta espécie de golfinho de rio são maiores, mais pesados e mais 

robustos que as fêmeas (Martin e da Silva, 2006). Eles são também mais rosados e possuem 

mais cicatrizes e abrasões pelo corpo devido às interações agonísticas motivadas pelas 

disputas por acasalamentos (Martin e da Silva, 2006). As disputas por oportunidade de 

acasalamento parecem restringir fortemente as associações entre eles, aonde associações de 

longa duração e a formação de alianças parecem não ocorrer (de Oliveira e da Silva, Cap. 1).  

 Com objetivo compreender melhor a ecologia do boto-vermelho nas áreas de várzea o 

presente estudo visou: 1) identificar os habitats mais utilizados pelos machos adultos de boto-

vermelho em uma área de várzea na Amazônia Central e 2) analisar a utilização desses 

habitats pelos machos adultos de boto-vermelho ao logo de um ciclo hidrológico completo. 
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Material e Métodos 

 

Área de estudo 

 

Os dados utilizados no presente estudo fazem parte do banco de dados do Projeto 

Boto, que desde 1994 desenvolve um estudo de longa duração na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), Amazonas, Brasil (03º20‟ S, 64º54‟ W) 

(da Silva e Martin, 2000) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Em (A), localização da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), Amazonas, 

Brasil. Em (B), Sistema Mamirauá dentro da área focal da RDSM. A confluência entre o Paraná do Mamirauá e 

o rio Japurá é indicada pela seta branca na Figura B. 

 

  

A RDSM está localizada na confluência dos rios Solimões e Japurá e cobre uma área 

de aproximadamente 11.240 km² de floresta de várzea. Nesta região o ciclo anual de 

inundação tem uma amplitude de 11-15 metros e exerce considerável influência na vida 

selvagem da região (Ayres, 1993). No período das águas baixas (setembro-novembro) praias 

emergem nas margens e no centro dos rios e os pequenos corpos d‟água dentro da Reserva, 

A 
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secam. Na época das águas altas (maio a julho) suas terras ficam submersas por alguns 

metros.  

As observações dos botos foram realizadas dentro e no entorno da área focal da 

RDSM, aonde se encontra o Sistema Mamirauá (SM) (Figura 1B). O lago Mamirauá é o 

maior corpo d‟água do SM, com cerca de 10 km de comprimento e em média 400 m de 

largura (Ayres, 1993). O lago Mamirauá está conectado ao rio Japurá pelo Paraná do 

Mamirauá, um canal de aproximadamente 20 km de comprimento, com largura média de 

100m e que pode atingir uma profundidade de 35m durante o pico da cheia (Handerson, 

1999). Os rios Solimões e Japurá exercem grande influência sobre a limnologia básica desta 

área, fornecendo grande aporte de “água branca” (rica em sedimentos) durante o período da 

enchente e cheia (Handerson, 1999). Durante a época das águas baixas predominam no 

interior da Reserva as “águas pretas” que são ácidas e ricas em taninos decorrentes da 

decomposição da vegetação nas bacias de drenagem local (Ayres, 1993). Essa variação do 

nível e tipo de água, e geomorfologia da área fornece diferentes tipos de habitats aquáticos 

que detém uma grande densidade e diversidade de peixes, que atrai os predadores piscívoros 

dentre eles o boto-vermelho (da Silva e Martin, 2004a). 

 

Seleção dos machos adultos 

 

Os dados de avistamentos dos machos adultos de boto-vermelho utilizados no presente 

estudo fazem parte do banco de dados do Projeto Boto, um projeto de longa duração realizado 

na RDSM e iniciado em 1994 (veja da Silva e Martin, 2000). Para este estudo foi escolhido o 

período de levantamentos ocorridos entre novembro de 2008 e novembro de 2009, por ser um 

período onde muitos machos adultos de boto-vermelho foram avistados na área de estudo (da 

