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1). INTRODUÇÃO  
 

1.1). Introdução geral  

 

A ordem Cetacea, pertencente à classe Mammalia, tem sua distribuição por 

todos os mares do planeta, ocupando também amplas áreas estuarinas e quatro 

importantes bacias dulcícolas na Ásia e na América do Sul (REEVES et al., 2003). 

No total são conhecidas 84 espécies de cetáceos, das quais 44 foram notificadas no 

Brasil (IBAMA, 2001; SANTOS et al., 2003; SOUZA et al., 2005). Dentre as espécies 

de cetáceos encontradas na costa brasileira, o boto-cinza ou boto-tucuxi marinho, 

Sotalia guianensis (Cetacea, Delphinidae), pode ser considerada como a mais 

comum. Sua área de distribuição abrange uma extensa porção costeira, 

possivelmente contínua, entre o norte de Santa Catarina (27°S), na América do Sul, 

avançando por toda a costa brasileira até chegar a Honduras (15°N), na América 

Central (Figura 1) (BOROBIA et al., 1991; DA SILVA e BEST, 1994; 1996; FLORES, 

2002). 

 
Figura 1: Mapa de distribuição de Sotalia guianensis (adaptado de REEVES et al., 2002). 
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Algumas características como a ausência de dimorfismo sexual aparente e o 

pequeno tamanho do corpo se comparado a outros cetáceos tornam S. guianensis 

uma espécie relativamente difícil de ser estudada em seu habitat natural (SANTOS 

et al., 2000). Pode-se ainda somar o fato de que apenas uma pequena parte do 

tempo os indivíduos de S. guianensis passam na superfície da água para respirar, 

ficando a maior parte do tempo submersos.  

Talvez por isso S. guianensis, apesar de abundante na costa brasileira, é 

categorizada como “insuficientemente conhecida” pela “World Conservation Union” 

mesmo após um século e meio de sua descrição (REEVES e LEATHERWOOD, 

1994, REEVES et al., 2003). O plano de ação para pesquisa e preservação de 

cetáceos em águas brasileiras inseriu, por sua vez, a espécie na categoria “dados 

deficientes”. (IBAMA, 2001). Recentemente houve uma redefinição taxonômica da 

espécie, pois evidências de diferenças em termos de morfologia craniana e técnicas 

de genética molecular apontaram para a existência de ao menos duas espécies, 

sendo um ecótipo marinho e um fluvial (e.g. BOROBIA, 1989; MONTEIRO-FILHO et 

al., 2001; CUNHA et al., 2005; CABALLERO et al., 2007).  

Trabalhos que visam compor a história natural e a ecologia desta espécie são 

de grande relevância para melhor conhecer S. guianensis. Este termo, “ecologia”, 

utilizado pela primeira vez por Ernest Haeckel em 1869, se originou do grego oikos, 

que significa “casa”, portanto visava significar o “estudo da vida doméstica” dos 

organismos vivos (BEGON et al., 2007). Mas com o tempo e o crescimento desta 

ciência seu conceito foi redefinido por diversos autores. Krebs (1994) propôs que “a 

ecologia é o estudo científico das interações que determinam a distribuição e a 

abundância dos organismos”. Begon et al. (2007) ampliaram de modo discreto este 

conceito, assumindo que a ecologia é “o estudo científico da distribuição e 

abundância dos organismos e das interações que determinam a distribuição e a 

abundância”. Portanto este último conceito destaca o local onde os organismos 

ocorrem, quantos são e porque ali se encontram em determinada quantidade.  

Desta forma a ciência ecologia busca primeiramente descrever, para depois 

passar para a explicação ou para a compreensão (BEGON et al., 2007). Com o 

intuito de descrever aspectos ecológicos referentes a uma dada espécie, a 

abundância é uma informação essencial. Investigadores podem, por exemplo, utilizar 

uma série temporal de abundância de determinadas espécies para parametrizar 

modelos de presa-predador, examinar relações espécies-habitat, avaliar os efeitos 
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de um tratamento experimental na população, manejar de maneira adequada 

diferentes populações e elaborar planos de conservação (CONN et al., 2006). Assim, 

uma estimativa de abundância imprecisa pode gerar conclusões falsas, levando à 

criação de modelos distantes da realidade com tomadas de decisões equivocadas. 

Dentre os diferentes níveis nos quais a ecologia pode atuar, desde células até 

paisagens e ecossistemas, a abundância geralmente é trabalhada no nível 

populacional. 

Odum (1988) definiu população como “qualquer grupo de organismos da 

mesma espécie (ou outros grupos que os indivíduos possam intercambiar 

informação genética) que ocupam um espaço determinado e funcionam como parte 

de uma comunidade biótica”. Seguindo esta definição algumas populações podem 

ser facilmente distinguíveis, como, por exemplo, uma população de determinada 

espécie de peixe num lago. Entretanto, algumas vezes esta definição exata do início 

e do fim de uma população se tornam idéias teóricas distantes da realidade, visto a 

ampla área de ocorrência contínua de determinadas espécies. Nestes casos o 

pesquisador deve determinar o que será considerado sua população de acordo com 

os objetivos de seu estudo.  

Quando possível, a melhor maneira para se saber a abundância de 

determinada população é a contagem de todos os indivíduos. Contudo, este método 

só é possível de ser realizado caso a população possua condições específicas, 

como pequeno tamanho populacional, indivíduos sésseis ou de pouca mobilidade e 

de fácil visualização em áreas não muito grandes. Como normalmente estas 

condições não são encontradas pelos pesquisadores em populações naturais, os 

estudos em geral acabam realizando estimativas. Estimar, segundo Houaiss (2004), 

é “1. Avaliar, calcular aproximadamente. 2. Ter prazer em; gostar. 3. Pensar, julgar 

com base em evidências. 4. Fazer votos de, desejar. 5. Dar (-se) valor, prezar (-se)”. 

O primeiro significado de estimar, “avaliar, calcular aproximadamente”, é o 

mais utilizado no contexto ecológico. Contudo, nem sempre a realização de uma 

estimativa é uma tarefa simples.  

Hammond (1987) propôs que as técnicas de estimativa de abundância podem 

ser divididas em duas amplas categorias: métodos que se baseiam em amostras e 

métodos que realizam a contagem total. Entretanto aquele autor salienta que a 

amostra dos indivíduos deve ser representativa de toda a população. Por sua vez, 
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Odum (1988) classificou em cinco categorias os métodos disponíveis de calcular a 

abundância: 

1- Censos totais. 

2- Amostragem por parcelas ou por transectos, fornecendo uma estimativa da 

densidade da área amostrada. 

3- Métodos de captura-recaptura com marcação, usado para se determinar 

populações totais. 

4- Amostragem por retirada, com o manejo da população. 

5- Métodos sem área, como por exemplo, o método de pontos quadrantes. 

Para a realização da estimativa de abundância são necessários tempo e 

espaço bem definidos. Quanto mais restritivo forem ambos os aspectos, mais 

precisa tende a ser a estimativa. 

O método adequado deve ser selecionado pelo pesquisador com base no seu 

conhecimento sobre as características da população a ser estudada.  

Buckland e York (2002) listaram as principais técnicas empregadas na 

estimativa de abundância de cetáceos, a saber: amostragem por transecto, 

contagem na migração e captura-recaptura. Geralmente a obtenção de estimativas 

de abundância precisas de cetáceos são difíceis pois estes passam a maior parte do 

tempo submersos (HAMMOND, 1987).  

Na amostragem por transecto, que tem sido amplamente utilizada, é 

necessário contar o número de alvos (indivíduos ou grupos) avistados e medir sua 

distância perpendicular até a trajetória do transecto a ser percorrida (BUCKLAND et 

al., 1993). Porém o uso desta metodologia pode ser inadequado quando houver 

grande variação no tamanho dos grupos, o que foi observado para S. guianensis no 

estuário de Cananéia por Santos e Rosso (2008), no qual os grupos variaram entre 

indivíduos solitários até agregações de 60 indivíduos. Espécies crípticas em seu 

habitat, caso novamente de S. guianensis em Cananéia, podem influenciar 

negativamente no resultado do estudo, gerando estimativas de abundância de baixa 

precisão (SANTOS e ROSSO, 2008). Uma pequena transparência da água, também 

observada por Santos e Rosso (2007) para o estuário de Cananéia, que variou de 

0.2 a 4 metros (Média ± Desvio Padrão: 1.8 ± 0.8m), dificulta a utilização desta 

técnica (READ et al., 2003). Calambokidis e Barlow (2004), em seu estudo sobre 

baleias-jubarte, ressaltaram que em mamíferos marinhos o mergulho pode afetar a 

detecção dos indivíduos, além de que distribuições agrupadas próximas à costa, 
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caso do S. guianensis, são mais facilmente estudadas por foto-identificação do que 

por transectos lineares. Esta técnica, a foto-identificação, visa identificar indivíduos 

ao longo do tempo e do espaço e tem sido utilizada para várias espécies como 

répteis (MAGNUSSON et al., 1978), peixes (SCHWARZ e DEMPSON, 1994) e 

mamíferos terrestres (SILVER et al., 2004). Atualmente tem sido ampliado o campo 

de atuação dos modelos de captura-recaptura, saindo da exclusividade dos animais 

em ambientes naturais para a utilização em dados epidemiológicos em humanos 

(CHAO et al., 2001) e plantas (ALEXANDER et al., 1997, LASKA e MEISNER, 

1993). 

A forma de captura e recaptura dos indivíduos também tem sido alterada, 

sendo crescente o número de trabalhos que utilizam amostras genéticas para 

diferentes espécies como ursos (Ursus spp.), elefantes africanos (Loxodonta 

cyclotis) e baleias-jubarte (Megaptera novaeangliae) (ver LUKACS e BURNHAM, 

2005), sem a necessidade de contenção física dos alvos de estudo. Um exemplo 

bem sucedido da combinação entre foto-identificação e técnicas de genética 

molecular trabalhando em conjunto para gerar um resultado mais acurado e preciso 

foi executado pelo programa “Years of the North Atlantic Humpback (YoNAH)” 

(SMITH et al., 1999).   

Diversos odontocetos como Tursiops aduncus, Sousa chinensis e Tursiops 

truncatus também têm sido investigados com o uso da técnica de captura recaptura. 

A distinção entre os indivíduos é realizada principalmente por marcas no corpo e 

entalhes na nadadeira dorsal (ver CHILVERS e CORKERON, 2003; HAMMOND et 

al., 1990; KARCZMARSKI et al., 1999; READ et al., 2003; WÜRSIG e WÜRSIG, 

1977). Estudos prévios indicam que as marcas tendem a perdurar por muito tempo, 

sendo algumas orcas reconhecidas por mais de 15 anos por Bigg (1982). Entretanto, 

no Brasil foram realizados poucos estudos que utilizaram a captura-recaptura com 

foto-identificação para se estimar a abundância dos cetáceos (e.g. DALLA ROSA, 

1999; PIZZORNO, 1999; ACUÑA, 2002; FRUET, 2008).  

Utilizado pela primeira vez por John Graunt nos anos de 1600 para estimar o 

efeito de uma praga e o tamanho da população na Inglaterra, e reeditado por Pierre 

Simon Laplace em setembro de 1802 para estimar a população da França, os 

estudos baseados no método da captura-recaptura tomam como base o número de 

indivíduos marcados e sua proporção nas recapturas para estimar diversos 
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parâmetros populacionais, dentre os quais a abundância (MANLY et al., 2005; 

SEBER, 1982). 

