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RESUMO
Os cetáceos odontocetos são predadores de topo na cadeia alimentar e algumas espécies, como
o boto-cinza (Sotalia guianensis), apresentam um padrão de residência e fidelidade ao sítio. Ao
longo da vida, por meio da alimentação, podem acumular elevadas concentrações de poluentes
nos seus tecidos pelos processos de bioacumulação e biomagnificação. Essas características
sustentam o potencial de S. guianensis como sentinela de saúde de ecossistemas costeiros. Os
estudos sobre as populações do boto-cinza na norte do Brasil se iniciaram muito recentemente,
o que acarretou uma lacuna de conhecimento nesta região. O objetivo deste estudo é
caracterizar os estoques populacionais dos botos-cinza da costa norte do Brasil por meio de
dados de morfometria craniana e cargas de contaminantes, adicionando informações para uma
avaliação ampla do boto-cinza como sentinela de saúde de ecossistemas costeiros. Para o
estudo de morfometria craniana do boto-cinza, foram visitadas as coleções zoológicas de quatro
instituições brasileiras: MPEG; ICEP/PROCEMA; UENF e ENSP/FIOCRUZ/GEMM-Lagos, e
realizadas 36 medidas cranianas em 130 espécimes. Em adição, um total de 27 amostras de
músculo de boto-cinza do Amapá (N=7), costa leste da Ilha de Marajó (N=10) e nordeste do Pará
(N=10) foi analisado para avaliar as concentrações de mercúrio total (HgT) e metilmercúrio
(MeHg) por meio de Espectrometria de Absorção Atômica com sistema para geração de vapor
frio (CV-AAS). Para a análise de ∑DDT, pp’-DDT, pp’-DDD, pp’DDE, 19 amostras de gordura de
botos-cinza encalhados nas praias da costa leste da Ilha de Marajó (N=7) e APA
Algodoal/Maiandeua (N=6), estado do Pará, ou ainda capturados acidentalmente em redes de
pesca na costa do estado do Amapá (N=6), foram analisadas por Cromatografia Gasosa (GC). As
análises de metais e organoclorados foram realizadas no Laboratório de Toxicologia da Seção de
Meio Ambiente do Instituto Evandro Chagas em Belém-PA. Apesar da distribuição
aparentemente contínua do boto-cinza na costa do Brasil, foi possível diferenciar as populações
do estado do Pará daquelas do Maranhão, Piauí e Rio de Janeiro, por meio do estudo das
medidas nos crânios. Por meio da análise de discriminantes, verificou-se que a população do
Pará se separa completamente das populações do Rio de Janeiro, e parcialmente das populações
do Maranhão e Piauí, com um padrão clinal no crescimento dos crânios no sentido norte/sul da
distribuição. A concentração média de HgT nas amostras foi de 0,304 ± 0,337 µg.g -1, variando
entre 0,003 e 1,276 µg.g-1 de peso úmido, e a de MeHg foi de 0,239 ± 0,271 µg.g-1. A
concentração de ∑DDT variou entre 14,06 e 438,74 ng.g -1lip, com média de 201,96 ng.g-1lip. Os
níveis de HgT e MeHg na costa norte do Brasil são pequenos em relação às concentrações já
relatadas para a espécie ao longo da sua distribuição. As concentrações de DDT em botos-cinza
dos estuários da Costa Norte do Brasil são baixas em comparação com os outros estudos
conduzidos no Brasil. As concentrações registradas, principalmente na região sudeste e sul, são
mais de vinte vezes maiores que as observadas neste estudo. Estudos futuros poderão fazer uso
do boto-cinza como um indicador para avaliar a saúde dos ecossistemas costeiros e o
desenvolvimento de medidas de conservação, reduzindo o impacto antrópico sobre a espécie e
o ambiente costeiro.
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ABSTRACT
Some cetaceans are top predators in food chain and some species, such as the Guiana dolphin
(Sotalia guianensis), show a pattern of residence and site fidelity. Throughout food, may
accumulate great concentrations of pollutants in their tissues through bioaccumulation and
biomagnification processes. These characteristics support the potential of S. guianensis as
sentinel health of coastal ecosystems. Studies on populations of the estuarine dolphin in
northern Brazil have started very recently, led to a knowledge gap in this region. The aim of this
study is to characterize the population of Guiana dolphin of northern coast of Brazil, through
cranial morphometric data and levels of contaminants, adding information to a broad
assessment of the Guiana dolphin as a sentinel health of coastal ecosystems. For the study of
cranial morphometric of the Guiana dolphin, visited collections of four brazilian institutions:
MPEG, ICEP/PROCEMA; UENF and ENSP/FIOCRUZ/GEMM-Lagos, and 36 cranial measurements
performed on 130 specimens. In addition, a total of 27 muscle samples from the estuarine
dolphin Amapá (N = 7), the east coast of Marajó Island (N = 10) and northeastern Pará (N = 10)
was analyzed to assess the concentrations of total mercury (THg) and methylmercury (MeHg) by
Atomic Absorption Spectrometry system for cold vapor (CV-AAS). For the analysis of ΣDDT, pp'DDT, pp'-DDD, pp'DDE, 19 blubber samples of dolphins stranded on the beaches of the east
coast of Marajó Island (N = 7), Algodoal/Maiandeua ( N = 6), Pará state, or accidentally caught
in fishing nets off the coast of the state of Amapá (N = 6) were analyzed by gas chromatography
(GC). Analyses of metals and organochlorines were performed at the Laboratory of Toxicology,
Environment Section of Instituto Evandro Chagas in Belém-PA. Despite the apparently
continuous distribution of the Guiana dolphin off the coast of Brazil, it was possible to
differentiate populations from those of the state of Pará, Maranhão, Piauí and Rio de Janeiro,
through the study of measures on the skulls. Through discriminant analysis, it was found that
the population of Pará is completely separates the population of Rio de Janeiro, and partly of
Maranhão and Piauí, with a clinal pattern in the growth of skulls in a north/south distribution.
The average concentration of THg in the samples was 0.304 ± 0.337 μg.g-1, ranging between
0.003 and 1.276 μg.g-1 wet weight, and MeHg was 0.239 ± 0.271 μg.g-1. The concentration of
ΣDDT ranged between 14.06 and 438.74 ng.g-1lip, averaging 201.96 ng.g-1 lip. Levels of THg and
MeHg on the north coast of Brazil are small compared to the concentrations previously reported
for the species throughout its distribution. DDT concentrations in harbor porpoises, gray
estuaries of the northern coast of Brazil are low compared with other studies conducted in
Brazil. The concentrations recorded, mainly in southeastern and south, are more than twenty
times higher than those observed in this study. Future studies may make use of the Guiana
dolphin as a tool to assess the health of coastal ecosystems and the development of
conservation measures, reducing the human impact on the species and the coastal environment.
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INTRODUÇÃO GERAL