Silva, com. pess.). Para escolher o status sexual (machos adultos) e para ter representatividade 

do padrão real das associações dos indivíduos, a seleção desses machos a partir do banco de 

dados seguiu alguns critérios: (a) ter mais de 200 com de comprimento corporal total, uma 

vez que machos com mais de 190 cm de comprimento corporal total já são considerados 

maduros sexualmente (da Silva, 1994), e (b) ter mais que 10 avistamentos, todos eles com 

mais de 100% de certeza do reconhecimento individual em campo. A partir do banco de 

dados, um total de 14 machos adultos foi selecionado para as análises e um total de 638 

avistamentos foi selecionado para o presente estudo (Tabela 1). Os indivíduos foram 



 

 

59 

 

identificados em campo por meio das marcas criogênicas que foram previamente aplicadas na 

base da nadadeira dorsal e nos flancos durante campanhas anuais de captura-recaptura 

realizadas pela equipe do Projeto Boto dentro da RDSM durante o período das águas baixas. 

O procedimento de captura é apresentado em detalhes em da Silva e Martin (2000).  

 

 

Tabela 1. Número de avistamentos dos machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) selecionados para as 

análises, e que foram registrados entre 02 de novembro de 2008 e 27 de novembro de 2009 na área focal da 

RDSM e seu entorno. A data da última recaptura, bem como, o comprimento total dos indivíduos também são 

apresentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº do boto 

Data da 

última 

recaptura 

Comprimento total 

(cm) tomado na 

última recaptura 

 

Total de avistamentos 

 

#9 04.11.03 223 40 

#15 08.11.08 230 15 

#36 19.11.07 236 31 

#118 04.11.08 233 56 

#134 17.11.08 221 26 

#169 05.11.06 206 54 

#171 13.11.09 213 70 

#177 02.11.07 222 45 

#184 04.11.00 236 66 

#201 16.11.08 231 67 

#230 05.11.08 240 11 

#236 06.11.06 222 44 

#311 10.11.09 213 30 

#405 06.11.08 213 83 

Total   638 
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Tabela 2. Número de avistamentos por mês dos machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) na RDSM e 

seu entorno, bem como, o esforço mensal (em horas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Meses 

Esforço de 

observação (h) 

N° de 

avistamentos 

 

2008 

Nov 58,06 56 

Dez 122,49 53 

 

 

 

 

 

2009 

Jan 96,28 57 

Fev 138,48 60 

Mar 135,25 47 

Abr 146 41 

Mai 142,33 42 

Jun 152,10 47 

Jul 187,54 51 

Ago 170,23 62 

Set 156,11 51 

Out 151,45 40 

Nov 97,30 31 

TOTAL  1753,52 638 
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Procedimento das observações  

 

As observações dos botos foram realizadas dentro da área focal da RDSM e seu 

entorno, em uma área de aproximadamente 255 Km
2
. As observações foram todas realizadas 

por observadores experientes utilizando um bote de alumínio de 4,8 metros com motor de 

popa de 15HP, com esforço de observação de sete horas por dia, durante cinco dias por 

semana. Durante as observações os pesquisadores conduziam o bote a uma velocidade média 

de 10 km/h e parando sempre quando um grupo ou indivíduo era avistado, os animais 

marcados eram então identificados e a tamanho e a estrutura do grupo eram tomados.  Um 

„grupo‟ compreende todos os animais indo à superfície dentro da visão do observador, sempre 

dentro de um raio de 200 metros e normalmente dentro de 50 metros (Martin et al., 2008). Os 

botos observados foram categorizados em macho adulto, adultos, par mãe-filhote, 

subadulto/imaturo, juvenil ou filhote. Binóculos e máquinas fotográficas foram utilizados para 

visualizar as marcas criogênicas dos botos quando esses iam à superfície e as fotografias eram 

posteriormente analisadas para auxiliar na identificação correta dos animais. Um catálogo 

contendo as fotos de todos os animais marcados com suas respectivas marcas criogênicas era 

utilizado em campo para facilitar a correta identificação do animal. As fotografias dos machos 

adultos utilizadas no presente estudo com suas respectivas marcas criogênicas são 

apresentadas no Anexo I.  