Em 1896 Carl Petersen utilizou a captura-recaptura na pesca para estimar a 

população de peixes (ver CHAO e HUGGINS, 2005a). Mas somente em 1930, 

quando Frederick Lincoln aplicou esta metodologia em estudos sobre patos, os 

investigadores começaram a dar mais valor a captura-recaptura, a qual recebeu 

depois grandes contribuições (ver CHAO e HUGGINS, 2005a).  De modo geral, os 

modelos de captura-recaptura podem ser divididos em duas classes: modelos para 

populações fechadas e modelos para populações abertas. A população é 

considerada fechada quando não são consideradas entradas ou saídas de 

indivíduos, desconsiderando portanto nascimentos, mortes, imigrações ou 

emigrações no período das amostragens. De fato, nem sempre é possível garantir 

que as populações naturais irão se apresentar nestas condições ao longo da 

amostragem em campo. Entretanto, se considerado apenas um pequeno intervalo 

de tempo em relação à expectativa de vida dos indivíduos da espécie estudada, as 

populações podem ser consideradas fechadas. Bactérias de rápida reprodução 

somente podem ser consideradas populações fechadas por poucos segundos. Por 

sua vez, Smith et al. (1999) utilizaram dados de dois anos consecutivos no estudo 

com baleias-jubarte e consideraram a população fechada neste período. Os modelos 

para este tipo de população geram estimadores de abundância mais robustos do 

que modelos de população aberta segundo Kendall (1999). Aquele autor avaliou 

diversas formas de violação ao pressuposto de fechamento das populações e 

chegou à conclusão que movimentos randômicos dentro e fora da área de estudo 

não enviesam os estimadores de população fechada, apenas diminuem sua 

precisão. Contudo, se apenas uma pequena proporção da população for utilizada ou 

houver grande heterogeneidade entre os indivíduos, afetando suas formas de uso da 

área, a probabilidade de captura efetiva será baixa ou heterogênea e acabará por 

introduzir viés na estimativa. Portanto, sempre que houver violação aos 

pressupostos de fechamento da população e variabilidade na probabilidade de 

captura, a precisão da estimativa será reduzida. Entretanto, dependendo da 

natureza e da intensidade das violações é que será determinado se e quanto as 

estimativas estão enviesadas (KENDALL, 1999). Seber (1982) ressaltou que através 

de um desenho amostral cauteloso e cumprindo as premissas inerentes aos 



   13
 

métodos escolhidos, os resultados serão estimativas relativamente precisas e sem 

vieses. 

Por sua vez os modelos de populações abertas, que consideram mudanças 

no número de indivíduos na população ao longo do estudo, fornecem um maior 

número de informações como taxa de sobrevivência e taxa de nascimento.  

Alguns pressupostos comuns a todos os modelos de captura-recaptura para 

populações fechadas são de que a população permanece constante durante todo o 

período do estudo e as marcas não alteram nenhuma probabilidade dos indivíduos, 

seja de serem capturados, recapturados, morrerem e migrarem. Portanto, as marcas 

devem ser permanentes no mínimo pelo período de estudo. E a probabilidade de 

captura deve ser igual entre todos os indivíduos (AMSTRUP et al., 2005; SEBER, 

1982). 

Uma alternativa aos métodos de marcação tradicionais utilizados na captura-

recaptura é o uso de marcas naturais para o reconhecimento individual (WÜRSIG e 

JEFFERSON, 1990). Este conhecimento está presente em culturas tradicionais há 

muito tempo. Pescadores da Baía de Twofold, na Austrália, no final do séc. XIX e no 

início do séc. XX já utilizavam marcas naturais para reconhecerem as orcas que 

habitavam a região (WELLINGS, 1944). Como destacado por Hammond (1987), esta 

técnica da utilização de marcas naturais para a identificação em estudos de captura-

recaptura por foto-identificação tem diversas vantagens, entre as quais a inexistência 

de um contato físico com os indivíduos da população estudada, a recaptura sem a 

necessidade de manipulação e risco de morte dos indivíduos e a maior dificuldade 

de perda das marcas. Ainda pode ser somado o fato de que a marca não altera a 

probabilidade de captura ou de sobrevivência, o que pode ocorrer com maior 

frequência em estudos com pequenos mamíferos e peixes (HAMMOND, 1987). 

Forcada e Aguilar (2000) destacam que esta técnica pode ser especialmente útil 

para o trabalho com espécies ameaçadas de extinção ou de difícil captura física.  

Todavia, apesar das vantagens, a utilização de marcas naturais não é uma 

garantia que todos os indivíduos marcados têm igual probabilidade de serem 

reconhecidos devido à dificuldade da observação e à variabilidade na intensidade 

das marcas dos indivíduos (FRIDAY et al., 2000). Uma das desvantagens é que as 

mesmas podem se modificar com o tempo, mas um pequeno espaço temporal entre 

amostras diminui significativamente a probabilidade desta mudança ocorrer.  
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Reconhecidamente, para os estudos de captura-recaptura com foto-

identificação de marcas naturais, a probabilidade de reconhecimento de indivíduos 

marcados é afetada pela qualidade das fotografias e pela autenticidade da marca 

individual (FRIDAY et al., 2000). Quando utilizadas somente fotografias de boa 

qualidade e de indivíduos bem marcados, Friday et al. (2000) mostraram que os 

pesquisadores concordam tanto na avaliação das fotografias quanto dos indivíduos, 

independentemente de possuir ou não experiência prévia. Rugh et al. (1998) 

encontraram que diferentes analisadores concordam mais do que o esperado ao 

acaso quando são utilizadas fotografias de boa qualidade. Friday (1997) provou que 

fotografias sem qualidade tornam mais difícil o reconhecimento individual, causando 

potenciais desvios nas estimativas de abundância. Em seu estudo baseado na foto-

identificação das nadadeiras caudais de baleia-jubarte, a remoção das fotografias 

ruins proporcionou um resultado mais preciso, com as fotografias sem qualidade 

impossibilitando a distinção entre os diferentes indivíduos. Similarmente, Forcada e 

Aguilar (2000), num estudo com Monachus monachus, concluíram que o uso 

exclusivo de fotografias de boa qualidade gerou melhores estimativas. Desta forma 

devem ser descartadas as fotografias sem qualidade suficiente para a identificação, 

pois, devido à falta de qualidade, podem levar um indivíduo já conhecido ser 

identificado como um novo indivíduo. O mesmo deve ocorrer com as fotografias de 

indivíduos que não possuem marcas características e de fácil identificação para 

serem re-identificados, pois menores probabilidades de reconhecimento podem 

gerar falsos negativos, isto é, um determinado indivíduo pode ser avistado, 

entretanto na análise das fotografias ele não é reconhecido, levando à 

probabilidades diferentes de captura. Isto fere os pressupostos dos modelos de 

captura-recaptura, pois mesmo os modelos que prevêem heterogeneidade não 

permitem a ocorrência de falsos negativos (FRIDAY et al., 2000). Segundo 

Calambokidis e Barlow (2004), a consistência das estimativas decresce quando 

existem marcas que são perdidas, devendo-se restringir somente à utilização de 

fotografias de alta qualidade. Deste modo surgem dois pontos fundamentais: apesar 

da subjetividade no julgamento das fotografias (FRIDAY, 1997), como determinar 

qual é o nível de qualidade suficiente das fotografias para reconhecer os indivíduos 

e como determinar quando um indivíduo é distinto o suficiente dos demais para ser 

considerado como marcado e entrar no catálogo? Convém destacar que apesar de 

analisados paralelamente, estes dois fatores, a qualidade da fotografia e a distinção 
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dos indivíduos, devem ser analisados de forma independente (READ et al., 2003). 

Entretanto Friday (1997) afirmou que normalmente estes fatores não são 

independentes.  

No Brasil trabalhos de captura-recaptura com foto-identificação tiveram início 

na década de 1980 em estudos com baleias-francas no Estado de Santa Catarina 

(BEST et al., 1993). 

Desde 1997 esforços de captura-recaptura por foto-identificação são 

conduzidos a partir de embarcação no estuário de Cananéia, litoral sul do Estado de 

São Paulo, para se estudar S. guianensis (SANTOS et al., 2001). Inicialmente, cerca 

de 20 km2 foram investigados. Informações preliminares pertinentes ao uso de área, 

assim como a respeito de laços sociais para aquela população foram apresentadas 

por Santos et al. (2001). Acuña (2002) apresentou as primeiras estimativas de 

tamanho populacional para o estuário de Cananéia com base na aplicação da 

técnica de foto-identificação. Aplicando-se cinco modelos de estimativas de 

abundância por meio do método de captura-recaptura, os números de indivíduos 

estimados para a população variaram entre 249 e 293. Entretanto, a limitação no 

capital investido em campo restringiu as coletas para poucos dias por temporadas, 

diminuindo a robustez dos mencionados resultados.  

A partir de 2001, a área de investigação no complexo estuarino-lagunar de 

Cananéia foi ampliada para cerca de 132 km2 circundando toda a extensão da ilha 

de Cananéia (ver SANTOS, 2004). Descrições a respeito de características do uso 

de área, assim como descrições sobre a forma de organização social da referida 

população foram apresentadas por Santos (2004) e Santos e Rosso (2008), 

enquanto que aspectos ecológicos baseados em tamanho e composição de grupos 

foram divulgados por Santos e Rosso (2007).  

A mencionada região de Cananéia permeia e se insere em Áreas de Proteção 

Ambientais estaduais e federal (ver SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1990). Em 

direção ao sul do país, S. guianensis estende sua distribuição em águas conectadas 

ao estuário de Cananéia por braços interioranos e que atingem as baías dos 

Pinheiros e de Guaraqueçaba, no norte do Estado do Paraná, onde se forma o 

complexo estuarino de Paranaguá sensu Noernberg et al. (2006). Toda essa região 

tem sido referenciada como o Lagamar. Estimativas de tamanho populacional e 

taxas de sobrevivência obtidas através da aplicação de técnicas de estudos 

adequadas continuam desconhecidas para grande parte da região.  
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Tanto o porto de Paranaguá (PR), que tem aumentado sua movimentação de 

contêineres, quanto o porto de Santos (SP), o maior do país, podem contribuir com a 

poluição por petróleo nas águas do Lagamar (JUNIOR e WOSCH, 2000; 

WIECZOREK, 2006). De fato, todo navio ou barco movido a petróleo ou, 

principalmente, que transporta esta substância, é uma fonte potencial de vazamento 

do óleo.  

 Além de vazamentos de navios de grande porte, podem ocorrer vazamentos 

das pequenas embarcações comumente utilizadas no local e derramamentos 

ocasionados por postos de combustíveis existentes no Lagamar distantes não mais 

do que 15 metros do corpo de água.  

 Os animais pertencentes à ordem dos cetáceos são altamente sensíveis aos 

efeitos causados pelos derramamentos de óleo e necessitam passar considerável 

parte do tempo na superfície, seja para respirar, se alimentar ou descansar, 

aumentando assim a possibilidade de entrarem em contato com o óleo que esteja na 

água (NEFF, 1990). 

Sabe-se que os cetáceos têm a capacidade de enxergar o óleo e que, se 

colocados em contato com o mesmo, após uma primeira experiência apresentam 

aversão e adquirem uma “sensibilidade” ao poluente (GERACI, 1990). Devido às 

propriedades incomuns da pele dos cetáceos, acredita-se que o óleo pode levar a 

uma resposta das membranas mucosas sensitivas com conseqüentes efeitos na 

regulação iônica e no balanço de água (GERACI, 1990). 

Como o Lagamar pode ser alvo de poluição de diversas naturezas, estudos 

sobre a biota na mencionada região podem fornecer dados para compor o Banco de 

Dados Ambientais da Faixa Costeira Paulista desenvolvido pelo grupo de trabalho 

GT-05 Sensibilidade de Ecossistemas Costeiros ao Petróleo, ANP/PRH-05 da 

UNESP – Rio Claro, auxiliando a elaboração da carta de Sensibilidade Ambiental 

para Derramamentos de Óleo, denominada carta SAO. 

 Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), “as Cartas SAO constituem 

um componente essencial e fonte de informação primária para o planejamento de 

contingência e avaliação de danos em casos de derramamento de óleo” (MMA, 

2002). Assim, estas Cartas são um instrumento essencial para a tomada de medidas 

após o vazamento de óleo, pois identificam os ambientes com prioridade de 

preservação e direcionam as respostas (MMA, 2002).  
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 Cabe ao MMA, nos termos da Lei No 9.966/2000, a responsabilidade pela 

identificação e pelo aporte de diretrizes para o mapeamento de áreas sensíveis ao 

derramamento de óleo. Este mapeamento será executado conjuntamente com a 

Agência Nacional de Petróleo (ANP) e com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Estas ações visam proteger a vida 

humana, reduzir as conseqüências ambientais dos vazamentos e tornar eficientes os 

esforços de limpeza e contenção. Elas identificam a sensibilidade dos ecossistemas 

costeiros e marinhos e seus recursos biológicos, além de abordarem as atividades 

socioeconômicas existentes (MMA, 2002; JENSEN et al., 1998).   

 Houve uma evolução na elaboração das Cartas SAO. Atualmente são 

utilizados os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que podem disponibilizar 

grande quantidade de informações descritivas e espaciais, dando maior segurança 

para a representação dos vários ambientes (WIECZOREK, 2006). As cartas SAO 

devem dar atenção especial aos recursos biológicos em áreas de alimentação e 

reprodução da fauna, e ambas as condições ocorrem na região deste estudo com 

diversas espécies, dentre elas S. guianensis. 