O uso intensivo dos recursos naturais tem sido apontado como decorrente do
crescimento populacional, o que tem causado uma série de impactos degradadores
sobre o meio ambiente neste século. As projeções atuais da Organização das Nações
Unidas estimam que a população mundial atinja 9,3 bilhões de pessoas em 2050 (Haub,
2007). Sabe-se que mais da metade da população humana vive a uma distância de até
159 km da linha da costa (Cohen, 1995). Esse adensamento populacional expõe os
ambientes costeiros a uma série de impactos decorrentes das atividades humanas,
como a sobrepesca, agricultura, uso intenso das áreas costeiras para atividades
industriais e consequente degradação do habitat de muitas espécies.
Como consequência da industrialização e a demanda para a manutenção do
crescimento e desenvolvimento, muitas substâncias químicas de toxicidade e efeitos
desconhecidos têm sido atualmente produzidas. Nas últimas décadas uma diversidade
de poluentes tem sido detectados no ambiente marinho, o que representa uma ameaça
potencial à integridade do ambiente, sua biodiversidade e consequentemente a saúde
humana (Sherman, 2000; Hacon et al., 2005).
Contaminantes químicos são substâncias que podem ser letais ou modificar as
funções reprodutivas, metabólicas e imunológicas, alterando a dinâmica populacional
dos organismos (O'hara e O'shea, 2005). Mesmo em pequenas exposições, em estágio
embrionário, alguns agentes químicos podem causar efeitos adversos em indivíduos
afetando, o crescimento ou a manutenção da população e de sua saúde (O'hara e
O'shea, 2005). Entre estes se encontram os poluentes orgânicos persistentes (POPs),
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bioacumulativos, que incluem alguns organoclorados, PCBs, DDT e seus metabólitos e
metais-traço (cádmio, chumbo, mercúrio, etc.), além de outros produtos sintéticos.
Os estudos científicos sobre os contaminantes em mamíferos marinhos
começaram há quase 50 anos com a primeira documentação da presença de produtos
químicos antropogênicos no tecido de baleias, pinípedes e pequenos cetáceos (George
e Frear, 1966; Sladen et al., 1966; Holden e Marsden, 1967). Durante as últimas três
décadas, a comunidade científica e as agências reguladoras têm se tornado cada vez
mais conscientes do impacto, a longo prazo, de estressores ambientais na saúde
humana e na sustentabilidade dos ecossistemas (Bickham et al., 2000; Hacon et al.,
2005).
Os mamíferos marinhos são predadores de topo na cadeia alimentar e
apresentam espessa camada de gordura quando comparados aos mamíferos terrestres
(Fox, 2001; Siciliano et al., 2005a). Ao longo da vida e por meio da alimentação, podem
acumular elevadas concentrações de poluentes nos seus tecidos pelos processos de
bioacumulação e biomagnificação (Ross e Birnnbaum, 2003; Siciliano et al., 2005a).
Diante destas características, os mamíferos marinhos podem ser usados como
indicadores-chave de qualidade de saúde do ambiente em que se encontram (Aguilar et
al., 1999; Siciliano et al., 2005a).
Altos níveis de contaminantes têm sido registrados nos tecidos de alguns
cetáceos, que são conhecidos por seu efeito como disruptores endócrinos, tais como
compostos organoclorados (OCs) e metais traço. Os disruptores endócrinos são
definidos aqui como qualquer agente exógeno que interfira na síntese, secreção,
transporte, e eliminação natural de hormônios responsáveis pela homeostase,
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reprodução, comportamento, e desenvolvimento, causando efeitos adversos na saúde
dos organismos (Unep, 1991; Ross, 2002; Propper, 2005). Uma variedade de efeitos
desses contaminantes nos mamíferos marinhos, incluindo imunossupressão, câncer,
doenças de pele, e redução no sucesso reprodutivo, tem sido reportadas pela
comunidade científica (Fossi e Marsili, 2003).
Apenas nos últimos anos, um esforço tem sido realizado a fim de estabelecer a
ocorrência, frequência e, principalmente, o impacto de doenças nas populações naturais
(Gulland e Hall, 2007). O efeito de uma doença em uma população está diretamente
atrelado à sua história natural, onde a interação dos indivíduos com o ambiente, sua
taxa de fecundidade, sobrevivência e dispersão exercem fundamental influência
(Gulland e Hall, 2007).
As belugas do estuário do Rio St. Lawrence, por exemplo, estão entre os animais
mais contaminados atualmente; os efeitos negativos na saúde dessa população incluem
tumores, problemas reprodutivos, associados a altas concentrações de uma série de
poluentes despejados no ambiente marinho (Guise et al., 1997; Fox, 2001). Estudos
sobre as patologias de mamíferos marinhos indicam que a emergência ou reemergência
de doenças infecciosas ou neoplásicas relacionadas ao estresse ambiental tem
implicações diretas ou indiretas para a saúde humana (Bossart, 2011). O estado de
saúde dos mamíferos marinhos, que vivem em zonas costeiras e se utilizam de recursos
alimentares semelhantes aos humanos, podem ser usados para indicar as influencias
antrópicas como a exposição aos poluentes e patógenos terrestres (Harwood, 2001;
Kennedy-Stoskopf, 2001; Wells et al., 2004; Gulland e Hall, 2007).
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Van Bressem et al. (2007) publicaram uma revisão sobre doenças de pele (“skin
diseases”) e esqueléticas em pequenos cetáceos da América do Sul. Nesta revisão foi
observada a ocorrência de doenças congênitas, traumáticas, infecciosas e parasitárias
em várias espécies de cetáceos. Os golfinhos-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) do
sul do Brasil, que vivem em ambientes altamente poluídos por contaminantes orgânicos
e inorgânicos, foram afetados por Lobomicose, uma micose sistêmica causada por
Lacazia loboi.
Registrou-se ainda uma alta prevalência de malformações congênitas em S.
guianensis do Rio de Janeiro, e Tatoo Skin Disease (TSD) nos botos-cinza da Baía de
Sepetiba. Os achados dessa revisão indicam que as populações de golfinhos estuarinos
estão em uma condição precária de saúde. Torna-se então importante monitorar o
status de saúde e reforçar as medidas de conservação para esta espécie Van Bressem et
al. (2007).
Os níveis de contaminantes aos quais uma espécie está exposta, e
consequentemente os efeitos dessa exposição na saúde, estão relacionados às
condições ambientais a que a mesma está sujeita ao longo de sua distribuição. Sejam
condições relacionadas ao estresse ambiental, ou até mesmo diversidade de recursos,
ou disponibilidade do mesmo. É importante entender a estruturação das populações
para se avaliar os níveis de exposição aos estressores ambientais.

Estruturação de populações e conceitos de unidades evolutivas significantes (ESUs)
As ameaças às espécies parecem ocorrer em diferentes níveis em sua área de
distribuição, portanto é