 

Classificação dos habitats  

 

Para analisar o uso sazonal dos habitats pelos machos adultos de boto-vermelho dentro 

e fora da área focal da RDSM, os principais habitats aquáticos na área de estudo foram 

classificados. Quatro habitats aquáticos foram classificados no presente estudo (Tabela 3). As 

fases hidrológicas (enchente, cheia, vazante e seca) foram definidas no presente estudo com 

base nos dados hidrológicos coletados diariamente na RDSM pelo Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) durante o período de novembro de 2008 a 

novembro de 2009 (Figura 2). 
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Tabela 3. Habitats aquáticos classificados neste estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat Características 
Local na área 

de estudo 

Lago Lago de várzea com cerca de 10 km de comprimento e em média 400 m 

de largura que se liga ao rio principal por meio de um canal, localmente 

chamado de „cano‟ ou „paraná‟.  

Lago Mamirauá 

Paraná Curso de água margeado por floresta que liga um lago de várzea ao rio 

principal. Tem cerca de 20 km de comprimento, não mais que 100m de 

largura e possui conexões com pequenos canais e corpos de água 

adjacentes ao longo do seu curso.  

Paraná do 

Mamirauá 

Confluência Área de intersecção entre a boca de um Paraná e o rio principal. Pode ou 

não ocorrer mistura de água branca (rica em sedimentos) com água 

preta (ácida e pobre em sedimentos) da bacia de drenagem local. 

Boca do Paraná 

do Mamirauá-

Rio Japurá 

Rio  Rios de águas brancas com largura variando entre 600 e 2000 m (Martin 

e da Silva, 2004). 

Rios Solimões e 

Japurá 

Praia Bancos de areia que surgem nas margens e em alguns lugares no meio de 

rio durante o período das águas baixas. Na área de estudo, as praias são 

predominantes fora do sistema do Lago Mamirauá em diferentes locais 

dos rios principais. 

Rio Japurá 
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Figura 2. Nível da água em Mamirauá (dados referente ao período de novembro de 2008 a novembro de 2009) e 

as fases hidrológicas definidas no presente estudo. Fonte: IDSM 

 

 

Análises dos dados 

 

Para calibrar o esforço amostral (horas de observação direta) entre as fases 

hidrológicas e obter maior confiabilidade nos resultados, dois meses de cada fase hidrológica 

foram selecionados para as análises. Na Tabela 4 são apresentados os dados analisados no 

presente estudo.  

Foi calculada a frequência (absoluta e relativa) dos avistamentos e, posteriormente foi 

calculada a SPUE (avistamentos por unidade de esforço) em todos os habitats nas quatro fases 

hidrológicas. O teste G foi aplicado para testar a hipótese nula de que não ocorre associação 

entre as frequências dos avistamentos dos machos adultos e os tipos de habitats aquáticos. O 

teste kruskal-Wallis foi aplicado para verificar se existem diferenças significativas nos valores 

da SPUE nos habitats aquáticos entre as fases hidrológicas. Os resultados dos testes 

Enchente 

Cheia 

Vazante 

Seca 
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estatísticos foram considerados significantes com P ≤ 0,05. Todas as análises foram realizadas 

no pacote estatístico BioEstat 5.0.  

.  

Tabela 4. Número total de avistamentos, período das observações (em 2009), esforço amostral (em horas) e 

valores de avistamentos por unidade de esforço (SPUE) nas quatro fases hidrológicas (enchente, cheia, vazante e 

seca).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase hidrológica Período das observações (2009) Esforço (horas) Nº de avistamentos SPUE (horas) 

Enchente Fevereiro; março 273,73 107 0,39 

Cheia  Junho; julho 339,64 98 0,28 

Vazante  Agosto; setembro 326,34 113 0,34 

Seca Outubro; novembro 248,75 71 0,28 
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Resultados 

 

Os machos adultos de boto-vermelho foram mais avistados durante o período de 

enchente e vazante, com valores de SPUE iguais a 0,39 e 0,34, respectivamente (veja Tabela 

5). As frequências dos avistamentos mostraram-se significativamente associadas com os 

habitats (teste-GWilliams = 101. 8114; gl = 20; P < 0, 0001) e variou sazonalmente dentro do 

mesmo habitat (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Frequência relativa dos avistamentos dos machos adultos de boto-vermelho (Inia geoffrensis) por 

habitat aquático nas quatro fases hidrológicas. Os números no topo das barras de erro correspondem a frequência 

absoluta dos avistamentos. 