Esta espécie reside nas águas estuarinas que circundam a ilha de Cananéia e 

representa o topo da teia alimentar em um ecossistema de produtividade biológica 

elevada (SANTOS et al., 2001). A presença numerosa de cetáceos tem sido 

referenciada como indicadora de qualidade de vida em ecossistemas costeiros 

(KATONA e WHITEHEAD, 1988). O ecossistema estuarino-lagunar que engloba a 

região mencionada está inserido em áreas onde a presença humana pode e deve 

existir, desde que inserida dentro de adequados planos de manejo e de conservação 

dos recursos naturais existentes (SANTOS, 2004). O manejo dos impactos humanos 

em áreas costeiras pode ser considerado multifacetado. Uma das principais 

dificuldades é o manejo dos impactos sobre os cetáceos, sendo desta forma 

fundamental o conhecimento do tamanho populacional, distribuição e padrões de 

movimento das espécies residentes para uma melhor tomada de decisão 

(CHILVERS e CORKERON, 2003). A falta destas informações dificulta a 

mensuração e o manejo dos impactos das atividades humanas no ecossistema 

(READ et al., 2003). Estimativas precisas de parâmetros demográficos auxiliam no 

desenvolvimento de um modelo populacional capaz de compreender a dinâmica 

existente e, através de análises de viabilidade populacionais, pode-se entender a 

necessidade da implementação de medidas de conservação. Torna-se então 
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necessário o conhecimento acerca da abundância e sobre aspectos ecológicos de 

S. guianensis, contribuindo assim com o rol de informações que compõem a 

descrição de aspectos que se encaixam na biologia da conservação de um 

ecossistema como um todo (SOULÉ, 1985). Estudos sobre a ecologia de 

populações se inserem no vasto campo abrangente da biologia da conservação e 

são extremamente relevantes. 

Para a mencionada região, estudos sobre estimativas de abundância se 

fazem necessários em função do aumento das recentes fontes de impactos de 

natureza antrópica (SANTOS, 2006). É característica comum do homem moderno a 

degradação e a destruição de áreas costeiras em prol do “progresso”, que inclui 

ações como a construção de moradias, de hotéis e de marinas nas proximidades de 

mananciais ou mesmo aterrando-se manguezais, o despejo no meio ambiente de 

esgoto in natura e de lixo de diversas naturezas (plásticos, papel, compostos 

químicos como metais pesados e organoclorados), a exploração desenfreada de 

fundos oceânicos em busca de matéria-prima para os combustíveis fósseis, e o 

tráfego de numerosas embarcações que contribuem com o despejo de lixo e de óleo 

nos mares e estuários, assim como com o aumento da poluição sonora (ver 

RICHARDSON et al., 1995; KEMP, 1996; REIJNDERS, 1996). Essas ações estão se 

tornando comuns na região do Lagamar (ver DELL’ARINGA et al., 2002; SANTOS, 

2004). A destruição e a contaminação do meio de onde é proveniente parte 

considerável do alimento que serve de subsistência para diversas populações 

humanas é irracional e claramente prejudica a própria espécie humana no que se 

refere à sua qualidade de vida. Paralelamente, o uso recreativo das áreas costeiras 

e estuarinas também é cada vez maior e, não obstante, os cetáceos têm sido alvo 

de diversas empresas de turismo que os utilizam como fonte de renda (SANTOS, 

2006). Na maioria dos países em que se encontram espécies costeiras ainda não há 

uma política adequada voltada aos cuidados e limitações com relação aos potenciais 

impactos que as empresas estão causando aos cetáceos. 

Diante deste panorama, torna-se necessária uma investigação detalhada 

sobre os principais parâmetros populacionais e ecológicos referentes aos botos 

encontrados nas águas do Lagamar.   

Assim a caracterização e o monitoramento ambiental deste ecossistema são 

de extrema importância. Convêm ressaltar que segundo a Classificação de Habitats 

e Feições Costeiras Brasileiras e seu Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL) a 
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Derramamentos de Óleo, proposto por Gundlach e Hayes (1978), o estuário em 

questão possui índice 10 (ISL 10), isto é, a mais alta capacidade de penetração do 

óleo e remoção natural extremamente lenta, constituindo-se um hábitat sensível 

devido à elevada riqueza e valor biológico existentes (MMA, 2002).  

 O projeto que se apresenta engloba um dos sete itens listados como projetos 

prioritários para o melhor conhecimento do boto-cinza em águas brasileiras, segundo 

o Plano de Ação para os Mamíferos Aquáticos do Brasil (IBAMA, 2001). O item se 

refere à realização de estudos de foto-identificação de S. guianensis para efetuar 

levantamentos de populações. 

 Dentro dos três tipos de informações necessárias para a elaboração das 

Cartas SAO, sensibilidade dos ecossistemas costeiros e marinhos, recursos 

biológicos, e atividades socioeconômicas, este projeto atuará diretamente sobre um 

recurso biológico que está no topo da teia alimentar do estuário. 

 

1.2). Introdução aos Modelos de Estimativa de Abundância 

 

Seber (1982) recomendou o uso de diferentes estimadores e a comparação 

das estimativas e dos Intervalos de Confiança, pois qualquer desvio das premissas 

afetará de forma diferente os estimadores. Algumas vezes um estimador mais 

simples pode ser mais robusto e, portanto, mais adequado que um estimador mais 

sofisticado que necessita de fortes suposições. 

O modelo mais simples é o estimador de Petersen, que só pode ser usado 

para duas ocasiões (AMSTRUP et al., 2005). Sua fórmula é: 

 N  =  C 
M      R 
 

Sendo  N = Tamanho populacional 

   M = Número de indivíduos marcados na primeira amostra 

   C = Total de indivíduos capturados na segunda amostra 

   R = Número de indivíduos capturados na segunda amostra que 

já tinham sido capturados na primeira amostra. 

Entretanto este modelo é tendencioso, especialmente para amostras 

pequenas, tendendo a superestimar o tamanho populacional (AMSTRUP et al., 
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2005). Portanto, Seber e Bailey propuseram, independentemente, modificações para 

reduzir este enviesamento (SEBER, 1982).  

O modelo proposto por Seber com as mesmas notações do modelo de 

Petersen é: 

N = (M+1) (C+1) – 1 
  (R+1) 
Este modelo não é enviesado caso (M+C) > N, e é pouco enviesado caso 

tenha ao menos sete recapturas (R > 7) (AMSTRUP et al., 2005). Apesar de 

aparentemente muito simples, este modelo ainda é amplamente utilizado em 

estudos de estimativa de abundância (ver SMITH et al., 1999, CALAMBOKIDIS e 

BARLOW, 2004 e FORCADA e AGUILAR, 2000) e recomendado por alguns autores 

(CALAMBOKIDIS et al., 1990). 

Em algumas situações a segunda amostra é realizada com reposição, 

tornando possível que os mesmos indivíduos sejam contados mais de uma vez. 

Nestes casos, o tamanho da segunda amostra (C) pode ser maior do que o número 

total de indivíduos na população (N), sendo mais adequada a utilização do modelo 

de Petersen modificado por Bailey: 

N = M (C+1) 
         (R +1) 
 

Porém o valor preciso da população num dado instante dificilmente será 

exatamente o resultado do modelo. Por isso se utilizam os Intervalos de Confiança 

(IC), no qual se espera que o tamanho real da população esteja incluído num 

intervalo de valores (AMSTRUP et al., 2005). O valor de 95% é o mais utilizado, 

porém pode ser modificado. Desta forma, os Intervalos de Confiança são 

importantes guias para se saber a precisão das estimativas. 

Existem diferentes técnicas para se obter os Intervalos de Confiança para as 

estimativas de Petersen. Caso a razão de R/C > 0,10, deve-se utilizar o Intervalo de 

Confiança binomial, que é obtido mais facilmente através de gráficos. Caso a razão 

R/C < 0,10 e o número de recapturas R > 50, deve ser utilizada a aproximação 

normal. Entretanto, se R/C < 0,10 e R < 50, deve-se utilizar o Intervalo de Confiança 

de Poisson. 

Outro estimador muito utilizado é o de Schnabel. Este é uma extensão do 

estimador de Petersen, porém comportando um maior número de ocasiões (SEBER, 
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1982). Em cada amostra os indivíduos capturados são marcados e devolvidos ao 

ambiente. Assim, em cada amostra possuímos: 

C = R + U 

Sendo  C = total de indivíduos capturados. 

   R = número de indivíduos na amostra que já haviam sido 

capturados (portanto, número de recapturas).  

   U = número de indivíduos capturados pela primeira vez. 

A estimativa de abundância pelo estimador de Schnabel é obtida por: 

 N = � (C M) 
           � R  
 

Sendo  C = total de indivíduos capturados. 

   R = número de indivíduos na amostra que já haviam sido 

capturados (portanto, número de recapturas).  

   M = número de indivíduos marcados exatamente no instante 

antes desta amostra. 

Caso a fração do total da população que foi capturada em cada amostra (C / 

N) e a fração da população total que foi marcada (M / N) forem sempre menores que 

0,1, uma estimativa melhor é obtida por (AMSTRUP et al., 2005): 

N = � (C M) 
         � R +1 
 

Os pressupostos dos métodos de Schnabel e de Petersen são os mesmos, já 

descritos acima. Da mesma forma, os pressupostos são iguais para o método de 

Schumacher e Eschmeyer. Este método se baseia numa regressão linear da 

proporção de indivíduos recapturados em cada amostra em função do total de 

indivíduos marcados anteriormente. Portanto, também comporta múltiplas ocasiões 

de amostragem. A fórmula de estimativa de abundância do método de Schumacher 

e Eschmeyer com as mesmas notações do modelo de Schnabel é: 

N = � (C M2) 
        � (R M) 
 

De modo geral, todos os modelos de captura-recaptura são baseados nos 

mesmos pressupostos de que todos os indivíduos da população têm características 

semelhantes e se comportam da mesma maneira (HAMMOND, 1987), com cada 
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indivíduo tendo a mesma probabilidade de ser capturado em qualquer amostra. 

Entretanto, este fato pode ser um problema, pois este presuposto pode ser violado 

de diferentes maneiras, tais quais a existência de um viés geográfico das amostras 

ou diferenças entre indivíduos (CALAMBOKIDIS e BARLOW, 2004) Algum indivíduo 

pode, por exemplo, ter a característica de grande deslocamento, visitando toda a 

área de estudo num mesmo dia, aumentando a probabilidade de ser capturado. 

Assim, nas estimativas de abundância por captura-recaptura deve ser motivo de 

atenção a heterogeneidade, as respostas comportamentais e o efeito do tempo na 

probabilidade de captura, que, caso sejam esquecidas, podem afetar seriamente e 

comprometer a estimativa de abundância. Conn et al. (2006) estudaram o 

comportamento de diferentes modelos de captura-recaptura com o conhecimento 

prévio do tamanho real da população e concluíram que a heterogeneidade é o fator 

mais importante que impede uma estimativa de abundância real. 

Visando minimizar este efeito pode ser utilizado o programa Capture, o qual 

assume a possibilidade de haver variação na probabilidade de captura (REXSTAD e 

BURNHAM, 1991). Este programa realiza uma seqüência de testes e gera valores 

numa escala de 0 a 1,00 para os diferentes estimadores. Quanto mais próximo de 

1,00, mais apropriado é o estimador (WILLIAMS et al., 1993). Os estimadores 

incorporam três fontes de variação na probabilidade de captura: temporal (Mt), 

comportamental (Mb) e heterogeneidade dos indivíduos (Mh). Todas as 

combinações possíveis entre estas fontes de variação geram sete estimadores (Mt, 

Mb, Mh, Mtb, Mth, Mbh, Mtbh), sendo o oitavo um estimador que considera a 

probabilidade de captura constante (Mo) (OTIS et al., 1978). Maiores detalhes 

descritivos dos modelos e seus pressupostos podem ser vistos em Otis et al. (1978), 

Darroch (1958), Chao (1989), Chao et al. (1992) e Chao e Huggins (2005b).  
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2). OBJETIVO 

 

2.1). Geral 

 

Diante do cenário apresentado, o presente estudo objetivou elaborar a 

estimativa de abundância do S. guianensis no complexo estuarino-lagunar de 

Cananéia, auxiliando como um diagnóstico para a caracterização e monitoramento 

ambiental de um ecossistema costeiro vulnerável, contribuindo com a conservação 

da população de boto-cinza e, consequentemente, com os recursos biológicos do 

local. 