importante determinar cautelosamente os limites
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populacionais (ou estoques) com o objetivo de guiar os procedimentos de manejo e
conservação em regiões pontuais de ocorrência da espécie (Secchi et al., 2002).
Adicionalmente, uma série de parâmetros biológicos podem evidenciar diferenças
geográficas, separando estoques populacionais distintos. Variações no padrão
morfológico do corpo e do crânio (Ramos et al., 2002), diferenças na carga parasitária e
características filogeográficas (Secchi et al., 2002) têm sido também sido utilizadas para
esse fim.
Dizon et al. (1992) propuseram o conceito filogeográfico de estoques baseado
em um esquema de classificação hierárquica para definir os estoques. Esse esquema
classifica as populações em quatro categorias: I - aquelas que têm a mais alta
probabilidade de serem unidades evolucionárias significativas e são caracterizadas por
uma separação tanto geográfica quanto genética, II - as populações são caracterizadas
pela diversidade genética, mas por uma fraca divisão geográfica, III – as populações têm
uma pequena diferença genética em relação ao todo, que são claramente separados e
provavelmente apresentam isolamento reprodutivo; IV – as populações têm a mais
baixa probabilidade de serem unidades evolutivas significativas e são caracterizadas por
um amplo fluxo gênico e não são separadas por barreiras extrínsecas.
Um exemplo do conceito de unidades evolutivas significantes foi aplicado para a
toninha (Pontoporia blainvillei), um pequeno cetáceo que se distribui desde Itaúnas, no
extremo norte do Espírito Santo, Brasil (18º25’S) até o Golfo Nuevo, Província de
Chubut, Argentina (42º35’S) (Siciliano, 1994). Aplicando o conceito de Dizon et al.
(1992), foi sugerida divisão do que anteriormente havia sido proposto em uma forma
geográfica “norte” e “sul” de toninha, em quatro unidades de manejo. De acordo com
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este autor, esse tipo de informação sobre padrão de distribuição pode ser usado como
critério para se estabelecer estoques. Em uma abordagem conservativa, populações
disjuntas podem ser consideradas diferentes estoques.
O estabelecimento de quatro unidades evolutivas significantes ao longo da
distribuição da toninha foi proposto de acordo com a identificação de carga parasitária,
resposta populacional, dados fenotípicos e genotípicos. No entanto, é importante
enfatizar que os argumentos apresentados para se estabelecer unidades de manejo não
são imutáveis. Populações intra-específicas são bastante dinâmicas, e dessa forma a
classificação proposta deve ser flexível e sujeita à mudanças tão logo novos dados sejam
obtidos. Esse procedimento hierárquico para definição de estoques permite aos
tomadores de decisões direcionar recursos àqueles estoques que parecem necessitar de
mais proteção, e aumentar a chance das ações de manejo serem efetivas (Secchi et al.,
2002).
Secchi et al. (2002) fazem as seguintes recomendações para a manutenção das
unidades significantes de manejo: a condução de estudos comparativos temporalmente
e metodologicamente sincronizados sobre biologia reprodutiva, carga parasitária e de
contaminantes ao longo da distribuição da espécie; realizar análises genéticas de
amostras de áreas entre os Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, e também
do limite norte e sul da distribuição; aumentar o esforço para estimar os parâmetros
populacionais; e por fim, reconsiderar as subdivisões de estoques tão logo novos dados
sejam obtidos.
Assim como a toninha (Pontoporia blainvillei) (Praderi et al., 1989; Ott, 1997;
Secchi, 1997; Di Beneditto et al., 1998; Rosas, 2000), o boto-cinza também sofre com o
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impacto da pesca sobre suas populações ao longo da distribuição (Siciliano, 1994; Di
Beneditto et al., 1998; Di Beneditto, 2003; Freitas Netto e Barbosa, 2003; Martins, 2011).
No entanto, como os estoques populacionais não estão identificados e os esforços de
estimativa populacional tem sido restritos a algumas áreas da distribuição da espécie, o
impacto real dessa ameaça às populações pode estar sendo subdimensionado.
Os mamíferos aquáticos representam um grupo de animais totalmente ou
parcialmente dependentes da água para sobreviver. Esses mamíferos são classificados
dentro de três Ordens: a ordem Carnivora, que inclui os ursos polares, lontras e
pinípedes (focas, lobos e leões marinhos), a ordem Sirenia, dos peixes-bois e dugongos
e finalmente a Ordem Cetacea, que inclui as grandes baleias de barbatana e os golfinhos.
Os 17 gêneros e 34 espécies de golfinhos pertencentes à família Delphinidae
estão distribuídos praticamente em todo o mundo, com exceção das águas polares,
incluindo alguns sistemas de rios tropicais na Ásia e América do Sul (Feldhamer et al.,
1999; Reeves et al., 2003). Os golfinhos são submetidos a condições ambientais, hábitos
alimentares e reprodutivos extremamente diversos (Batisda e Rodríguez, 2003). Os
delfinídeos constituem a mais diversificada família da Ordem Cetacea, apresentando
pequenos representantes como o tucuxi (Sotalia fluviatilis), que mede 1,5 metro em
média até a orca (Orcinus orca) com uma média de comprimento de 9 metros.
Geralmente tem rostro em forma de bico, uma nadadeira dorsal falcada no meio do
dorso. Entretanto essas características também podem estar ausentes em algumas
espécies.
Muitas diferenças morfológicas encontradas nessa família estão relacionadas
com a alimentação. Os hábitos alimentares dos delfinídeos variam de acordo com o
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tamanho das presas capturadas, distância da costa e profundidade de mergulho
(Feldhamer et al., 1999).
Durante muito tempo considerou-se o gênero Sotalia como monoespecífico,
Sotalia fluviatilis (van Benédén e Gervais, 1880), contendo dois ecótipos, um marinho e
um fluvial (Borobia et al., 1991; Da Silva e Best, 1996). Alguns autores defenderam a
existência de duas subespécies: S. fluviatilis fluviatilis (Gervais, 1853) para espécimes de
hábitos fluviais e S. f. guianensis (Van Bénéden, 1875) para espécimes de hábitos
marinhos. A proposta de existência de dois ecótipos para essa espécie foi baseada em
uma análise multivariada de caracteres externos e cranianos, onde as variáveis
morfométricas foram atribuídas à presença de diferentes pressões ambientais nos
hábitats marinhos e fluviais (Da Silva e Best, 1996).
Posteriormente, Monteiro-Filho et al. (2002), por meio de um estudo de
morfometria de crânio, sugeriram que os ecótipos pertencentes ao gênero Sotalia, até
o momento considerado como monoespecífico, fossem elevados à categoria de espécie,
S. guianensis para os ecótipos marinhos e S. fluviatilis para os fluviais. A partir de estudos
de biologia molecular realizados com amostras de tecido provenientes de vários pontos
da distribuição da espécie (Cunha et al., 2005; Caballero et al., 2007), a proposição feita
por Monteiro-Filho et al. (2002) foi reforçada e, portanto, sugeriu-se mais uma vez que
os botos do gênero Sotalia fossem tratados como duas espécies diferentes (Cunha et
al., 2005; Caballero et al., 2007). Atualmente esta proposta é a aceita, com as duas
espécies consideradas válidas, e será, portanto, a adotada neste estudo.
O boto-cinza (S. guianensis) possui ampla distribuição e aparentemente contínua
(Borobia et al., 1991), estendendo-se ao longo da costa atlântica da América Central e
do Sul, desde Honduras (Edwards e Schnell, 2001) até Baía Norte em Santa Catarina, no
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sul do Brasil (Simões-Lopes, 1988a). O boto-cinza, S. guianensis (E. van Bénéden, 1875),
apresenta hábitos preferencialmente costeiros e estuarinos (Jefferson et al., 1993; Da
Silva e Best, 1996; Siciliano et al., 2005b). De acordo com a literatura, o boto-cinza
apresenta área de vida pequena, apresentando padrão de fidelidade ao sítio (Azevedo
et al., 2004; Flores e Bazzalo, 2004; Santos e Rosso, 2007; Oshima et al., 2010; Oshima,
2011). A coloração predominante é acinzentada, com o ventre mais claro, apresenta
nadadeira dorsal triangular, e transição entre o melão e o rostro suave (Siciliano et al.,
2005b).
Rosas (2000), no sul e sudeste do Brasil, observou comprimento médio de
maturidade sexual para machos entre 1,70 e 1,75 cm, já as fêmeas estão maduras
sexualmente com comprimento médio variando entre 1,64 e 1,69 m. O maior registro
para machos observados em uma população do sudeste foi de 2,0 m (Ramos, 2001) e
para fêmeas 2,06 m (Barros e Teixeira, 1994). O tempo de gestação foi estimado em 11,6
a 11,7 meses (Rosas, 2000). A longevidade foi registrada para as populações do sudeste
do Brasil, onde vivem em média 30 anos de idade, e atingem a maturidade sexual aos
seis anos (Rosas, 2000; Ramos, 2001; Santos et al., 2001).
Esta espécie possui de 30 a 36 dentes em cada ramo da mandíbula (Borobia et
al., 1991). Como a maioria dos delfinídeos, não apresenta dimorfismo sexual notável, a
diferença entre os sexos só pode ser observada através de distância entre a fendas
genital e anal, que no caso dos machos é notadamente maior que nas fêmeas, além
disso as fêmeas apresentam duas fendas mamárias localizadas lateralmente à fenda
genital (Di Beneditto, 2001).
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O boto-cinza alimenta-se basicamente de espécies pelágicas e demersais de
peixes e cefalópodes (Santos et al., 2002; Di Beneditto e Siciliano, 2007), o que sugere
que a espécie alimenta-se em diferentes profundidades. Segundo Beltran-Pedreros e
Pantoja (2006), no estuário amazônico Sotalia guianensis alimenta-se basicamente de
peixes e camarões com uma prevalência maior de camarões no caso das fêmeas e
filhotes. Na costa central do Rio de Janeiro S. guianensis é primariamente piscívora
alimentando-se preferencialmente de teleósteos (74,3%), seguido de cefalópodes
(6,4%) (Di Beneditto e Siciliano, 2007). Santos et al. (2002), na região estuarina do Estado
de São Paulo, também registraram maior importância de peixes na dieta de S. guianensis
no entanto, nessa região a família mais representativa foi a Scianidae.
Os botos-cinza geralmente forma grupos pequenos de dois a dez indivíduos (Da
Silva e Best, 1996; Geise et al., 1999; Azevedo et al., 2005; Emin-Lima et al., 2010). No
entanto, grandes agregações foram registradas na costa do estado do Rio de Janeiro:
grupos contendo até 200 indivíduos na Baía de Sepetiba (Simão et al., 2000) e na Baía
de Paraty e norte fluminense, grupos que excediam cerca de 100 golfinhos (Lodi, 2003).

Status de conservação do boto-cinza (Sotalia guianensis)
A espécie Sotalia guianensis encontra-se listada pela International Union for
Conservation of Nature (IUCN) na categoria “Dados Insuficientes” (Iucn, 2008). Na CITES
(“Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”), é
citado no Apêndice I, que compreende as espécies ameaçadas de extinção. Diversas são
as ameaças que afetam as populações desta espécie, sendo as duas espécies do gênero
vulneráveis aos efeitos de projetos de hidrelétricas, poluição química e sonora, assim
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como capturas acidentais (Reeves et al., 2003). Alguns autores citam as capturas
acidentais em redes de pesca, como uma das reais ameaças (Siciliano, 1994; Ramos,
2001; Rosas et al., 2002).
Devido à sua extensa área de distribuição no litoral brasileiro, estudos mais
detalhados sobre aspectos biológicos do boto-cinza ainda são insuficientes. Boa parte
dos dados conhecidos foi obtida de amostras de indivíduos capturados acidentalmente
em pescarias em diferentes áreas (Rosas, 2000; Ramos, 2001; Rosas et al., 2002; Di
Beneditto e Siciliano, 2007). As análises realizadas nestes estudos compreenderam
espécimes do sudeste em sua maioria e poucos no nordeste. Pouco se conhece sobre as
populações do norte do Brasil. A ausência de estudos sistemáticos acarretou numa
lacuna de conhecimento nesta região.