 

Em todas as fases hidrológicas os machos adultos foram avistados com mais 

frequência na confluência do que nos outros habitats, correspondendo a 56,3% do total dos 

avistamentos analisados. Na confluência a frequência dos avistamentos foi maior durante a 

enchente (36,1%) e menor durante a seca (14,6%). No lago os machos adultos foram mais 

avistados durante a cheia. No paraná os machos adultos foram mais avistados durante a 
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vazante. No rio aos machos adultos foram mais avistados durante a cheia e seca e na praia os 

machos adultos foram mais avistados durante a vazante e seca.  

Os valores da SPUE para todos os habitats aquáticos nas quatro fases hidrológicas são 

apresentados na tabela 5. As diferenças sazonais nos valores da SPUE nos habitats aquáticos 

não foram significativas (Kruskal-Wallis: H = 0.1988; gl = 3; P = 0, 9778). No lago os 

maiores valores de SPUE ocorreu na cheia e na seca. No paraná o maior valor da SPUE 

ocorreu na vazante. Na confluência o maior valor da SPUE ocorreu na enchente. No rio o 

maior valor da SPUE ocorreu na cheia e seca. Na praia os maiores valores da SPUE 

ocorreram na vazante e seca.  

 

 

Tabela 5. Valores de SPUE nos habitats aquáticos (lago, paraná, confluência, rio e praia) nas quatro fases 

hidrológicas (enchente, cheia, vazante e seca).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases hidrológicas Habitats aquáticos 

 Lago Paraná Confluência Rio Praia 

Enchente 0,014 0,073 0,288 0,007 0,007 

Cheia 0,023 0,041 0,167 0,055 - 

Vazante 0,009 0,101 0,156 0,021 0,058 

Seca 0,028 0,040 0,128 0,064 0,056 
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Discussão 

 

Estudos têm mostrado que os botos-vermelhos não se distribuem de forma homogênea 

ao logo da sua distribuição e que possuem preferências por certos habitats, como as 

confluências e lagos (e. g. Vital et al., 1997; Martin et al., 2004; Gomez-Salazar et al., 2012). 

Diferente do tucuxi (Sotalia fluviatilis), espécie simpátrica ao boto, os golfinhos do gênero 

Inia possuem adaptações morfológicas para explorar de forma eficiente os habitats de várzea 

durante o período das águas altas (da Silva, 1994). De acordo com os resultados a frequência 

dos avistamentos dos machos adultos de boto-vermelho está fortemente associada às 

mudanças do nível da água, com diferenças sazonais significativas na frequência dos 

avistamentos nos habitats analisados. Os resultados mostram que os machos adultos de boto 

vermelhos na RDSM, independente da fase hidrológica, parecem preferir a confluência, onde 

56% do total de avistamentos analisados ocorreram neste habitat. Esse resultado corrobora 

com as observações feitas anteriormente na área de estudo por Martin e da Silva (2004a). 

Segundo esses autores os machos muito mais que as fêmeas gastam uma proporção 

substancial do seu tempo nas confluências. Resultado semelhante também foi encontrado por 

McGuire e Winemiller (1998) no rio Cinaruco, Venezuela, aonde os indivíduos adultos 

também foram frequentemente mais avistados nas confluências.  

As áreas de confluência são reportadas como habitats aquáticos produtivos e possuem 

grade abundância de peixes e por isso segundo alguns autores (e. g. Magnusson et al., 1980; 

Letherwood, 1996; Martin et al., 2004; Gomez-Salazar et al., 2011; Gomez-Salazar et al., 

2012), são preferidos pelo boto-vermelho. Adicionalmente, as áreas de confluência entre o 

canal de um lago e o rio principal, como é o caso da “boca do Mamirauá”, são locais de 

passagem dos cardumes de peixes durante a migração lateral (Cox-Fernandez, 1997; 

Crampton, 1999; Cox-Fernandez, 2004). Além de ser produtiva e servir de passagem para a 

migração lateral dos peixes, as áreas de confluências são áreas rasas, possuem estrutura 

subaquáticas que fornecem refúgio para os peixes e tem baixa corrente que possibilita para os 

botos um forrageamento com menor gasto energético (Martin e da Silva, 2004a). O presente 

estudo demonstra que os machos adultos de boto-vermelho tem preferência pela confluência 

na área de estudo provavelmente pelas características deste habitat que possibilita uma 

captura eficiente da grande abundância de peixes disponível ao logo do ano.  