 

2.2). Específico 

 

Estimar a população de S. guianensis para o verão e o inverno de 2007 e o 

verão de 2008.  
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3). MATERIAL E MÉTODOS 

 

 3.1). Área de Estudo 

 

A área de estudo se encontra no ecossistema estuarino-lagunar de Cananéia 

(25°03’S e 47o58’W), localizado no sul do Estado de São Paulo (Figura 2) e 

identificado por Santos (2004) como uma importante área de reprodução, cria e 

alimentação de uma população residente de S. guianensis. Esta região está na Área 

de Proteção Ambiental (APA) de Cananéia – Iguape - Peruíbe. Possui como 

características a elevada complexidade, grande extensão e heterogeneidade de 

habitats (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990). Suas águas são abrigadas e 

interconectadas por canais interioranos, possuem elevadas concentrações de 

nutrientes, zooplâncton, camarões e peixes durante todo o ano (KITAHARA, 2000; 

RIOS, 2001), e tem como vegetação nas suas margens predominantemente o 

mangue (Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa e Avicennia schaueriana) 

(BESNARD, 1950; SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990). As regiões mencionadas 

sofrem influência da drenagem de água doce proveniente do continente e que 

interferem nas características físico-químicas das mesmas (SCHAEFFER-NOVELI et 

al., 1990). Os índices pluviométricos da região são elevados, com média anual de 

2.300 mm, sendo o verão a estação mais chuvosa e o inverno a estação mais seca 

(SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990).  

Este sistema estuarino-lagunar se comunica com o Oceano Atlântico através 

das Barras de Icapara (SP) e de Cananéia (SP). A região é o principal complexo 

estuarino-lagunar da costa paulista e está situada próxima a locais de exploração de 

petróleo, portanto é suscetível a possíveis vazamentos.  
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Figura 2: Mapa esquemático da área de estudo realizado no Lagamar entre 2007 e 2008. 
São evidenciadas as três principais subáreas monitoradas: A0, A1-A4, e A5. 

  

O solo tem constituição de areias finas, as águas são relativamente escuras 

em função da suspensão contínua de sedimentos (TESSLER, 1982; 1988), e 

relativamente rasas com profundidades que variam entre um e 23 metros 

(DIRETÓRIO DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO, 1985; SANTOS, 2004). A média 

anual da temperatura da água entre 1956 e 1980 foi de 23,8oC, com variação média 

de 7,9oC (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990). Miyao et al. (1986) apresentaram 

valores de salinidade que giraram em torno de 26 a 36 ppm. Em estudo recente 

sobre uso de área dos botos no estuário de Cananéia, Santos (2004) observou que 

a temperatura da água variou entre 16oC e 31oC, a profundidade da água em que os 

botos foram encontrados variou entre 0,5 e 23 m, com transparência entre 0,2 e 4,0 

m e a salinidade de 4 a 40 ppm.  

A área estudada apresenta cerca de 132 km2 e foi subdividida em três 

subáreas (ver Figura 2) que foram cobertas em dias diferentes. A subárea A0 está 

situada ao norte e possui 45 km2 (SANTOS e ROSSO, 2008). Na principal entrada 

do estuário está localizada a subárea A1-A4, com 33 km2 (SANTOS e ROSSO, 

2008). A subárea A5 representa as águas entre a Ilha de Cananéia e o continente a 

oeste, possuindo 54 km2 (SANTOS e ROSSO, 2008). Não há barreiras físicas ou 

biológicas isolando as diferentes subáreas. Estas foram investigadas em no mínimo 

duas ocasiões distintas em cada estação do ano amostrada com vistas à adequação 
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da aplicação dos modelos de captura-recaptura e por restrições de orçamento e de 

tempo. As mencionadas incursões foram realizadas no verão e no inverno de 2007, 

assim como no verão de 2008, com cada estação de cada ano sendo analisada 

separadamente das demais.  

 

3.2). Saídas de campo 

 

Foram realizadas três temporadas de esforço em campo, sendo a primeira 

entre os dias 18 de janeiro e 2 fevereiro, com onze dias de coleta de dados, 

considerado o verão de 2007. A segunda temporada ocorreu entre os dias 13 de 

julho e 18 de agosto, respectivo ao inverno de 2007 e teve nove dias de trabalho. A 

temporada de verão de 2008 ocorreu entre os dias 20 de fevereiro e 6 de março, 

num total de dez dias de esforço de campo. Portanto cada temporada gerou dados 

que forneceram subsídios para a elaboração das estimativas de abundância 

separadamente, obtendo-se no final estimativas para as três temporadas. Também 

foram coletados os dados em campo no inverno de 2008, porém estes não foram 

utilizados neste trabalho pois ainda estão em fase de análise (ver Anexo A).  

Somente foram realizadas saídas de campo quando não havia chuva e com 

vento ausente ou moderado, sendo o esforço abortado caso a condição do mar não 

se mostrasse propícia. Valores de estado do mar na escala Beaufort � 3, isto é, 

estuário possuindo ondulações consideráveis, com cristas começando a quebrar e 

possíveis pontos de espuma, conhecidos popularmente como “carneiros”, 

confundem os pesquisadores e inviabilizam a continuação do trabalho. Desta forma 

não puderam ocorrer saídas de campo em todos os dias de cada temporada.  

A área estuarina foi investigada com o uso de uma embarcação de alumínio 

com motor de popa de 15 hp que se deslocou em movimentos de zig-zag pelo 

estuário. Esta varredura fez-se necessária para que todos os botos encontrados na 

subárea investigada fossem amostrados. Geralmente as saídas de campo duravam 

cerca de 8 a 10 horas, com início as 8:00 horas e retorno por volta das 17:30 horas. 

Após este horário a luminosidade natural já não era intensa, prejudicando a 

qualidade das fotos e impossibilitando a continuação dos trabalhos. No barco havia 

sempre, além do piloto e do fotógrafo, um anotador. Ao se aproximar de cada grupo 

de botos encontrado, o número de indivíduos, a hora e o local (este último feito com 

o uso de um GPS manual GARMIN®) foram registrados.  
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A embarcação permanecia próxima ao grupo por um período de tempo 

suficiente para que fossem fotografadas as nadadeiras dorsais de todos os seus 

componentes, preferencialmente focalizando os dois lados de cada indivíduo. 

Tomadas as fotografias, continuava-se cobrindo a área de estudo em busca de 

outros grupos presentes.  

Máquinas fotográficas digitais reflex 35 mm foram utilizadas, acopladas a 

lentes zoom de 300mm e de 400mm. As fotografias foram tomadas com ajustes de 

granulometria a ASA-400, velocidade do obturador entre 1/500 a 1/1000 seg, e 

abertura do obturador entre F8 e F16.  

 

3.3). Análise das fotografias 

 

As fotografias foram alvo de dupla-checagem, sendo analisadas em 

laboratório com auxílio do software Nikon View®.  

Para distinguir as diferentes qualidades, as fotografias foram classificadas 

recebendo os valores zero (0), um (1) ou dois (2). As fotografias nas quais nenhum 

indivíduo aparece, onde somente se vê a água, receberam o valor zero (0) (Figura 

3). Nas fotografias onde algum indivíduo aparece, foram analisados os aspectos: 

nitidez, distância do boto ao fotógrafo, quantidade de superfície da nadadeira dorsal 

exposta, foco, luminosidade e posição do indivíduo em relação ao fotógrafo. O ideal 

é que todos os aspectos técnicos da fotografia, como nitidez, foco e luminosidade, 

estivessem perfeitos e que o indivíduo estivesse próximo ao fotógrafo, com toda sua 

dorsal exposta fora da água e nadando paralelamente ao barco, facilitando a 

visualização de todas as marcas na borda de fuga da nadadeira dorsal. Caso algum 

dos aspectos acima descritos não estivesse adequado, impedindo o reconhecimento 

dos indivíduos, impossibilitava a utilização da fotografia, a qual recebia o valor um 

(1) (Figura 4). Mas se todos os critérios tivessem sido satisfeitos, a fotografia recebia 

o valor de qualidade dois (2), sendo considerada uma fotografia excelente (Figura 5). 
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Figura 3: Fotografia de qualidade zero (0). 

 

 

 
Figura 4: Fotografia de qualidade um (1). 
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Figura 5: Fotografia de qualidade dois (2). 

 

Dentre as fotografias de qualidade dois (2) foram analisadas as marcas na 

borda de fuga da nadadeira dorsal dos indivíduos, devendo neste momento ocorrer 

a separação das marcas suficientemente características das marcas extremamente 

discretas e de difícil reconhecimento posterior.  

Caso não houvesse nenhuma marca ou apenas marcas muito pequenas, de 

difícil visualização e que poderiam facilmente ser confundidas com outras marcas 

parecidas, as fotografias eram denominadas “2S”, sendo o “S” referente aos termos 

“sem marcas” (Figura 6). Convêm novamente ressaltar que marcas muito pequenas 

foram desconsideradas devido à grande probabilidade de gerarem falsos positivos, 

isto é, indivíduos que possuem marcas semelhantes serem considerados o mesmo, 

ou falsos negativos, no qual o mesmo indivíduo recebe mais de uma catalogação 

devido, por exemplo, a uma pequena mudança no ângulo de tomada da fotografia 

(ver FRIDAY et al., 2000). Assim, todas as fotografias de excelente qualidade com 

indivíduos que não eram passíveis de reconhecimento foram denominadas “2S”. 

Por sua vez, fotografias de qualidade dois (2) com indivíduos que possuíam 

marcas na borda de fuga da nadadeira dorsal foram denominados “2C”, sendo o “C” 

referente aos termos “com marcas” (Figura 7). Arranhões ou outras marcas no corpo 
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dos indivíduos foram utilizados somente como ferramentas auxiliares na 

identificação, pois geralmente são mais difíceis de serem vistos e podem não 

aparecer devido ao ângulo de incidência dos raios solares. Além disso, essas 

marcas tendem a desaparecer com o tempo, tornando-se um risco utilizá-las como 

base para reconhecer indivíduos a posteriori. 

Quando uma fotografia recebia a denominação “2C”, o passo seguinte era o 

reconhecimento individual baseado nas marcas da borda de fuga da nadadeira 

dorsal dos indivíduos. Da mesma forma que executado por Read et al. (2003) foi 

confeccionado um catálogo digital de referência com os dados de captura (primeira 

identificação efetuada) e recaptura (re-identificações no período do estudo).  

Somente foram utilizados os dados provenientes das fotografias com 

qualidade dois (2), sendo as demais descartadas. 

Atualmente existem programas de computador que executam o 

reconhecimento individual nas fotografias, porém estes ainda não foram testados 

para S. guianensis. 

 

 

 
Figura 6: Fotografia de elevada qualidade de um indivíduo “2S”. 
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Figura 7: Fotografia de elevada qualidade do indivíduo 147, portanto “2C”. 

 

3.4). Estimativas de abundância 

 

Para os cálculos das estimativas de abundância a população foi considerada 

fechada. O termo população neste estudo se refere aos indivíduos de S. guianensis 

que freqüentam ou ficam permanentemente no entorno da ilha de Cananéia, não 

sendo uma população isolada reprodutiva ou geograficamente.  

Conforme realizado em outros estudos (CHILVERS e COCKERON, 2003; 

KARCZMARSKI et al., 1999; READ et al., 2003), foram consideradas “capturas” a 

identificação dos indivíduos, sendo cada dia uma amostra diferente. Se o mesmo 

indivíduo foi avistado mais de uma vez no mesmo dia é ignorada a segunda 

avistagem, pois o mesmo já foi “capturado” nesta amostra. Já se este mesmo 

indivíduo for identificado nos dias subseqüentes, é considerada uma “recaptura”. 

Desta forma, com os dados provenientes das fotografias de excelente 

qualidade de indivíduos com marcas (2C), foram confeccionadas matrizes para cada 

temporada de campo, totalizando três matrizes onde as linhas representavam os 

diferentes indivíduos e as colunas as amostras (dias), recebendo o valor um (1) caso 
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o indivíduo tenha sido visto, considerado uma captura, e zero (0) caso não tenha 

sido visto. Ressalta-se que primeiramente foram realizadas estimativas de 

abundância dos indivíduos que possuíam marcas na nadadeira dorsal.  

Foram utilizados os modelos de duas ocasiões de Petersen modificado por 

Chapman e Petersen modificado por Bailey, para os quais as saídas de campo 

foram divididas em duas. A primeira metade das saídas foi compilada e analisada 

como se fosse uma única saída. O único fator que interessava era se o indivíduo foi 

ou não capturado na primeira metade do esforço de campo, independente de 

quantas vezes foi visto. O mesmo foi realizado com as últimas saídas de campo. 