11

DESCRIÇÃO DA TESE
Esta tese foi elaborada e construída com o objetivo de desenvolver três trabalhos
científicos produzidos de forma independente, porém fortemente vinculados. O
primeiro (capítulo I) é referente ao estudo sobre a descrição morfométrica dos crânios
dos botos-cinza das populações da costa norte do Brasil, com comparações com duas
populações do Rio de Janeiro. Na segunda etapa (capítulo II) desta tese, será
apresentado um estudo sobre a determinação de mercúrio total em músculo de botoscinza (Sotalia guianensis) capturados acidentalmente por redes de pesca no Amapá e
também de outros encalhados na costa do estado do Pará. Na terceira etapa (capítulo
II), será apresentado um estudo sobre a determinação de DDT e seus metabólitos em
gordura de botos-cinza (S. guianensis) encalhados em praias da costa do estado do Pará.
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OBJETIVOS

1. Caracterizar os estoques populacionais dos botos-cinza (Sotalia guianensis) da
costa norte do Brasil por meio de dados de morfometria craniana e carga de
contaminantes;
2. Determinar os níveis de contaminação por mercúrio total, metil-mercúrio e DDT
em botos-cinza (Sotalia guianensis) da costa norte do Brasil;
3. Avaliar o papel do boto-cinza (Sotalia guianensis) como sentinela de saúde de
ecossistemas costeiros.
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CAPÍTULO I – CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DO CRÂNIO DE BOTOS-CINZA
(Sotalia guianensis, VAN BENÉDEN 1864) NAS COSTAS DO ESTADO DO PARÁ,
MARANHÃO, PIAUÍ E NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL

1. INTRODUÇÃO

O boto-cinza (Sotalia guianensis) distribui-se desde Honduras (Edwards e Schnell,
2001) até a Baía Norte em Santa Catarina (Simões-Lopes, 1988). Por sua ampla
distribuição no Brasil, este pequeno cetáceo está sujeito a uma diversidade de ameaças
que vão desde a perda de hábitat, devido a atividades antrópicas como aquicultura,
construção de portos, até a principal ameaça da espécie que é a interação negativa com
as atividades de pesca (Siciliano, 1994; Di Beneditto et al., 1998), passando pelos efeitos
de contaminantes químicos na saúde das populações (Siciliano et al., 2005a; Moura et
al., 2011).
O litoral recortado da região costeira do norte do Brasil, onde a série de
reentrâncias forma baías e estuários, permite às populações de botos-cinza uma grande
variedade de hábitats. Portanto é importante determinar os limites populacionais, ou
estoques, com o objetivo de guiar as ações de conservação em regiões pontuais de
ocorrência de uma dada espécie (Secchi et al., 2002).
As variações no padrão morfológico do corpo e do crânio podem evidenciar
diferenças geográficas, separando estoques populacionais distintos (Ramos, 2001;
Ramos, R. M. A. et al., 2010). Além da morfologia, atualmente outros parâmetros tem
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sido utilizados para se delimitar as populações de cetáceos, como a variação na carga
parasitária e diversidade genética (Secchi et al., 2002).
Para se estabelecer os limites populacionais, o conceito de unidades evolutivas
significantes (ESUS) foi aplicado para a toninha (Pontoporia blainvillei) por Secchi et al.
(2002). A toninha é um pequeno cetáceo que se distribui desde Itaúnas, no extremo
norte do Espírito Santo, Brasil (18º25’S) até o Golfo Nuevo, Província de Chubut,
Argentina (42º35’S) (Siciliano, 1994). Utilizando o conceito de Dizon et al. (1992), foi
sugerida divisão do que anteriormente havia sido proposto em uma forma geográfica
“norte” e “sul” de toninha, em quatro unidades de manejo. O estabelecimento de
quatro unidades evolutivas significantes ao longo da distribuição da toninha foi
proposto de acordo com a identificação de carga parasitária e de contaminantes,
resposta populacional, dados fenotípicos e genotípicos. No entanto, é importante
enfatizar que os argumentos apresentados para o estabelecimento de unidades de
manejo não são imutáveis. Populações intra-específicas são bastante dinâmicas, e dessa
forma a classificação proposta deve ser flexível e sujeita a mudanças tão logo novas
informações sobre aquele estoque sejam obtidas. Esse procedimento hierárquico para
definição de estoques permite aos tomadores de decisão direcionar recursos àqueles
estoques que parecem necessitar de mais proteção, e aumentar a chance das ações de
manejo serem efetivas (Secchi et al., 2002).
Secchi et al. (2002) recomendam a revisão das unidades significantes de manejo.
Sugere para tal, a condução de estudos comparativos temporalmente e
metodologicamente sincronizados sobre biologia reprodutiva, carga parasitária e de
contaminantes ao longo da distribuição da espécie; aumentar o esforço para estimar os
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parâmetros populacionais; e por fim, reconsiderar as subdivisões de estoques tão logo
novos dados sejam obtidos.
Uma avaliação adequada dos impactos antrópicos nas populações só é possível
quando seus limites geográficos são reconhecidos. Além disso, a delimitação da
população é fundamental para concepção de medidas de conservação coerentes
àquelas unidades (O'brien, 1994). Muitas espécies ameaçadas possuem populações
altamente estruturadas, pois a redução na abundância contribui para o isolamento das
populações (O'brien, 1994).
Cunha et al. (2010) propuseram a existência de pelo menos seis unidades de
manejo para S. guianensis, são elas: Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Espirito
Santo e uma unidade do Rio de Janeiro a Santa Catarina. Segundo os autores, essas
unidades são altamente diferenciadas indicando uma restrição no fluxo gênico.
De acordo com Ramos (2001), o primeiro passo para o gerenciamento de
populações de pequenos cetáceos é definir muito bem aquelas que estão envolvidas e
as unidades de manejo. Neste sentido, a análise da variação geográfica na morfologia
da espécie em questão pode ser empregada para esta função.
Poucos estudos descreveram as características morfológicas do crânio de botoscinza. Destaca-se o estudo de Ramos (2001), que caracterizou a variação morfológica
geográfica nos crânios de botos-cinza na costa sudeste do Brasil, no Espirito Santo, Norte
e Sul do Rio de Janeiro e São Paulo. Os objetivos dos estudos de Monteiro-Filho et al.
(2002) e Fettuccia (2006), foram os de verificar as diferenças entre as duas espécies do
gênero Sotalia, mas nestes eles sugerem algumas diferenças significativas entre as
populações ao longo da distribuição do boto-cinza no Brasil. Ramos, R. et al. (2010)
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analisou a morfologia do crânio de botos-cinza em busca de identificar a existência de
variações geográficas entre as populações do sudeste do Brasil.
O objetivo desde estudo é caracterizar morfometricamente os crânios de botoscinza do estado do Pará, contribuindo para a definição dos estoques populacionais da
espécie.

2. METODOLOGIA

2.1. Área de estudo
A Costa Norte do Brasil estende-se desde a Baía de São Marcos (MA) à foz do rio
Oiapoque (AP) (Isaac, 2001). Na zona costeira amazônica está inserida uma das maiores
faixas contínuas de manguezal do mundo (Kjerfve et al. 2002), além de diversos outros
ambientes, como planícies de marés, pântanos salinos e doces, planícies de inundação,
estuários, praias, dunas e florestas tropicais. A zona costeira amazônica, inserida no
contexto das regiões tropicais úmidas, é caracterizada pela interação do Rio Amazonas
com o Oceano Atlântico (Souza-Filho et al., 2005). A biodiversidade presente no estuário
amazônico é considerada ímpar (Kern & Paiva, 2003).
A Costa Norte do Brasil é compreendida entre a foz do rio Oiapoque, no Amapá,
e a baía de São Marcos, no Maranhão. Pelas suas características fisiográficas, a região
costeira amazônica vem sendo subdividida em pelo menos três sub-regiões distintas: (i)
as reentrâncias maranhenses e paraenses (ii) Baía e Ilha de Marajó e a foz amazônica
propriamente dita e (iii) o litoral norte (Isaac e Barthem, 1995).
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Figura 1. Mapa evidenciando as áreas de estudo. Área 1 – Baía do Marajó (PA), área 2 – Salgado
Paraense – baía de Marapanim (PA) e, área 3 – Leste maranhense e Delta do Parnaíba (MAPI).

Costa leste da Ilha de Marajó

A Ilha de Marajó encontra-se situada no Golfão Marajoara, localizada entre os
paralelos 0° e 2° Sul, e os meridianos 48° e 51° Oeste, abrange uma área de cerca de
50.000 km² e constitui-se uma das mais ricas regiões do País em termos de recursos
hídricos e biológicos (Figura 1, Área 1).
A margem leste da ilha de Marajó pertence a uma região dominada por um
regime de meso a macromarés, cuja variação das marés de sizígia alcança valores
máximos de 3,6 a 4,7 m, entre as Ilhas de Mosqueiro e dos Guarás (Brasil, 2010). O clima
da margem leste da Ilha de Marajó apresenta temperatura média anual de 27,3° C e
pluviosidade anual superior a 3.000 mm (Martorano et al., 1993). Divide-se em dois
períodos sazonais: (1) o período chuvoso, que se estende de dezembro a maio, com
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precipitação média de 2.566 mm, representando 86 % do total anual precipitado e (2) o
período de estiagem, junho a novembro, com média de 414,3 mm de chuvas,
equivalentes a 14 % do total pluviométrico anual (Lima, 2002).