As áreas de várzea da RDSM possuem grande diversidade e abundância de peixes ao 

logo do ano e a densidade dos botos nesta região parece está fortemente relacionada à 

disponibilidade e migração dos peixes (Crampton, 1999; Martin et al., 2004; Martin e da 
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Silva, 2004a). Embora as diferenças sazonais nos valores da SPUE nos habitats aquáticos não 

se mostraram estatisticamente significativos, esses valores se mostraram relacionados com a 

migração lateral dos peixes de acordo com a literatura.  

De acordo com Cox-Fernandez (1997) durante a enchente os peixes vindos dos rios 

principais entram, de maneira dispersada e sem formar cardumes, nas áreas alagadas da 

várzea em função da alimentação e proteção. No presente estudo a confluência foi o habitat 

aquático que apresentou os maiores valores de SPUE durante a enchente. Tal resultado parece 

estar relacionado com a utilização desse habitat pelos machos adultos de boto-vermelho para 

explorar a grande diversidade e abundância de peixes que estão migrando dos rios Solimões e 

Japurá para o interior da RDSM durante esse período, corroborando com Martin e da Silva 

(2004a) que observaram grandes densidades de botos (18 indivíduos/ km
2
) no Paraná do 

Mamirauá durante a enchente.   

De acordo com Cox-Fernandez (1997) e Crampton (1999) quando o nível de oxigênio 

dissolvido diminui nas áreas alagadas da várzea durante a cheia decorrente da decomposição 

da matéria orgânica, algumas espécies de peixes migram em cardumes do interior das áreas 

alagadas para os rios principais adjacentes onde as águas são mais oxigenadas. No presente 

estudo ocorreu um aumento nos valores de SPUE no rio durante a cheia. Os machos adultos 

de boto-vermelho parecem utilizar mais o rio durante a cheia provavelmente para capturar os 

peixes que migraram em cardumes das áreas alagadas da várzea da RDSM para os rios Japurá 

e Solimões. Esse resultado corrobora com Martin e da Silva (2004) que observaram maior 

densidade de botos machos nos rios principais durante o período da cheia. De acordo com 

Martin e da Silva (2004a) os botos durante as cheias são vistos com mais frequência 

forrageando as margens dos rios principais.  

Segundo Cox-Fernandez (1997) e Cox-Fernandes (2004) quando as águas das áreas 

alagadas da várzea estão sendo drenadas para os rios principais durante a vazante, várias 

espécies de peixes deixam as áreas alagadas, através do paraná, em direção aos rios principais. 

Além disso, segundo Crampton (1999) algumas espécies de peixes que são capazes de tolerar 

os baixos níveis de oxigênio dissolvidos como, por exemplo, os bagres da família 

Siluriformes, entram nos paranás da várzea durante a vazante. No presente estudo a 

confluência e o paraná foram os habitas aquáticos com os maiores valores de SPUE durante a 

vazante. Provavelmente os machos adultos de boto vermelho entraram no paraná durante a 

vazante para explorar a maior disponibilidade de presas neste habitat aquático durante esta 

fase hidrológica. Esse movimento dos botos para o paraná durante a vazante também foram 

observados por Martin e da Silva (2004a).  
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Segundo Crampton (1999) a medida que o nível da água diminui, a floresta alagada 

vai sendo drenada, muitos corpos d‟água dentro da RDSM secam e os peixes então migram 

das áreas de várzea para os rios Solimões e Japurá. De acordo com Martin e da Silva (2004a) 

a densidade machos adultos de boto-vermelho aumenta nos rios Japurá e Solimões durante o 

período das águas baixas. No presente estudo ocorreu aumento nos valores de SPUE no rio 

(Solimões e Japurá) e nas praias (no rio Japurá) durante a seca, corroborando com as 

observações de Martin e da Silva (2004a). Segundo Martin e da Silva (2004a) o êxodo dos 

botos das áreas de várzea durante o período das águas baixas ou seca previne que esses eles 

sejam represados em áreas que se tornam totalmente secas.  