Também foram utilizados os modelos de múltiplas amostragens de Schnabel, 

Schumacher e Eschmeyer e o programa Capture.  

Com todos os modelos descritos acima se chegaram às estimativas de 

abundância dos indivíduos com marcas na população, lembrando que para utilizar 

os modelos não foram utilizados os dados de indivíduos sem marcas (2S), pois com 

estes não é possível fazer o reconhecimento individual. 

Após a obtenção dos resultados das estimativas de abundância para as três 

temporadas referentes aos indivíduos que possuíam marcas na nadadeira dorsal, 

fez-se necessária a extrapolação deste valor para toda a população, incluindo os 

indivíduos sem marcas na nadadeira dorsal. Esta extrapolação foi feita com base na 

proporção de fotografias “2C” / “2” de cada temporada, que indiretamente indica a 

proporção de exemplares marcados na amostra.  

Admitindo-se que todos os indivíduos possuem a mesma probabilidade de 

serem fotografados, a proporção de todas as fotografias “2C” / “2” é a mesma, ou 

muito semelhante, à proporção de indivíduos com marcas na nadadeira dorsal / total 

de indivíduos. Desta forma se supôs que a proporção de indivíduos marcados na 

população segue a fórmula indicada em Dalla Rosa (1999): 

θ = Fotos “2C” 
       Fotos “2” 
 

Para obtermos a estimativa da população total, devemos utilizar a fórmula:  

Nt   =  N 
    θ 
 

Sendo  Nt = estimativa do número total de indivíduos na população. 
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   N = estimativa gerada pelos diferentes modelos para o número 

de indivíduos da população com marcas na nadadeira dorsal. 

   θ = proporção de indivíduos com marcas permanentes na 

população. 

 A variância da população total foi calculada com base em Chilvers e Corkeron 

(2003) e Dalla Rosa (1999), seguindo a fórmula: 

 V (Nt) = Nt2 (V(N)/N2 + 1-θ/nθ) 

  

Sendo  Nt = estimativa do número total de indivíduos na população. 

   N = estimativa gerada pelos diferentes modelos para o número 

de indivíduos da população com marcas na nadadeira dorsal. 

   θ = proporção de indivíduos com marcas permanentes na 

população. 

   n = número total de fotografias com qualidade “2” a partir do qual 

θ foi calculado. 

 O Intervalo de Confiança de 95% foi obtido por: 

 Nt ± 1,96 √(V(Nt)) 

  

Este Intervalo de Confiança assume o mesmo erro de distribuição existente 

na estimativa da população de indivíduos marcados (READ et al., 2003). 

 Desta forma foram obtidos os valores para as estimativas de abundância e 

seus Intervalos de Confiança com diferentes estimadores tanto para os indivíduos 

marcados quanto para toda a população. 

 A densidade foi calculada dividindo-se os valores de abundância obtidos pela 

área estudada (132 km2).  

 Como uma medida de precisão das estimativas foi calculado também o 

Coeficiente de Variação. Este Coeficiente é calculado a partir da diferença entre o 

limite superior do Intervalo de Confiança a 95% e a estimativa do número de 

indivíduos obtida pelo estimador. O resultado desta diferença é então dividido pela 

estimativa do número total de indivíduos. Quanto maior é o Coeficiente de Variação, 

menor é a precisão obtida pelo estimador.  

 

 



    34
 

4). RESULTADOS 

 

 4.1). Resultados gerais 

  

No total foram tomadas 25.425 fotografias, sendo 9.177 (36.09%) 

consideradas de qualidade “2”, isto é, possuíam qualidade suficiente para serem 

analisadas. Dentre as fotografias de excelente qualidade, 1.801 (19.63%) foram de 

indivíduos que possuíam marcas distinguíveis, chamados então de indivíduos 

“marcados”, recebendo estas fotos a denominação “2C” (ver Tabela 1). 

 
Tabela 1: Número total de fotografias utilizadas (N Fotos), número de fotografias de excelente qualidade (2), porcentagem de fotografias 
utilizadas por possuírem ótima resolução, ou seja, fotos úteis (% úteis), número de fotografias de excelente qualidade de indivíduos marcados 
(2C), porcentagem de indivíduos marcados na população (% marcados), e número de saídas de campo nas diferentes temporadas (incursões) 
para estudo de Sotalia guianensis no estuário de Cananéia entre os anos de 2007 e de 2008. 

Temporada N 
Fotos 2 % úteis 2C % marcados Incursões 

Verão 2007 7.621 2.601 34,13 509 19,57 11 
Inverno 2007 7.677 3.333 43,42 784 23,52 8 
Verão 2008 10.127 3.243 32,02 508 15,66 10 

Totais 25.425 9.177 36,09 1.801 19,63 29 

 

Considerando todas as temporadas foram identificados 98 indivíduos, sendo 

apenas 24,49% capturados apenas uma vez, com os outros 75,51%, representando 

74 indivíduos, sendo capturados ao menos duas vezes. Os indivíduos “277” e “304” 

foram os mais capturados, num total de oito vezes distintas, seguidos pelos 

indivíduos “291” e “322”, que foram fotografados em sete oportunidades. Seis 

indivíduos (“157”, “179”, “198”, “244”, “285” e “328”) foram avistados em seis 

ocasiões e sete indivíduos (“75”, “97”, “147”, “178”, “197”, “236” e “263”) foram 

avistados cinco vezes. Abaixo (Figura 8 e Tabela 2) pode ser observado o número 

de avistagens pelo número de indivíduos. 
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Figura 8: Número de avistagens dos indivíduos de Sotalia guianensis em três temporadas 
de foto-identificação no estuário de Cananéia entre os anos de 2007 e 2008. 

 
Tabela 2: Número de avistagens de cada indivíduo de Sotalia guianensis em três temporadas de foto-identificação no estuário de Cananéia 
entre os anos de 2007 e 2008. 

Indivíduo Verão 2007 Inverno 2007 Verão 2008 Total 

15� 1� 1� 1� 3�
19� 1� 2� 1� 4�
30� 2� 0� 0� 2�
43� 1� 2� 1� 4�
51� 1� 0� 1� 2�
75� 1� 2� 2� 5�
86� 0� 2� 0� 2�
88� 1� 1� 0� 2�
97� 1� 4� 0� 5�
98� 2� 0� 0� 2�
128� 1� 0� 0� 1�
143� 1� 0� 0� 1�
147� 2� 2� 1� 5�
154� 0� 1� 2� 3�
155� 3� 0� 0� 3�
157� 2� 2� 2� 6�
159� 1� 0� 1� 2�
160� 1� 0� 1� 2�
161� 0� 0� 1� 1�
178� 3� 1� 1� 5�
179� 2� 1� 3� 6�
191� 0� 0� 2� 2�
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193� 0� 1� 1� 2�
194� 1� 1� 1� 3�
195� 1� 1� 1� 3�
196� 0� 0� 1� 1�
197� 2� 2� 1� 5�
198� 3� 1� 2� 6�
204� 1� 1� 0� 2�
207� 0� 1� 1� 2�
210� 1� 0� 1� 2�
213� 3� 0� 1� 4�
215� 3� 0� 1� 4�
219� 1� 0� 1� 2�
224� 2� 0� 1� 3�
226� 1� 2� 0� 3�
230� 1� 1� 1� 3�
231� 1� 1� 0� 2�
235� 0� 1� 1� 2�
236� 3� 0� 2� 5�
241� 0� 0� 1� 1�
242� 1� 0� 0� 1�
244� 1� 3� 2� 6�
245� 2� 1� 0� 3�
261� 0� 2� 1� 3�
262� 0� 1� 0� 1�
263� 1� 3� 1� 5�
265� 2� 0� 0� 2�
269� 1� 0� 1� 2�
270� 0� 0� 1� 1�
276� 0� 0� 1� 1�
277� 3� 3� 2� 8�
278� 1� 1� 0� 2�
283� 1� 3� 0� 4�
285� 2� 1� 3� 6�
286� 1� 2� 0� 3�
288� 1� 0� 1� 2�
289� 0� 1� 1� 2�
290� 0� 0� 1� 1�
291� 2� 2� 3� 7�
294� 1� 3� 0� 4�
297� 1� 1� 1� 3�
298� 1� 1� 2� 4�
303� 2� 1� 1� 4�
304� 3� 3� 2� 8�
305� 3� 0� 0� 3�
306� 0� 1� 1� 2�
307� 1� 1� 0� 2�
308� 0� 1� 0� 1�
309� 0� 2� 2� 4�
313� 0� 2� 0� 2�
314� 0� 3� 1� 4�
315� 1� 0� 0� 1�
317� 0� 1� 1� 2�
322� 3� 3� 1� 7�
323� 1� 1� 1� 3�
324� 2� 0� 0� 2�
325� 2� 1� 0� 3�
326� 1� 0� 0� 1�
327� 2� 1� 0� 3�
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328� 2� 3� 1� 6�
329� 1� 1� 0� 2�
330� 0� 1� 0� 1�
331� 0� 1� 0� 1�
332� 0� 1� 0� 1�
333� 0� 1� 2� 3�
334� 0� 1� 1� 2�
335� 0� 1� 1� 2�
336� 0� 1� 0� 1�
337� 0� 1� 3� 4�
338� 0� 1� 2� 3�
339� 0� 1� 0� 1�
340� 0� 0� 1� 1�
341� 0� 0� 1� 1�
343� 0� 0� 1� 1�
344� 0� 0� 1� 1�
351� 0� 0� 1� 1�
354� 0� 0� 1� 1�

Total 97 97 85 279 
 

No total houve 279 encontros com indivíduos marcados, com média de 6 

fotografias de excelente qualidade tomadas a cada encontro. 

 Quando colocados juntos os dados de todas as temporadas, a curva de 

descobrimento se aproxima da estabilização, mas não a alcança (Figuras 9 e 10). 
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Figura 9: Curva de descobrimento de indivíduos de Sotalia guianensis em três temporadas 
de foto-identificação no estuário de Cananéia entre os anos de 2007 e 2008. 
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Figura 10: Linha logarítmica ajustada à curva de descobrimento de indivíduos de Sotalia 
guianensis em três temporadas de foto-identificação no estuário de Cananéia entre os anos 
de 2007 e 2008. 
 

4.2). Verão de 2007 

 

No verão de 2007 foram realizadas onze saídas de campo entre os dias 18 de 

janeiro e 2 de fevereiro. Foram tomadas 7.621 fotografias, sendo 2.601, 

correspondente a 34.13%, de excelente qualidade (qualidade “2”). Destas 

fotografias, 509 (19,57%) foram de indivíduos “marcados”. Desta forma, foi assumido 

que a proporção de indivíduos marcados na população foi de 0.20. A média diária foi 

de 693 fotografias batidas, sendo 236 de excelente qualidade e 46 de indivíduos 

marcados.   

No total foram identificados 61 indivíduos, sendo 35 avistados em apenas 

uma ocasião, 16 duas vezes e dez com três identificações (Figura 11). Desta forma 

42.62% dos indivíduos, ou 26 dos 61 identificados, foram avistados mais de uma 

vez. No total houve 97 ocasiões de encontro com indivíduos marcados, sendo 

tomadas em média 5 fotografias de cada indivíduo em cada encontro. 
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Figura 11: Número de avistagens de indivíduos de Sotalia guianensis no estuário de 
Cananéia no verão de 2007. 

 

A curva de descobrimento (ver Figuras 12 e 13) mostra que não houve 

saturação, isto é, provavelmente não foram encontrados todos os indivíduos, mas a 

menor inclinação da curva em relação ao eixo x mostra uma tendência de 

estabilização. 

Curva de descobrimento - Verão 2007

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dias

N
ú

m
er

o
 t

o
ta

l d
e 

in
d

iv
íd

u
o

s 
id

en
ti

fi
ca

d
o

s

 
Figura 12: Curva de descobrimento de indivíduos de Sotalia guianensis foto-identificados no 
estuário de Cananéia no verão de 2007. 
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Verão 2007
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Figura 13: Linha logarítmica ajustada à curva de descobrimento de indivíduos de Sotalia 
guianensis foto-identificados no estuário de Cananéia no verão de 2007. 

 
Abaixo segue a Tabela (3) com o histórico condensado da temporada 

do verão de 2007. 

 

Tabela 3: Resumo das saídas do verão de 2007 para estudo de foto-identificação de Sotalia 
guianensis no estuário de Cananéia. São apresentados os números de capturas, de 
recapturas e dos indivíduos marcados em cada dia. 
 