Estuário de Marapanim

A APA Algodoal/Maiandeua é banhada pela Baía de Marapanim (Figura 1, Área
2). O estuário do rio Marapanim está localizado na costa nordeste do Estado do Pará,
Brasil (00°32'30''S, 00°52'30''S, 047°28'45''W, 047°45'00''W). Apresenta relevo baixo e é
dominado por uma maré semidiurna > 4,0 m, com os bancos de areia formados no leito
do rio alterando significativamente a profundidade dos cursos de água (Prost, 2001).
Suas águas são extremamente misturadas, ou seja, ocorre pouca variação de salinidade
durante o ano e o limite de alcance da maré salina no estuário varia entre 42 km (período
chuvoso) e 62 km (período de estiagem) (Prost, 2001; Berredo et al., 2008).
O clima é tropical chuvoso úmido (Martorano et al., 1993), com ventos alísios de
NE e E atingindo uma velocidade média de 6 m / s, sendo mais forte em dezembro e
março.
Delta do rio Parnaíba
O Delta do rio Parnaíba (02º 50’S e 41º 45’ W), localiza-se entre o extremo leste
da costa maranhense e a costa do Piauí, compreendendo extensas planícies
fluviomarinhas, cortados por uma rede de canais, que formam a ilha do delta (Figura 1,
Área 3). Este ecossistema é formado por ilhas, manguezais, marismas, apicuns, campos
de dunas, restingas e inúmeros estuários e baías.
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Sob o ponto de vista climático, a área do Delta têm a Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT) como principal sistema sinóptico responsável pela estabilização da
quadra chuvosa. Sua influência se traduz na ocorrência de chuvas mais regulares,
principalmente no trimestre março-abril-maio, quando os totais pluviométricos atingem
os picos mais expressivos. As condições térmicas dessa porção do litoral nordestino,
conforme dados da EMBRAPA (1990), apresentam estáveis e com pequena variabilidade
média mensal ao longo do ano (26,6°C a 27,6°C).
A costa do Rio de Janeiro
A área de estudo abrange parte da região costeira sudeste do Brasil, desde o
município de Atafona, norte do estado do Rio de Janeiro até o município de Saquarema,
na Região dos Lagos (Figura 18).
O rio Paraíba do Sul é o principal rio do estado e, ao longo de sua bacia
hidrográfica, diversas atividades industriais e urbanas tem sido estabelecidas, gerando
cargas significativas de contaminantes para a região costeira. A vazão média observada
de cerca de 1000 m3/s tende a influenciar uma grande porção da região de estudo
sendo, portanto um veículo importante de nutrientes para a biodiversidade marinha.
O aporte de matéria orgânica liberado pelos rios na costa norte do estado do Rio
de Janeiro é de grande importância para a cadeia trófica local, sendo este um propulsor
da diversidade e abundância biológica presente nesta área. Além disso, a turbidade da
água é bem elevada e a área rasa inferior a 50 metros de profundidade é bastante ampla.
Este ambiente possui as qualidades oceanográficas onde a espécie estudada (S.
guianensis) é freqüentemente observada (Siciliano et al., 2006).
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Na área de Búzios até Saquarema, observam-se algumas importantes mudanças
oceanográficas em relação à outra porção sul da área de estudo situada na região
sudeste, acima citada. Na região de Búzios até Saquarema não existe aporte fluvial para
o mar, apenas as lagoas de Araruama e de Saquarema.
Nesta zona da área de estudo, ocorre o fenômeno de ressurgência costeira,
principalmente durante a primavera e o verão, devido ao afloramento da Água Central
do Atlântico Sul (ACAS), apresentando baixa temperatura, alta salinidade e grande
riqueza de nutrientes para a região costeira. Este fenômeno ocorre devido à combinação
de fatores como a mudança na direção da Corrente do Brasil, a topografia do fundo e o
transporte de Ekman causado pelos ventos E-NE, predominantes da área, provocando a
subida de águas ricas em nutrientes (Valentin, 1984). Este fenômeno confere a esta
região uma alta diversidade de espécies, inclusive por situar-se geograficamente na
fronteira de duas grandes províncias geográficas, com elementos faunísticos e florísticos
de mares temperados, subtropicais e tropicais (Valentin & Coutinho, 1990).

2.2. Coleta de dados
Foram realizados estudos comparativos de morfometria de crânio, a partir dos
mamíferos aquáticos da Coleção de Mastozoologia do Museu Paraense Emílio Goeldi,
do Instituto Ilha do Caju Ecodesenvolvimento e Pesquisa (ICEP), da Coleção de
Mastozoologia do Museu Nacional, da Coleção Osteológica da Escola Nacional de Saúde
Pública/FIOCRUZ/Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos
(GEMM-Lagos) e da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).
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Os espécimes de S. guianensis foram coletados em duas áreas: Área Marajó –
costa leste da Ilha de Marajó, entre o município de Soure (0°34’55,04”S;
048°28’50,69”O) e Salvaterra (0°55’59,22”S; 048°33’32,92”O) e Área Algodoal - da praia
do Mupéua (0°36'57,42"S, 047°32'52,87"O) à praia da Princesa (0°35'20,13"S;
047°35'35,76"O).
A área de estudo compreende 58 km de linha de costa. O método utilizado para
coleta de esqueletos de botos-cinza foi o monitoramento sistemático de praias. Na costa
leste da Ilha de Marajó foram percorridos a pé regularmente 48 km de planície costeira
no período de setembro de 2009 a outubro de 2011, da praia do Turé, município de
Soure (0°34’55,04”S; 048°28’50,69”O) até a praia de Joanes, município de Salvaterra
(0°55’59,22”S;

048°33’32,92”O).

Na

Área

de

Proteção

Ambiental

(APA)

Algodoal/Maiandeua, foram percorridos sistematicamente 10 km de linha de costa no
período entre abril de 2009 e abril de 2011, da praia do Mupéua (0°36'57,42"S,
047°32'52,87"O)

à

praia

da

Princesa

(0°35'20,13"S;

047°35'35,76"O).

Os

monitoramentos foram realizados bimestralmente.
Essa atividade resultou, até o momento do estudo, em uma coleção osteológica
de 170 esqueletos do boto-cinza. Todo o material biológico se encontra depositado na
Coleção de Mastozoologia do Museu Paraense Emílio Goeldi. O recolhimento das
carcaças de mamíferos aquáticos está licenciado pela autorização para atividades com
finalidade científica do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade
(SISBIO/ICMBio) Número: 19605-1. Para cada espécime encontrado foi recolhido,
sempre que possível todo material osteológico, assim como dados referentes aos
indivíduos, a saber: sexo e classe etária.
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Para comparação, foram adicionados às análises deste estudo os crânios de
botos-cinza do estado do Maranhão, Piauí e Rio de Janeiro. O material do Maranhão e
Piauí é proveniente de monitoramentos de praias realizados entre 2008 e 2010 pelo
ICEP no âmbito do Projeto Cetáceos do Maranhão (PROCEMA). Os crânios do Rio de
Janeiro são provenientes de botos-cinza capturados acidentalmente em redes de pesca
e encalhes no litoral norte do estado e tombados na Universidade Estadual do Norte
Fluminense e na Região dos Lagos. Além do material coletado pela equipe da
ENSP/FIOCRUZ/GEMM-Lagos, entre Barra de Itabapoana (21°25’10” S, 41°00’36” W) e
Saquarema (22°55’12” S, 42°30’37” W).
Nestes estudos foram tomadas 36 medidas lineares convencionais adaptadas de
estudos realizados com esta e outras espécies de Delphinidae (Perrin, 1975; Borobia,
1989; Moreno, 2002; Fettuccia, 2006) (Tabela 1, Figura 2). Utilizaram -se dois
paquímetros Mitutoyo de 300 mm e 200 mm com precisão de 0,1 mm. Na análise
morfométrica, com o intuito de estabelecer a homogeneidade das amostras, foram
considerados somente indivíduos que atingiram a maturidade física e craniana. A faixa
etária foi classificada de acordo com o grau de fusionamento das suturas cranianas e das
vértebras (Fettuccia e Simões-Lopes, 2004; Di Beneditto et al., 2010). Com o objetivo de
evitar variações e minimizar os erros, os dados morfométricos foram tomados pelo
mesmo observador (R. Emin-Lima).
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Tabela 1. Lista de medidas lineares tomadas nos crânios de botos-cinza estudados, adaptado de
Perrin, 1974 (os códigos das medidas utilizadas neste estudo foram conservados, portanto a sequência
numérica não é lógica).

Cód.

Variável Métrica Craniana

Acrônimo

01

Comprimento do crânio do condilobasal a ponta do rostro.

CB

02

Comprimento do rostro.

CR

03

Largura do rostro na base.

LRb

04

Largura do rostro na porção mediana.

05

Largura dos pré-maxilares na porção mediana do rostro.

07

Distância do extremo do rostro a base do nasal (tomada da porção
dorsal).

08

Maior largura do pré-orbital.

LPeO

09

Maior largura do pós-orbital.

LPoO

10

Menor largura do supra-orbital (no frontal)

MLSO

11

Maior largura dos nasais externos.

LNE

12

Maior largura dos pré-maxilares.

LPM

13

Maior largura do parietal na fossa superior do temporal

LPFT

16

Maior comprimento do nasal externo.