O grande número de avistamentos dos machos adultos de boto-vermelho na „Boca do 

Mamirauá‟ observado no presente estudo demonstra claramente que eles têm preferência por 

esse local dentro da área focal da RDSM. Contudo, a „Boca do Mamirauá‟ é uma das 

confluências mais utilizadas pelos pescadores locais para colocar suas redes (Queiroz, 1999), 

consequentemente aumentando o risco de morte por afogamento em redes de pesca, uma das 

principais causas de mortalidade de golfinhos nessa região (Martin et al., 2004). Portanto, 

uma atenção maior deve ser dada a esta área para melhorar as estratégias de conservação do 

boto-vermelho na RDSM, um ponto crucial que deve estar presente no plano de manejo da 

Reserva. 
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SÍNTESE 

 

1. Padrões de associação  

 

 O presente estudo demostrou que, de modo geral, as associações entre os machos 

adultos de boto-vermelho na RDSM e seu entorno, quando elas ocorrem, são fracas e 

de natureza aleatória, corroborando com comportamento solitário descrito para a 

espécie. 

 A natureza fraca e aleatória das associações de longa duração e as grandes 

proporções de pares que não se associaram (índice de associação = 0) demonstra que 

os machos adultos de boto-vermelho, na RDSM e entorno, não formam alianças 

entre machos, diferindo, por exemplo, de espécies de golfinhos marinhos que 

formam alianças entre os machos adultos, com associações fortes e duradouras entre 

eles (e. g. os golfinhos do gênero Tursiops, spp.). 

 A natureza fraca e aleatória das associações observadas em todas as fases 

hidrológicas demonstra que as mudanças do nível da água ao longo do ano parecem 

não exercer fortes influências no grau de associação dos machos adultos de boto-

vermelho.  

 A natureza fraca e aleatória das associações dos machos adultos de boto-vermelho 

observada nos diferentes habitats aquáticos dentro da RDSM e entorno demonstram 

que esse padrão de associação parece independer do tipo e das características 

ecológicas dos habitats aquáticos.  

 O comportamento agonístico típico dos machos adultos de boto-vermelho 

decorrentes da competição por fêmeas em estro e acasalamentos parecem exercer 

fortes influências no nível de associações dos machos adultos desta espécie de 

golfinho de rio.   

 

2. Uso do habitat 

 

 As frequências dos avistamentos dos machos adultos de boto-vermelho mostraram-se 

significativamente associadas com os habitats aquáticos e variou sazonalmente 

dentro do mesmo habitat, demonstrando que as mudanças no nível da água ao longo 
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do ano exerce forte influência na utilização dos habitats pelos machos adultos de 

boto-vermelho na área de estudo. 

 O presente estudo demonstrou que a confluência, independente da fase hidrológica, 

foi o habitat aquático mais utilizado pelos machos adultos de boto-vermelho na área 

de estudo. 

 As diferenças sazonais nos valores da SPUE nos habitats aquáticos não se        

mostraram estatisticamente significativas. Porém, esses valores se mostraram 

relacionados com a migração lateral dos peixes de acordo com a literatura.  

 Com base nos resultados, os machos adultos de boto-vermelho na área de estudo 

tendem utilizar com mais frequência os habitats mais produtivos, que permitem a 

migração lateral dos peixes e que possuem grandes densidades de presa (peixes). 
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ANEXOS 

 

Figura 1. Machos adultos de Inia geoffrensis utilizados neste estudo com suas respectivas marcas criogênicas 

nas nadadeiras dorsais e nos flancos. (B = boto; Nd-E = nadadeira dorsal – vista esquerda; Nd-D = nadadeira 

dorsal - vista direita). Fonte: Projeto Boto. 
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