Saída N º Capturas Nº Recapturas Nº Novos Marcados 

1 17 0 17 

2 2 0 2 

3 11 4 7 

4 8 3 5 

5 12 4 8 

6 2 2 0 

7 8 4 4 

8 7 3 4 

9 19 8 11 

10 3 2 1 

11 8 6 2 

Total 97 36 61 

 

Os valores estimados para a população no verão de 2007 estão 

representados na tabela 4 e nas figuras 14 e 15. 
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Tabela 4: Resumo das estimativas de abundância obtidas para o verão de 2007 no estudo 
de Sotalia guianensis no estuário de Cananéia. São apresentados o número de indivíduos 
marcados (NM), a densidade de indivíduos marcados dada por indivíduos por km2, os 
Intervalos de Confiança superior (IC Sup.) e inferior (IC Inf.) para a estimativa dos indivíduos 
marcados, a estimativa do número total de indivíduos (NT), densidade total de indivíduos por 
km2, os Intervalos de Confiança superior (IC Sup.) e inferior (IC Inf.) para a estimativa total 
de indivíduos, o desvio-padrão da estimativa obtida (DP) e o Coeficiente de Variação 
observado para as estimativas (CV). 

Verão 2007 

Petersen mod. 

Seber 

Petersen mod. 

Bailey 
Schnabel 

Schumacher e 

Eschmeyer 

Capture 

M(t) 

NM 85 84 85 87 86 

Densidade 

(marcados/km2) 
0,644 0,636 0,644 0,659 0,652 

IC Sup. 134 134 135 110 110 

IC Inf. 63 63 62 72 74 

NT 436 430 433 445 439 

Densidade 

(indivíduos/km2) 
3,303 3,258 3,280 3,371 3,326 

IC Sup. 544 572 467 480 736 

IC Inf. 328 288 400 410 143 

DP 108 142 34 35 297 

CV 24,77% 33,02% 7,85% 7,87% 67,65% 

 
 Estimativa de abundância para os indivíduos marcados no verão de 2007
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Figura 14: Estimativas de abundância e Intervalos de Confiança (95%) para os indivíduos de 
Sotalia guianensis marcados no verão de 2007 no estuário de Cananéia considerando os 
diferentes modelos por número de indivíduos. 
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Figura 15: Estimativas de abundância populacional e Intervalos de Confiança (95%) para os 
indivíduos de Sotalia guianensis no verão de 2007 no estuário de Cananéia considerando os 
diferentes modelos por número de indivíduos. 

 
Os valores das estimativas para os indivíduos marcados foram muito 

similares, variando de 84 a 87 indivíduos, com densidade de 0.636 a 0.659 

indivíduos por km2. Por sua vez, as estimativas do número total de indivíduos 

também se mostraram muito próximas, com variação de 430 a 445 indivíduos e 

densidade de 3,259 a 3,371 indivíduos por km2. O modelo selecionado pelo 

programa Capture foi o M(t), ou modelo de Darroch, o qual considera que todos os 

indivíduos têm probabilidade igual de captura em uma determinada ocasião 

amostral, entretanto esta probabilidade pode variar entre as diferentes ocasiões. E o 

resultado obtido por este modelo foi muito similar aos obtidos pelos outros 

estimadores (ver Figuras 14 e 15). 

Os coeficientes de variação foram cerca de três ou quatro vezes maiores para 

os estimadores de Petersen, que utilizam apenas duas amostras e são desta forma 

mais simples do que os coeficientes dos estimadores de múltiplas amostragens de 

Schnabel e Schumacher e de Eschmeyer. Estes dois últimos estimadores 

apresentaram Intervalos de Confiança relativamente pequenos, que podem ser 

interpretados como mais precisos. Mas o maior Coeficiente de Variação derivou do 
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modelo M(t) selecionado pelo programa Capture. Os Intervalos de Confiança foram 

muito maiores que os fornecidos pelos outros estimadores, indicando menor 

precisão.  

É importante ressaltar que todas as estimativas geraram valores muito 

próximos, com a diferença de apenas 15 indivíduos entre a maior e a menor 

estimativa, aumentando a confiabilidade dos resultados. 

 

4.3). Inverno de 2007 

 

Foram realizadas oito saídas de campo entre os dias 13 de julho e 18 de 

agosto, consideradas o inverno de 2007. Naquele período foram tomadas 7.677 

fotografias, com 43,42%, ou seja, 3.333 fotografias, sendo de excelente qualidade. 

Destas últimas, 784 fotografias foram de indivíduos considerados marcados, levando 

a uma proporção da população marcada de 0,23. Assim, foram tomadas em média 

960 fotografias por dia, sendo 417 aproveitáveis e 98 de indivíduos marcados. 

No total dos oito dias de trabalho foram identificados 63 indivíduos, sendo 40 

(63,49%) avistados em uma única vez (Figura 16). O indivíduo “97” foi capturado em 

quatro ocasiões distintas, enquanto que nove indivíduos (“244”, “263”, “277”, “283”, 

“294”, “304”, “314”, “322” e “328”) foram avistados três vezes. Foram realizadas 97 

ocasiões de captura, com média de 8 fotografias tomadas de cada indivíduo nestes 

encontros. 
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Figura 16: Número de avistagens de indivíduos de Sotalia guianensis no estuário de 
Cananéia no inverno de 2007. 
 

A curva de descobrimento não apresentou sinais de saturação, indicando que 

poderia ser aumentado o esforço de campo para uma posterior estabilização desta 

curva (Figuras 17 e 18). 
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Figura 17: Curva de descobrimento de indivíduos de Sotalia guianensis foto-identificados no 
estuário de Cananéia no inverno de 2007. 
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Inverno 2007
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Figura 18: Linha logarítmica ajustada à curva de descobrimento de indivíduos de Sotalia 
guianensis foto-identificados no estuário de Cananéia no inverno de 2007. 

 

Abaixo segue a Tabela (5) com o histórico condensado da temporada 

do inverno de 2007. 

 

 

Tabela 5: Resumo das saídas do inverno de 2007 para estudo de foto-identificação de 
Sotalia guianensis no estuário de Cananéia. São apresentados os números de capturas, de 
recapturas e dos indivíduos marcados em cada dia. 
 

Saída N º Capturas Nº Recapturas Nº Novos Marcados 

1 9 0 9 

2 9 2 7 

3 12 1 11 

4 8 1 7 

5 26 13 13 

6 5 2 3 

7 18 11 7 

8 10 4 6 

Total 97 34 63 

 
 

 

Os valores estimados para a população no inverno de 2007 estão 

representados na tabela 6 e nas figuras 19 e 20. 
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Tabela 6: Resumo das estimativas de abundância obtidas para o verão de 2007 no estudo 
de Sotalia guianensis no estuário de Cananéia. São apresentados o número de indivíduos 
marcados (NM), a densidade de indivíduos marcados dada por indivíduos por km2, os 
Intervalos de Confiança superior (IC Sup.) e inferior (IC Inf.) para a estimativa dos indivíduos 
marcados, a estimativa do número total de indivíduos (NT), densidade total de indivíduos por 
km2, os Intervalos de Confiança superior (IC Sup.) e inferior (IC Inf.) para a estimativa total 
de indivíduos, o desvio-padrão da estimativa obtida (DP) e o Coeficiente de Variação 
observado para as estimativas (CV). 

Inverno 2007 

Petersen mod. 

Seber 

Petersen mod. 

Bailey 
Schnabel 

Schumacher e 

Eschmeyer 

Capture 

M(th) 

NM 90 89 91 93 116 

Densidade 

(marcados/km2) 
0,682 0,674 0,689 0,705 0,879 

IC Sup. 162 162 152 138 175 

IC Inf. 59 59 64 71 88 

NT 384 377 385 396 493 

Densidade 

(indivíduos/km2) 
2,909 2,856 2,917 3,000 3,735 

IC Sup. 483 513 408 421  

IC Inf. 286 242 361 372  

DP 99 136 23 25  

CV 25,78% 36,07% 5,97% 6,31%  

 
 Estimativa de abundância para os indivíduos marcados no inverno de 2007
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Figura 19: Estimativas de abundância e Intervalos de Confiança (95%) para os indivíduos de 
Sotalia guianensis marcados no inverno de 2007 no estuário de Cananéia considerando os 
diferentes modelos por número de indivíduos. 



   47
 

 
 Estimativa de abundância para o inverno de 2007

Petersen mod. por Seber
Petersen mod. por Bailey

Schnabel
Schumacher e Eschmeyer

Capture - M(th)
200

250

300

350

400

450

500

550
N

úm
er

o 
de

 in
di

ví
du

os

 
Figura 20: Estimativas de abundância populacional e Intervalos de Confiança (95%) para os 
indivíduos de Sotalia guianensis no inverno de 2007 no estuário de Cananéia considerando 
os diferentes modelos por número de indivíduos. 

 

Excluindo-se a estimativa obtida pelo programa Capture, os valores 

estimados de indivíduos marcados variaram em apenas 4 indivíduos, sendo a menor 

estimativa de 89 indivíduos gerada pelo estimador de Petersen modificado por 

Bailey, e a maior de 93 indivíduos gerada pelo estimador de Schumacher e 

Eschmeyer (ver Tabela 6). As densidades, de maneira simultânea, variaram de 

0.674 a 0.705 indivíduos por km2.  

Com a exclusão dos resultados obtidos pelo programa Capture, os valores 

totais da população também permaneceram muito próximos, dando maior robustez 

aos resultados obtidos (ver Tabela 6). A variação foi de 377 a 396 indivíduos, com 

densidades de 2.856 a 3 indivíduos por km2.  

Entretanto, quando analisamos o modelo escolhido pelo programa Capture, 

no caso o modelo M(th), um estimador não paramétrico que pressupõe que as 

probabilidades de captura variam entre os indivíduos e ao longo do tempo, vemos 

que este gerou estimativas muito superiores a todos os demais. Para a população de 

indivíduos marcados, a estimativa gerada pelo Capture está dentro do Intervalo de 

Confiança dos estimadores, mas o valor da população total é superior ao limite 
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máximo do Intervalo de Confiança de todos os estimadores. É importante ressaltar 

que o único valor que se mostra discrepante em relação aos demais é o obtido pelo 

modelo M(th), um estimador não paramétrico. 

O Coeficiente de Variação foi relativamente elevado para os estimadores de 

Petersen, variando de 25.78 a 36.07%. Por outro lado, os coeficientes foram 

relativamente pequenos para os estimadores de Schnabel e Schumacher e 

Eschmeyer, indicando Intervalos de Confiança curtos. 

 

4.4). Verão de 2008 

 

Entre os dias 20 de fevereiro e 6 de março foram realizadas dez saídas de 

campo referentes ao verão de 2008. Chegou-se ao total de 10.127 fotografias 

tomadas naquele período, sendo 3.243 (32,02%) de excelente qualidade. Dentre 

estas fotografias boas, 508 (15.66%) foram de indivíduos marcados. Desta forma, se 

estimou a proporção de 0,16 botos marcados na população no verão de 2008. Em 

média foram tomadas 1.013 fotografias por dia, sendo 324 úteis e 51 de indivíduos 

“2C”. 

Foram registrados 64 indivíduos, dos quais 47 (25,56%) foram avistados 

somente uma vez, 13 foram capturados em duas ocasiões e quatro indivíduos 

(“179”, “285”, “291” e “337”) foram fotografados em três ocasiões distintas (Figura 

21). Foram 85 encontros ocorridos no verão de 2008, com média de 6 fotografias de 

excelente qualidade de cada indivíduo marcado em cada encontro. 
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Figura 21: Número de avistagens de indivíduos de Sotalia guianensis no estuário de 
Cananéia no verão de 2008. 

 
A curva de descobrimento, apesar de declinar sua inclinação em sua parte 

posterior, não foi estabilizada por completo (Figuras 22 e 23). 
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Figura 22: Curva de descobrimento de indivíduos de Sotalia guianensis foto-identificados no 
estuário de Cananéia no verão de 2008. 
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Figura 23: Linha logarítmica ajustada à curva de descobrimento de indivíduos de Sotalia 
guianensis foto-identificados no estuário de Cananéia no verão de 2008. 

 

Abaixo segue a Tabela (7) com o histórico condensado da temporada 

do verão de 2008. 

 

Tabela 7: Resumo das saídas do verão de 2008 para estudo de foto-identificação de Sotalia 
guianensis no estuário de Cananéia. São apresentados os números de capturas, de 
recapturas e dos indivíduos marcados em cada dia. 