CNE

18

Distância do extremo do rostro à base dos nasais internos.

RBN

19

Maior largura entre os processos zigomáticos do esquamosal.

PZE

20

Largura do processo posterior dos pterigóides.

LPP

21

Maior comprimento do pterigóide esquerdo.

CPE

22

Comprimento da série dentária maxilar esquerda.

24

Maior comprimento do basiocciptal, tomada do vômer ao côndilo
occipital.

CBO

26

Maior comprimento da fossa temporal esquerda.

CFTE

27

Maior largura da fossa temporal esquerda.

LFT

28

Largura da órbita esquerda.

LOE

29

Comprimento do processo anteorbital esquerdo (do lacrimal)

CPA

30

Maior diâmetro da fossa temporal esquerda.

MFT

LR1/2
LPMx1/2
RN

CDME
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31

Menor diâmetro da fossa temporal esquerda.

DFT

37

Maior altura do forame magnum.

AFM

38

Maior largura do forame magnum.

LFM

39

Maior altura do côndilo occipital esquerdo.

ACO

40

Maior largura do côndilo occipital esquerdo.

LCE

41

Distância entre os dois côndilos, tomado na região ventral do forame
magnum.

DEC

42

Profundidade da crista supra - occipital esquerda.

PC

60

Altura da base do rostro.

ABR

62

Distância entre a porção posterior dos pterigóides.

DPP

63

Maior largura do vômer entre os processos posteriores dos
pterigóides.

MLV

Figura 2. Figura esquemática das medidas lineares tomadas no crânio e mandíbulas dos botoscinza.

2.3. Análise Estatística
As análises estatísticas foram realizadas no programa STATISTICA versão 7.1. A
estatística descritiva (média, desvio padrão, coeficiente de variação) foi calculada para
cada uma das variáveis medidas. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para
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verificar se as variáveis apresentaram distribuição normal. Oito medidas foram excluídas
da análise devido às dificuldades na obtenção das mesmas, dada à má conservação de
alguns crânios (partes quebradas). Foram utilizadas na análise 36 medidas lineares
adaptadas das 44 medidas descritas por (Perrin, 1975).
Para a comparação entre as médias das variáveis que apresentaram distribuição
normal dos dados foi aplicado o teste Post Hoc de Bonferroni, àquelas que apresentaram
distribuição diferente da normal foi aplicado o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis.
Aplicou-se o Teste-t de Student para verificar a presença de dimorfismo sexual
entre as variáveis. Este teste foi aplicado utilizando todos os grupos. Devido ao pequeno
número amostral de indivíduos com sexo identificado, não foi possível aplicar o teste
por grupo.
Para apresentar a informação contida nas 34 medidas e identificar as variáveis
mais representativas na descrição morfométrica utilizou-se a análise de componentes
principais (ACP). Para avaliar a variação existente entre as áreas geográficas estudadas,
utilizou-se uma análise da função discriminante (AFD), com o método forward stepwise
além de identificar as variáveis com maior influência na discriminação dos grupos. Foi
ainda utilizada a Análise das Funções Canônicas para discriminar as populações
analisadas neste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram medidos os crânios de 130 botos-cinza do PA, MA, PI e RJ, destes, 33 eram
machos, 10 fêmeas e 87 indivíduos não tiveram o sexo identificado. A distribuição dos
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indivíduos estudados de acordo com sexo por área de estudo encontra-se detalhada na
Tabela 2.
Tabela 2. Distribuição dos espécimes estudados de acordo com e sexo (M=Machos, F=fêmeas, I= sexo
indeterminado).

SEXO
ÁREA DE ESTUDO

N
M

F

I

PARÁ

54

0

0

54

MARANHÃO-PIAUÍ

25

6

0

19

RIO DE JANEIRO

51

28

10

10

TOTAL

130

34

10

83

Observou-se que os valores absolutos das médias do comprimento do crânio
(entre mínimo e máximo) apresentaram sobreposição em todas as populações
estudadas. Os crânios analisados mediram entre 271,16 e 417,00 mm. Os exemplares
do Estado do Rio de Janeiro (RJ) apresentaram o maior comprimento do crânio, variando
entre 359,86 e 417,00 mm. Já os indivíduos da Baía de Marajó e do nordeste paraense
(PA) apresentaram o menor comprimento do crânio, variando entre 271,16 e 383,96
mm e 333,46 e 383,96, respectivamente (Figura 3).
Comparando as médias do CB entre as populações estudadas, observou-se uma
diferença estatisticamente significativa (F(2;127) = 54,694; p < 0,001).
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CB - 1: F(2;127) = 54,694; p = 0,0000
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Figura 3. Diferenças entre as médias de comprimento do crânio (mm) dos espécimes do Pará (PA),
Maranhão e Piauí (MAPI) e Rio de Janeiro (RJ) (N = 130).

Dimorfismo sexual
Ao se analisar todos os grupos, observou-se que apenas uma medida apresenta
dimorfismo sexual, o comprimento dos nasais externos (medida 16 – (CNE)
Comprimento do Nasal Externo). Essa medida é em média maior nos machos (52,69 ±
3,25 mm) que as fêmeas (50,32 ± 2,74 mm) (p ≤ 0,05). Individualmente, apenas o grupo
RJ pode ser testado com o teste t de Student para verificar a presença de dimorfismo
sexual, e neste grupo duas medidas são em média maiores nos machos que nas fêmeas
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(9 – Largura do Pós-orbital e 13 – Maior largura do parietal na fossa temporal), e uma é
maior nas fêmeas (42 – Profundidade craniana). Mesmo que este estudo não tenha foco
no dimorfismo sexual, essa análise foi realizada para se evitar que possíveis variações
entre os sexos pudessem influenciar nas diferenças morfométricas entre as populações.
Tabela 3. Medidas cranianas que apresentaram dimorfismo sexual na
população do RJ.

MEDIDA

MACHOS

FÊMEAS

Test t

p-valor

(9) LPoO

171,23

166,37

3,19

0,0029

(13) LPFT

132,36

127,94

2,93

0,0058

(42) PC

2,60

3,54

-2,34

0,0252

Ao analisar o crânio de S. guianensis, por meio de morfometria tradicional,
Borobia (1989) também não identificou dimorfismo sexual. Monteiro-Filho et al. (2002)
tiveram dificuldade em testar a presença de dimorfismo devido a pouca informação
sobre o sexo dos indivíduos. A ausência de dimorfismo sexual em botos-cinza é
conhecida analisando a morfologia externa (Da Silva e Best, 1996; Ramos, 2001; Siciliano
et al., 2005b).
Ao realizar a mesma análise no complexo periótico-timpânico, Arcoverde (2011)
também encontrou alguns caracteres dimórficos na unidade RJ-Campos, o que também
atribuiu ao pequeno número de espécimes das outras unidades com sexo identificado.
Golfinhos-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) eventualmente apresentam dimorfismo
sexual em algumas populações da sua distribuição (Barreto, 2000; Turner e Worthy,
2003; Perrin et al., 2011). Corroborando os resultados deste estudo, apenas com uma
melhor amostragem de crânios provenientes de indivíduos com sexo identificados
poderá inferir se esse padrão é exclusivo da população do RJ.
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Variação geográfica
Foi utilizada a Análise da Função Discriminante (AFD) para analisar a variação
morfológica entre as populações estudadas a partir de 19 medidas de crânio, excluindose o comprimento dos nasais externos (medida 16) que apresentou dimorfismo sexual.
O resultado da AFD (Wilks' Lambda: 0,076984, F (38,218)=14,9395, p<0,0001)
demonstrou que a primeira função discriminante foi responsável por 97% da variação
total da amostra.
As populações que apresentaram a melhor classificação na comparação entre os
grupos estudados foram PA (92,6%) e RJ (90,2%). MAPI foi classificado erroneamente
nove vezes, com indivíduos alocados na população do RJ (4) e PA (5) (Tabela 4). A
elevada porcentagem de correta classificação da população do PA e do RJ, em relação à
população do MAPI, deve indicar quanto aquelas populações são diferentes entre si. O
erro na classificação dos indivíduos do MAPI deve ser devido a esta ser intermediária na
distribuição geográfica e apresentar ainda sobreposições com as populações mais ao
norte e mais a sul da distribuição. Loy et al. (2011) também encontraram sobreposição
ao estudar a variação geográfica de golfinhos-listrados no continente europeu.
Tabela 4. Matriz de classificação para as três populações
de botos-cinza analisadas através da craniometria.
Matriz de Classificação
Grupo
% Correta
MAPI
RJ
PA
MAPI
64,0
16
4
5
RJ
90,2
5
46
0
PA
92,6
4
0
50
TOTAL
86,2
25
50
55
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De acordo com os autovalores, apresentados na Tabela 5, as medidas que mais
contribuíram para a discriminação dos grupos estudados estão relacionadas à largura
da caixa craniana, largura do rostro e comprimento condilobasal (CB): largura do préorbital (LPoO-9), largura da pré-maxila (LPMx-5), maior largura do supraorbital
(MLSO-10) e comprimento condilobasal (CB-1). Fettuccia (2006) encontrou padrão
parecido ao analisar as duas espécies do gênero Sotalia, indicando que a caixa
craniana de S. guianensis é mais larga e arredondada, enquanto que S. fluviatilis
apresenta caixa craniana mais estreita e retangular. O presente estudo indica que
este padrão já se apresenta entre as populações de S. guianensis.