Saída N º Capturas Nº Recapturas Nº Novos Marcados 

1 18 0 18 

2 8 0 8 

3 6 2 4 

4 14 3 11 

5 0 0 0 

6 7 2 5 

7 6 1 5 

8 20 9 11 

9 2 2 0 

10 4 2 2 

Total 85 21 64 

 
 

Os valores estimados para a população no verão de 2008 estão 

representados na tabela 8 e nas figuras 24 e 25. 
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Tabela 8: Resumo das estimativas de abundância obtidas para o verão de 2008 no estudo 
de Sotalia guianensis no estuário de Cananéia. São apresentados o número de indivíduos 
marcados (NM), a densidade de indivíduos marcados dada por indivíduos por km2, os 
Intervalos de Confiança superior (IC Sup.) e inferior (IC Inf.) para a estimativa dos indivíduos 
marcados, a estimativa do número total de indivíduos (NT), densidade total de indivíduos por 
km2, os Intervalos de Confiança superior (IC Sup.) e inferior (IC Inf.) para a estimativa total 
de indivíduos, o desvio-padrão da estimativa obtida (DP) e o Coeficiente de Variação 
observado para as estimativas (CV). 

Verão 2008 

Petersen mod. 

Seber 

Petersen mod. 

Bailey 
Schnabel 

Schumacher e 

Eschmeyer 

Capture 

M(tb) 

NM 122 120 127 122 81 

Densidade 

(marcados/km2) 
0,924 0,909 0,962 0,924 0,614 

IC Sup. 234 234 256 180 148 

IC Inf. 82 82 85 92 68 

NT 776 763 813 776 514 

Densidade 

(indivíduos/km2) 
5,879 5,780 6,159 5,879 3,894 

IC Sup. 1073 1105 878 838  

IC Inf. 478 422 748 714  

DP 297 342 65 62  

CV 38,27% 44,82% 8,00% 7,99%  

 
 Estimativa de abundância para os indivíduos marcados no verão de 2008
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Figura 24: Estimativas de abundância e Intervalos de Confiança (95%) para os indivíduos de 
Sotalia guianensis marcados no verão de 2008 no estuário de Cananéia considerando os 
diferentes modelos por número de indivíduos. 
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Figura 25: Estimativas de abundância populacional e Intervalos de Confiança (95%) para os 
indivíduos de Sotalia guianensis no verão de 2008 no estuário de Cananéia considerando os 
diferentes modelos por número de indivíduos. 

 
Como no inverno de 2007, excluindo-se os valores estimados pelo modelo 

selecionado pelo programa Capture, o número de indivíduos marcados na 

população foi próximo, variando de 120 a 127 indivíduos, e consequentemente as 

densidades ficaram próximas, entre 0.909 a 0.924 indivíduos por km2 (ver Tabela 8 e 

Figura 24). 

Para a população total a variação foi maior entre os diferentes estimadores. É 

interessante notar que um estimador muito simples de duas amostragens, que é o 

de Petersen modificado por Seber, chegou ao mesmo resultado que o estimador 

complexo de Schumacher e Eschmeyer, de múltiplas amostragens. Entretanto, 

enquanto o primeiro obteve alto Coeficiente de Variação (38,27%), o segundo possui 

um pequeno Intervalo de Confiança e assim um pequeno Coeficiente de Variação 

(7,99%) (ver Tabela 8 e Figura 25). E, apesar das estimativas entre os estimadores 

de Schnabel e Schumacher e Eschmeyer discordarem por 37 indivíduos (813 e 776 

indivíduos, respectivamente), ambos os valores estão dentro do Intervalo de 

Confiança do outro e seus coeficientes de variação são praticamente idênticos 

(respectivamente 8 e 7,99%). 
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Para a execução do programa Capture foram testadas a inclusão de todos os 

dias e a retirada do dia 29 de fevereiro, que não possuiu nenhum indivíduo marcado 

capturado. Em ambos os casos os modelos selecionados foram os mesmos e a 

estimativa de indivíduos marcados foi igual (81 indivíduos), mas sem a exclusão o 

programa forneceu o erro padrão de zero, algo incoerente. Desta forma optou-se 

pela utilização dos dados provenientes do modelo que executou sua estimativa sem 

o dia 29 de fevereiro.  

O modelo selecionado pelo programa Capture foi o M(tb), chamado de 

estimador de Burnham, o qual admite variação temporal e de comportamento entre 

os indivíduos. Os resultados quando comparados com os outros estimadores 

mostraram o oposto do ocorrido com o inverno de 2007. Desta vez a estimativa foi 

inferior às demais, com a população de indivíduos marcados fora de todos os 

Intervalos de Confiança. Contudo, para a estimativa da população total, o valor 

obtido pelo modelo M(tb), apesar de muito inferior aos demais, se encontra dentro do 

Intervalo de Confiança dos estimadores de Petersen. 
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5). DISCUSSÃO 

 

5.1). Pressupostos 

 

Os resultados das estimativas somente têm validade e podem ser 

considerados caso não hajam violações aos pressupostos que comprometam a 

integridade dos modelos. Desta forma, a análise de cada pressuposto deve ocorrer 

separadamente. 

Calambokidis e Barlow (2004) identificaram que esforços de campo em 

apenas parte da área de estudo podem gerar estimativas subestimadas e variâncias 

enviesadas. Isto pode ocorrer caso haja concentração geográfica dos indivíduos, 

resultando em concentrações de esforço nestas regiões. Para evitar este equívoco e 

facilitar uma investigação eficiente a área foi dividida em três subáreas distintas 

investigadas em dias diferentes. Assim foi coberta toda a área em que os botos 

podem ser encontrados no estuário de Cananéia com base em incursões realizadas 

por toda a extensão do mesmo até o município de Iguape (ver SANTOS, 2006). 

Quanto ao fechamento populacional, Kendall (1999) descreveu que 

movimentos randômicos dentro e fora da área de estudo não enviesam os 

estimadores, apenas diminuem sua precisão. Portanto a preocupação foi de 

amostrar uma parcela significativa da população, com esforços de campo em toda a 

área de estudo, pois, caso contrário, as estimativas perderiam credibilidade. Este 

pressuposto também pode ser aceito como atendido devido ao pequeno intervalo de 

tempo entre as amostras dentro de cada temporada (15 dias de intervalo entre a 

primeira e a última amostra tanto para o verão de 2007 quanto para o verão de 2008 

e 36 dias de intervalo para o inverno de 2007) em relação ao tempo de vida da 

espécie, com indivíduos chegando aos 29 anos (RAMOS et al., 2000; SANTOS et 

al., 2003) e pela fidelidade de uso da área de indivíduos catalogados na população 

de S. guianensis na região de Cananéia descrita por Santos et al. (2001) e Santos 

(2004).  

Quanto à alteração da probabilidade de recapturar indivíduos devido a 

alterações nas marcas em um curto espaço de tempo, como em outros estudos 

desta natureza, a violação deste pressuposto pode ser considerada muito 

improvável (HAMMOND, 1990 e READ et al., 2003). 
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A premissa de igual probabilidade de captura entre ocasiões e indivíduos é a 

mais violada e dificilmente é satisfeita em populações animais (HAMMOND, 1987). 

Calambokidis et al. (1990) ressaltaram que com a utilização do modelo de Petersen 

modificado por Seber e do Capture, que possui modelos que incluem a 

heterogeneidade individual, temporal e comportamental, é possível relaxar quanto 

ao cumprimento desta premissa.  

Portanto, sendo atendidos os pressupostos, deve-se iniciar a discussão dos 

resultados obtidos. 

 

5.2). Fotografias 

 

Quando comparado às outras espécies de cetáceos, fica evidente a 

dificuldade de se trabalhar com S. guianensis, principalmente pela dificuldade de se 

fotografar os indivíduos da população. Isto pode ser justificado pelo pequeno 

tamanho da espécie, por seu comportamento arredio e coloração críptica (SANTOS 

et al., 2000). Este trabalho obteve um aproveitamento total de 36,09%, variando de 

32,02% no verão de 2008 a 43,42% no inverno de 2007. Na mesma área, Santos e 

Rosso (2008) obtiveram das 29.327 fotografias tomadas entre os anos de 2000 e 

2003, 6.312 fotografias de excelente qualidade, ou seja, um aproveitamento de 

21,5%. Acuña (2002) obteve sucesso em 18,4% das fotografias em estudo realizado 

entre 2000 e 2001 na mesma área. Cabe ressaltar que os dois últimos trabalhos 

mencionados foram baseados em fotografias obtidas por modelos menos 

sofisticados de equipamentos fotográficos quando comparado ao presente estudo. 

Naqueles estudos as fotografias foram impressas em papel fotográfico que tem 

menor qualidade quando comparado ao avanço das tecnologias modernas para a 

obtenção de fotografias de qualidade digital. Naquelas ocasiões, o foco dos animais 

era feito manualmente, o que dificultava ainda mais a obtenção de um alto índice de 

aproveitamento das fotografias. Além disso, no presente estudo houve um 

aprimoramento da obtenção de fotografias de melhor qualidade quando as lentes 

zoom de 300mm foram substituídas por uma lente de 400mm com estabilizador de 

imagem. Esses recursos mencionados alteram sensivelmente o aproveitamento das 

fotografias. Também com S. guianensis Campos et al. (2005) conseguiram na baía 

de Sepetiba (RJ) um aproveitamento de 17% das fotografias, e 15% de sucesso 

obteve Pizzorno (1999) na baía de Guanabara (RJ). Ambos os estudos foram 
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baseados em uso de equipamento fotográfico convencional com fotos impressas em 

papel fotográfico. 

Contrapondo estes valores e evidenciando a dificuldade de se obter boas 

fotografias de S. guianensis, Fruet (2008) obteve com T. truncatus no estuário da 

Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, dentre as 13.482 fotografias tomadas com 

equipamento digital, um total de 8.489 fotografias de qualidade para identificações 

individuais, ou seja, 62,9% de aproveitamento. Dalla Rosa (1999), em estudo 

anterior ao de Fruet (2008) na mesma área e com a mesma espécie obteve das 

8.873 fotografias, um aproveitamento de 79,68% (7.070 fotografias) utilizando um 

equipamento convencional. Com a mesma espécie estudada por ambos (T. 

truncatus), Read et al. (2003) obtiveram 45% de aproveitamento das fotos (3.457 

das 7.682 fotografias tomadas) na Carolina do Norte, Estados Unidos.  

 

5.3). Recapturas 

 

A baixa taxa de recaptura, que variou entre 26,56% no verão de 2008 e 

42,62% no verão de 2007, não é característica exclusiva deste trabalho. Campos et 

al. (2005), na Baía de Sepetiba (RJ) estudando S. guianensis, reavistaram em 1998 

cerca de 25% dos indivíduos marcados (26 de 104 indivíduos) e em 2001 34% (53 

de 158 indivíduos). Read et al. (2003) obtiveram uma recaptura de 28,10% dos 

indivíduos (86 dos 306 indivíduos) de T. truncatus na Carolina do Norte, Estados 

Unidos. 

Entretanto existem casos em que a taxa de recaptura supera os 50%. Por 

exemplo, Karczmarski et al. (1999) reavistaram 65% (45 de 70 indivíduos) da 

população de Sousa chinensis na Baía Algoa, África do Sul. 

As taxas de recaptura dependem não somente da qualidade das fotografias 

obtidas e das marcas utilizadas para catalogar cada indivíduo monitorado da 

população, assim como da abundância da mesma e da área em que se 

desenvolvem os estudos. Populações menores estudadas em áreas menores 

tendem a apresentar altas taxas de recapturas, ao passo que, no caso do presente 

estudo, populações relativamente grandes estudadas em áreas relativamente 

extensas tendem a apresentar taxas menores de recapturas. Provavelmente um 

aumento no esforço amostral tenderá a aumentar a taxa de recapturas por estações 

do ano, possivelmente auxiliando na estabilização da curva de descobrimento. 
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Entretanto, é difícil supor que a curva de descobrimento estabilize completamente 

devido às condições existentes na área, como locais para entradas de novos 

indivíduos no estuário. 

 

5.4). Proporção de indivíduos marcados na população 

 

A proporção de indivíduos marcados na população encontrada neste estudo, 

que variou de aproximadamente 0,16 no verão de 2008 a aproximadamente 0,24, no 

inverno de 2007, foi similar à encontrada por Acuña (2002) na mesma área e com a 

mesma espécie (0,29), mas ambas podem ser consideradas baixas se comparadas 

a outros estudos. Para a mesma espécie, porém na Baía de Sepetiba (RJ), Campos 

et al., (2005) encontraram a parcela de 0,53 indivíduos marcados em 1998 e de 0,48 

em 2001. Chilvers e Corkeron (2003) obtiveram uma taxa de 0,57 no trabalho com T. 

aduncus em Queensland, Austrália. Para T. truncatus na Carolina do Norte, Estados 

Unidos, a parcela de indivíduos marcados foi de 0,54 (READ et al., 2003), e na 

Lagoa dos Patos (RS) variou de 0,51 a 0,54 (DALLA ROSA, 1999). 

Espécies de porte maior como Tursiops sp. tendem a apresentar maior área 

susceptível a apresentar marcas permanentes distintas do que espécies menores 

como S. guianensis. Conseqüentemente, aumenta-se assim a probabilidade de 

encontrar diferentes marcas permanentes conspícuas em diferentes indivíduos nas 

populações de cetáceos de maior porte, levando ao aumento na proporção de 

indivíduos marcados nestes estudos. No presente estudo foi dada ênfase a evitar o 

uso de indivíduos com marcas pouco conspícuas que levassem a dúvidas em 

futuras checagens e re-identificações. Quanto as diferenças encontradas entre o 

estuário de Cananéia e a Baía de Sepetiba, a intensidade da antropização, muito 

maior no segundo local, pode ajudar a entender o ocorrido.   

 

5.5). Estimativas de abundância  

 

Analisando-se somente os valores estimados de indivíduos marcados se 

percebe que o verão de 2007 obteve menores valores (variação de 84 a 87 

indivíduos, sendo a média das estimativas de 85 indivíduos), seguido pelo inverno 

de 2007 (variação de 89 a 116 indivíduos, com média de 96 indivíduos) e depois 

pelo verão de 2008 (variação de 81 a 127 indivíduos, sendo a média 114 indivíduos) 
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(ver Figura 26). Mas como a proporção estimada de indivíduos marcados na 

população foi diferente nas estações (Tabela 1), a menor população estimada foi a 

do inverno de 2007 (377 a 493 indivíduos, com média das estimativas de 407), 

invertendo de posição com o verão de 2007, que variou de 430 a 445 indivíduos, 

sendo a média de 437 indivíduos. O verão de 2008 permaneceu com as maiores 

estimativas, variando de 514 a 813 indivíduos, com a média de 728 indivíduos (ver 

Figura 27). 

 Estimativas de abundância para a população marcada
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Figura 26: Estimativas de abundância e Intervalos de Confiança (95%) para os indivíduos de 
Sotalia guianensis marcados nas três temporadas no estuário de Cananéia considerando os 
diferentes modelos por número de indivíduos. 
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 Estimativas populacionais
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Figura 27: Estimativas de abundância populacional e Intervalos de Confiança (95%) para os 
indivíduos de Sotalia guianensis marcados nas três temporadas no estuário de Cananéia 
considerando os diferentes modelos por número de indivíduos. 

 

Analisando-se as Figuras 26 e 27 se torna evidente a similaridade dos 

resultados dentro de cada temporada e entre as duas temporadas de 2007. Esta 

similaridade dos resultados obtidos pelos diferentes estimadores exalta a robustez 

das estimativas realizadas tanto para os indivíduos marcados quanto para 

população total (SEBER, 1982). 

Com exceção do verão de 2008, em todos os outros casos o estimador de 

Petersen modificado por Bailey gerou os menores valores. No verão de 2008 este 

papel coube ao modelo M(tb) proposto pelo programa Capture.  

Os maiores valores foram obtidos por diferentes estimadores para cada 

estação. No verão de 2007 o estimador de Schumacher e Eschmeyer obteve os 

maiores valores, enquanto que no inverno daquele mesmo ano o modelo M(th) 

proposto pelo Capture estimou o maior valor. Para o verão de 2008 coube ao 

modelo de Schnabel gerar a maior estimativa.  

É interessante notar que em todas as temporadas o Coeficiente de Variação 

entre os estimadores de Schnabel e Schumacher e Eschmeyer sempre foram muito 

próximos, com distância máxima de 0,34% no inverno de 2007, e estes sempre 
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foram menores do que os Coeficientes de Variação obtidos pelos estimadores de 

Petersen. 

Quando analisadas as médias das estimativas de cada temporada percebe-se 

que entre os indivíduos marcados as estimativas e o Intervalo de Confiança crescem 

a cada temporada, entretanto todas as estimativas estão dentro de todos os 

Intervalos de Confiança a 95% (Figura 28). O mesmo não ocorre com as estimativas 

populacionais totais, para os quais as duas temporadas de 2007 são muito similares, 

entretanto o verão de 2008 tem valores superiores sem nenhum ponto de interseção 

com as outras estimativas (Figura 29). 

 Média das estimativas populacionais para os indivíduos marcados para as diferentes
temporadas
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Figura 28: Média das estimativas de abundância populacional e Intervalos de Confiança 
(95%) para os indivíduos de Sotalia guianensis marcados em três temporadas no estuário 
de Cananéia. 
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 Média das estimativas populacionais para as diferentes temporadas
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Figura 29: Média das estimativas de abundância populacional e Intervalos de Confiança 
(95%) para os indivíduos de Sotalia guianensis em três temporadas no estuário de 
Cananéia. 
 

Teria a estação do verão de 2008 um acréscimo considerável na população? 

Seria esta observação decorrente de uma visitação de indivíduos não comumente 

encontrados na população? Naquela estação foram catalogados 9 novos indivíduos 

ao catálogo previamente elaborado. Tais indivíduos apresentavam marcas muito 

conspícuas e estiveram sempre juntos. O aumento no esforço amostral com um 

acréscimo no número de fotografias batidas quando comparado às duas estações 

anteriores teria contribuído com as notadas diferenças? A troca da máquina 

fotográfica digital acoplada a uma lente zoom de 300mm utilizada nas duas 

temporadas anteriores por uma máquina mais moderna e dotada de uma lente zoom 

de 400mm com estabilizador de imagem também estaria contribuindo para tais 

diferenças? É muito provável que as primeiras pistas referentes às respostas de 

tantas indagações comecem a surgir com as análises dos dados do inverno de 

2008, que foram obtidos praticamente nas mesmas condições do trabalho de campo 

efetuado no verão de 2008.     
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Quando confrontados com outros dados, torna-se evidente a importância da 

população de S. guianensis no complexo estuarino-lagunar de Cananéia e da 

preservação do complexo estuarino-lagunar de Cananéia. 

Pizzorno (1999) estimou a população de S. guianensis na Baía de 

Guanabara, que possui 381 km2, com três modelos: Petersen modificado por Seber, 

Schumacher e Eschmeyer e Schnabel. Aquele autor obteve estimativas que 

variaram de 47 a 62 indivíduos, com Intervalos de Confiança variando de 36 a 71 

indivíduos.  

Apesar da Baía de Guanabara possuir maior área do que o estuário de 

Cananéia (cerca de três vezes maior), a população estimada foi significativamente 

menor. Sem dúvida o histórico de uso e ocupação do entorno tem relevante 

importância nesta diferença encontrada entre os dois habitats. Enquanto 

historicamente a Baía de Guanabara foi alvo de intensas atividades antrópicas 

(PIZZORNO, 1999), no complexo estuarino-lagunar este processo é mais recente, 

ocorrendo principalmente nos últimos anos com o crescimento descontrolado do 

turismo, a destruição de áreas de mangue para a construção de casas e a instalação 

de criadouros de espécies exóticas (SANTOS, 2004).      

Campos et al. (2005) realizaram a foto-identificação na baía de Sepetiba (RJ) 

para S. guianensis. Aqueles autores estimaram a população através dos modelos de 

Schnabel e Schumacher e Eschmeyer. Para o ano de 1998 a estimativa foi de 340 

(IC 95% 237 – 449) para o primeiro estimador e 315 (IC 95% 235 – 446) para o 

segundo estimador. Para o ano de 2001 o número de botos foi de 503 (IC 95% 365 

– 722) segundo o modelo de Schnabel; e 504 (IC 95% 365 – 722) segundo o modelo 

de Schumacher e Eschmeyer. A Baía de Sepetiba tem 519 km2 e em seu entorno 

estão localizados diversos núcleos urbanos de pequeno e médio portes que não 

possuem esgotos sanitários (CAMPOS et al., 2005). Assim, numa área cerca de 

quatro vezes maior porém mais impactada, as estimativas de abundância obtidas 

foram similares as encontradas em Cananéia. 

Acuña (2002) trabalhou em Cananéia na subárea A1-A4 utilizando os 

estimadores de Petersen modificado por Seber, Petersen modificado por Bailey, 

Schnabel e Schnabel modificado, Schumacher e Eschmeyer e o Modelo M(tb) 

selecionado pelo programa Capture e obteve como estimativa para a população de 

indivíduos marcados valores entre 73 e 86, com variação nas estimativas para a 

população total de 249 a 293 indivíduos.  
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As estimativas de abundância de indivíduos marcados na população são 

apenas ligeiramente inferiores aos obtidos para todo o entorno da Ilha de Cananéia, 

possuindo a população total uma diferença maior entre a área investigada por Acuña 

(2002), e a área investigada neste estudo.  

É interessante ressaltar que o modelo selecionado pelo programa Capture 

para aquela autora, o modelo M(tb) de Burnham, foi o mesmo selecionado para o 

verão de 2008 neste trabalho. 
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6). CONCLUSÃO  

 

A população de botos que utiliza o estuário de Cananéia deve variar entre um 

mínimo de 377 e um máximo de 813 indivíduos. Esses números por si só relevam 

ainda mais a importância em se manter íntegro um ecossistema que suporta uma 

população de tais proporções de um predador de topo de cadeia. A presença de 

populações relativamente grandes de cetáceos em áreas fechadas como o estuário 

de Cananéia deve ser considerada como um importante indicador de qualidade de 

vida. Portanto, este trabalho corrobora com os demais realizados que enfatizaram 

outros aspectos relevantes a respeito da biota presente no Lagamar, contribuindo 

com informações robustas sobre as estimativas de abundância do boto-cinza na 

porção estuarina de Cananéia. A continuidade desses esforços de observação é 

recomendada para acompanhar tendências ao longo do tempo.  
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8). ANEXOS  

 

8.1). Anexo A - Dados do Campo do Inverno de 2008 

  

Foram realizadas dez saídas de campo no inverno de 2008 nos dias 2, 3, 4, 8, 

9, 10, 12, 13, 14 e 16 de julho, sendo tomadas 14.546 fotografias.  

A análise se encontra em andamento. Uma primeira classificação das 

fotografias já foi realizada, faltando apenas a dupla-checagem para obter os dados 

para os modelos de estimativa de abundância. 

A primeira análise classificou 5.052 fotografias como qualidade “2”, ou seja, 

34,73% do total das fotografias. Destas, 1.341 foram de indivíduos marcados, 

levando a uma proporção de 0,27 indivíduos marcados na população, com 59 

indivíduos identificados. 

 
Tabela 9: Número total de fotografias tomadas no inverno de 2008 no estudo de foto-
identificação de Sotalia guianensis no estuário de Cananéia. São apresentados o número 
total de fotografias batidas (NT), o número de fotografias de excelente qualidade (2), sendo 
indicadas as fotos de indivíduos não marcados (2S) e de marcados (2C), e a porcentagem 
de indivíduos marcados na população (% marcados). 

Inverno de 2008 NT 2 2S 2C % marcados 

2 de julho 1.234 468 398 70 37,93% 

3 de julho 2.198 670 486 184 30,48% 

4 de julho 677 134 102 32 19,79% 

8 de julho 2.044 820 561 259 40,12% 

9 de julho 961 306 293 13 31,84% 

10 de julho 1.233 418 278 140 33,90% 

12 de julho 1.357 494 279 215 36,40% 

13 de julho 765 291 251 40 38,04% 

14 de julho 1.632 500 341 159 30,64% 

16 de julho 2.445 951 722 229 38,90% 

Total 14.546 5.052 3.711 1.341 26,54% 

   

 

 


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	FICHA CATALOGRÁFICA
	AGRADECIMENTOS
	SUMÁRIO
	LISTA DE TABELAS
	LISTA DE FIGURAS
	1). INTRODUÇÃO
	2). OBJETIVO
	3). MATERIAL E MÉTODOS
	4). RESULTADOS
	5). DISCUSSÃO
	6). CONCLUSÃO
	7). REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	8). ANEXOS