Tabela 5. Coeficientes canônicos, autovalores e
contribuição de cada função canônica.

Medida

Root 1

Root 2

LPoO-9

-0,485721

-0,976175

LPMx-5

-0,490500

0,298603

MLSO-10

-0,338306

0,121134

CB-1

-0,002862

0,997353

Eingenvalue

3,274718

0,094797

Cum Prop.

0,971866

1,000000

% Contribuição

0,971866

0,028134

Na análise das funções canônicas, a primeira função discriminou totalmente a
população do Pará (PA) da população do Rio de Janeiro (RJ) (Figura 4). O grupo
Maranhão – Piauí (MAPI) apresentou considerável sobreposição com o grupo PA e
pouca sobreposição com o RJ. Foi observado resultado semelhante ao se analisar os
perióticos-timpânicos de botos-cinza, as funções canônicas discriminaram totalmente a
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unidade AP/PA das unidades do RJ, no entanto a unidade MA/PI apresentou grande
sobreposição com a unidade AP/PA e quase total com a unidade CE (Arcoverde, 2011).
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Figura 4. Discriminação das três populações estudadas através da morfometria de crânios de botocinza

Utilizando-se a ANOVA com correção de Bonferroni, foi observado que os crânios
de botos-cinza diferem entre as populações estudadas em 14 medidas. Os crânios do PA
apresentam 24 medidas significativamente menores que os do RJ, com exceção da
medida DEC-41 (Distância entre os côndilos), que é maior nos indivíduos do PA. Os
resultados dos testes de comparação de médias para as medidas paramétricas e nãoparamétricas são apresentados na Tabela 6 e Tabela 7, respectivamente.
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Tabela 6. Resultados do teste Post Hoc de Bonferroni para
comparação de médias das medidas de crânios entre as
populações do Pará (PA) e do Rio de Janeiro (RJ).

MEDIDA

PA (mm)

RJ (mm)

MS

p-valor

CB (01)
LRb (03)
LPMx (5)
MLSO (10)
LNE (11)
LPM (12)
CNE (16)
CFTE (26)
LFT (27)
CPA (29)
MFT (30)
AFM (37)
ACO (39)
LCE (40)
DEC (41)
ABR (60)

358,79
74,07
22,06
138,29
35,80
57,14
48,68
77,82
61,91
23,77
43,21
36,53
45,02
29,78
18,67
38,65

386,3914
83,6696
27,9022
154,6356
37,4343
61,6176
52,2761
86,8018
67,6427
26,5614
47,2714
40,4016
50,0833
32,5980
15,0216
42,8547

168,38
22,49
3,94
34,79
3,49
11,92
9,71
17,61
26,48
9,53
6,55
6,80
8,14
7,01
11,37
5,74

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

Tabela 7. Resultados do teste Kruskall-Wallis para
comparação de médias das medidas de crânios entre as
populações do Pará (PA) e do Rio de Janeiro (RJ).

MEDIDA

PA (mm)

RJ (mm)

H

p-valor

CR (02)
LR1/2 (04)
RN (07)
LPoO (09)
CBO (24)
LOE (28)
DFT (31)
LFM (38)
PC (42)

209,03
39,49
234,99
154,28
71,58
42,09
26,17
35,25
4,61

220,42
47,75
258,89
170,17
81,00
45,87
31,59
40,44
3,19

29,50
85,52
41,18
88,72
64,77
65,09
56,56
69,39
18,05

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

Entre as populações do PA e MAPI, 17 medidas apresentaram médias
estatisticamente distintas (Tabela 8 e Tabela 9). Para todas as medidas, os crânios da
população MAPI apresentaram valor maior em relação aos do estado do PA. Essas
diferenças demonstram um crescimento clinal, com a população das mais altas latitudes
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apresentando maior tamanho em relação às populações mais ao norte do Brasil. O
mesmo padrão de crescimento clinal para uma série de caracteres também foi
encontrado no estudo de morfometria do complexo periótico-timpânico de botos-cinza
em cinco populações do Brasil (Arcoverde, 2011).
Tabela 8. Resultados do teste Post Hoc de Bonferroni para
comparação de médias das medidas de crânios entre as
populações do Pará (PA) e do Maranhão/Piauí (MAPI).

MEDIDA

PA (mm)

MAPI (mm)

MS

p-valor

CB (01)
LRb (03)
LPMx (5)
MLSO (10)
CNE (16)
CFTE (26)
LFT (27)
MFT (30)
AFM (37)
ACO (39)
ABR (60)

358,79
74,07
22,06
138,29
48,68
77,82
61,91
43,21
36,53
45,02
38,65

386,39
83,67
27,90
154,64
52,28
86,80
67,64
47,27
40,40
50,08
42,86

168,38
22,49
3,94
34,79
9,71
17,61
26,48
6,55
6,80
8,14
5,74

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,05
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

Tabela 9. Resultados do teste Kruskall-Wallis para
comparação de médias das medidas de crânios entre as
populações do Pará (PA) e do Maranhão/Piauí (MAPI).

MEDIDA

PA (mm)

MAPI (mm)

H

p-valor

CR (02)
LR1/2 (04)
RN (07)
LPoO (09)
DFT (31)
LFM (38)

209,03
39,49
234,99
154,28
26,17
35,25

220,42
47,75
258,89
170,17
31,59
40,44

29,50
85,52
41,18
88,72
56,56
69,39

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,05
< 0,05
< 0,01

Entre as populações do Maranhão/Piauí, Pará e Rio de Janeiro, 19 medidas
apresentaram médias estatisticamente distintas (Tabela 10 e Tabela 11). Para todas as
medidas, os crânios da população MAPI apresentaram valor menor em relação aos do
estado do RJ, com exceção da medida 41 – DEC (Distância entre os côndilos) e a medida
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42 – PC (Profundidade craniana), que foram menores nos crânios dos espécimes do Rio
de Janeiro.
Tabela 10. Resultados do teste Post Hoc de Bonferroni
para comparação de médias das medidas de crânios
entre as populações do Maranhão/Piauí (MAPI) e Rio
de Janeiro (RJ).

Medidas

MAPI (mm)

RJ (mm)

p

CB – 1

386,39
83,67
47,75
170,17
154,64

< 0,05

LRb – 3
LR1/2 – 4
LPoO – 9
MLSO – 10

376,72
77,78
44,41
159,65
145,76

LPM – 12
CBO – 24
LOE – 28
CPA – 29

58,45
74,83
42,75
23,32

61,62
81,00
45,87
26,56

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

DFT – 31

28,39

31,59

< 0,01

DEC – 41
ASE – 43

19,92
31,76

15,02
34,04

< 0,01
< 0,01

ASD – 44

31,68

33,57

< 0,01

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

Tabela 11. Resultados do teste Kruskall-Wallis para
comparação de médias das medidas de crânios entre as
populações do Maranhão/Piauí (MAPI) e Rio de Janeiro (RJ).

MEDIDA
LR1/2 (04)
LPoO (09)
CBO (24)
LOE (28)
DFT (31)
PC (42)

MAPI (mm)
44,41
159,65
74,83
42,75
28,39
4,15

RJ (mm)
47,75
170,17
81,00
45,87
31,59
3,19

H
85,52
88,72
64,77
65,09
56,56
18,05

p-valor
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

Comparando os três grupos estudados pode-se concluir que em 86,2% as
medidas cranianas apresentaram um padrão de crescimento clinal da população do Pará
a população do Rio de Janeiro. As medidas dos crânios do Pará foram maiores que as do
grupo Maranhão/Piauí em apenas 6,9% dos casos, e apenas uma medida foi maior no
Pará que no Rio de Janeiro.
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Entre as populações estudadas neste trabalho, a do PA apresentou o menor
comprimento condilobasal médio. Este é ainda maior que a média encontrada por
Casinos et al. (1981) para os três indivíduos do Lago Maracaibo e Suriname, e
ligeiramente maior que os do Amapá estudados por Fettuccia (2006). Seguindo um
padrão de crescimento clinal, os indivíduos do MA e PI, analisados neste estudo,
apresentaram comprimento médio maior que os do PA, e os do Rio de Janeiro ainda
foram maiores que aqueles. Padrão semelhante foi encontrado ao analisar os perióticostimpânicos das populações do PA, MA, PI, CE e RJ (Arcoverde, 2011). Os crânios de
botos-cinza, analisados por Fettuccia (2006) e Ramos (2001) referentes às populações
intermediárias seguiram o mesmo padrão de tamanho crescente no sentido norte-sul,
com exceção do grupo do Sul do Rio de Janeiro e São Paulo, que apresentaram uma
diminuição no tamanho, voltando a crescer na população de Santa Catarina, limite sul
da distribuição da espécie (Fettuccia, 2006).
Da mesma forma, um padrão clinal de crescimento foi observado em Dall’s
porpoises (Phocoenoides dalli), que foi atribuído pelo autor à adaptação ao ambiente
mais frio das altas latitudes (Amano, 1998). Análises de morfometria geométrica em
crânios mostraram diferenças significativas em populações de golfinhos-listrados
(Stenella coeruleoalba) do atlântico norte e mar mediterrâneo (Loy et al., 2011). Essa
característica deve estar relacionada ao padrão biogeográfico de Bergmann, que diz que
indivíduos de espécies homeotermas que habitam locais de baixa temperatura tendem
a apresentar maior tamanho do corpo que aqueles que vivem em ambientes mais
quentes (Rensch, 1938).
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Comparando as duas espécies de Sotalia, diversos autores encontraram como
medidas mais informativas aquelas relacionadas à largura da caixa craniana e
comprimento do rostro (Borobia et al., 1991; Monteiro-Filho et al., 2002; Fettuccia,
2006; Ramos, R. et al., 2010). Esse padrão também foi encontrado neste estudo quando
se verificam as diferenças entre as populações estudadas.
De acordo com Cunha et al. (2010), seis unidades de manejo são identificadas ao
longo da distribuição geográfica do boto-cinza no Brasil. O padrão de residência
característico da espécie pode ter contribuído para o estabelecimento dessas unidades.
Além disso, quando uma espécie é dividida em populações isoladas, essas populações
sofrem pressões seletivas que impõem adaptações locais (Cunha et al., 2010).
Sholl (2010), analisando os índices de diversidade molecular do gene citocromo
b e o D-Loop, verificou uma menor variabilidade genética na população de S. guianensis
do Rio de Janeiro em relação às populações do norte do Brasil (Amapá e Pará). A redução
na variabilidade genética dos botos-cinza da população do Rio de Janeiro foi atribuída a
um processo de expansão demográfica recente (efeito fundador).
Apesar de sua aparente continuidade e a ideia de que não existe nenhuma
barreira que promova diferenciação entre populações de cetáceos em mar aberto
(Amano, 1998), o ambiente marinho é caracterizado por grandes diferenças nos fatores
ambientais em nível local, tais como temperatura, disponibilidade de recursos
alimentares, profundidade, salinidade, promovendo uma variedade de nichos
especializados. Para lidar com essa diversidade de nichos, espécies aquáticas
desenvolveram estratégias adaptativas, de forma que é possível reconhecer as
identidades populacionais e variações geográficas entre elas.
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A existência de duas populações de baleias-piloto-de-peitorais-curtas, limitadas
pela presença da Corrente de Kuroshio, é um bom exemplo de que para pequenos
cetáceos não deve ser fácil migrar através de diferentes massas de água (Amano, 1998).
Diferenças no crânio dos cetáceos também podem estar relacionadas a outros fatores
adaptativos, tais como variedade de recursos. Segundo Loy et al. (2011), existem dados
sobre diferentes adaptações tróficas nas populações de golfinhos-listrados que vivem
nas regiões costeiras e os que vivem no oceano aberto. Por exemplo, o rostro alongado
de golfinhos do Mediterrâneo poderia ser explicado por diferenças nos hábitos
alimentares tais como já fora observado por Amaral et al. (2009).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da distribuição aparentemente contínua do boto-cinza na costa do Brasil,
foi possível diferenciar as populações do estado do Pará daquelas do Maranhão, Piauí e
Rio de Janeiro, por meio do estudo de morfometria craniana. Esses achados corroboram
os estudos anteriores para a espécie, confirmando que o método se mostra eficiente
para diferenciar os estoques populacionais de Sotalia guianensis.
Foi observado um padrão clinal no crescimento dos crânios no sentido norte –
sul da distribuição. Esse padrão, característico de espécies de vertebrados
homeotermos que se distribuem ao longo de uma considerável amplitude de
temperatura, também foi registrado por outros autores em estudos de crânio e
complexo periótico-timpânico de botos-cinza.
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É sabido que o ambiente marinho é caracterizado por uma diversidade nos
parâmetros ambientais e consequentemente nichos, o que requer que as espécies
aquáticas desenvolvam características adaptativas a esses ambientes. O ambiente
costeiro amazônico apresenta características oceanográficas singulares. As populações
de botos-cinza da costa norte apresentam características morfométricas que
possibilitam sua separação quase completa das populações do nordeste e completa do
Rio de Janeiro.
Investigações complementares são necessárias para se estabelecer a
caracterização dos estoques e/ou populações de botos-cinza estado do Pará. Estudos de
ecologia alimentar e biologia reprodutiva, por exemplo, poderiam fornecer
embasamento para discutir as características adaptativas das populações de botos-cinza
da costa norte. Esses estudos certamente auxiliarão a avaliar seu status de conservação
e propor medidas de conservação efetivas. Estes resultados reforçam a necessidade de
que os esforços de conservação devem ser implementados localmente, buscando
preservar as populações que possam representar Unidades Evolutivas Significativas
(ESUs).
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CAPÍTULO II - ESPECIAÇÃO DE MERCÚRIO EM TECIDO MUSCULAR DE BOTOS-CINZA
(Sotalia guianensis, VAN BENÉDEN 1864) NO DELTA DO AMAZONAS

1. INTRODUÇÃO

O mercúrio (Hg) é um metal tóxico e causa efeitos danosos à saúde das populações
(Gochfeld, 2003; Gonçalves e Gonçalves, 2004; Kakuschke et al., 2009), sendo
considerado um poluente global devido à sua persistência na atmosfera, podendo ser
transportado e depositado a grandes distâncias de sua fonte (Malm, 1998). Este metal
penetra no organismo e se deposita nos tecidos, causando lesões principalmente nos
rins, fígado, aparelho digestório e sistema nervoso central (Souza e Barboza, 2000).
Na América Latina, o Hg foi bastante utilizado na extração de ouro desde os anos 80
(Malm, 1998; Wasserman et al., 2003; Hacon et al., 2008). Neste período, o Brasil liderou
o ranking de produção de ouro na América do Sul, com uma produção de 100 a 200
toneladas por ano, seguido por Colômbia, Venezuela, Peru e Bolívia. Estima-se que essa
produção deve corresponder a aproximadamente 2000 a 3000 toneladas de Hg
mobilizadas para o ambiente amazônico brasileiro (Malm, 1998). Apesar das atividades
nas minas de ouro na Amazônia terem entrado em declínio há quase 20 anos, o Hg
continua sendo considerado um problema de saúde ambiental. Nos dias de hoje, as
principais fontes de mercúrio são a queima de lixo e carvão (Gochfeld, 2003).
O mercúrio inorgânico (Hgo, Hg+ e Hg2+) pode sofrer metilação no ambiente aquático,
através de microorganismos presentes nos corpos d’água associados aos sedimentos
(Gochfeld, 2003; Hacon et al., 2008). Entre as espécies orgânicas de Hg formadas, o
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metilmercúrio (MeHg) é o mais importante do ponto de vista toxicológico (Gochfeld,
2003), sendo considerado pelo Programa Internacional de Segurança Química
(PRONASQ) como um dos seis produtos mais tóxicos ao meio ambiente em escala global
(Gilbert e Grant-Webster, 1995). A contaminação da biota aquática envolve o processo
de bioacumulação, que é o transporte trófico de Hg através da cadeia alimentar e é
definido como um incremento na concentração quando comparada na coluna d’água.
Espécies de topo de cadeia (consumidores terciários) podem ser bons indicadores da
contaminação por Hg (Dórea et al., 2004).
Estudos a respeito do transporte do Hg nos corpos d'água, sua transformação em
MeHg, e o acúmulo através da cadeia alimentar, incluindo humanos, são antigos nos
países da América do Sul (Malm et al., 1995; Malm, 1998; Kehrig et al., 2008; CoelhoSouza et al., 2011). As populações ribeirinhas da Bacia Amazônica são dependentes do
consumo de peixe para o seu sustento, chegando a consumir em média 200 gramas por
dia (Souza e Barboza, 2000).
A proteção da saúde humana e ambiental a poluentes requer uma estratégia de
avaliação que pretende relacionar a exposição e a bioacumulação dos poluentes aos
possíveis efeitos biológicos. Certos animais selvagens representam excelentes modelos,
ou sentinelas, para endereçar questões relacionadas à poluição ambiental, podendo
fornecer dados sobre exposição (ou seja, informação sobre o tipo, quantidade e
disponibilidade de contaminantes) e efeito (Basu et al., 2007).
Bowles (1999) em uma revisão sobre concentrações e efeitos de metais sobre a
saúde de mamíferos marinhos, registrara uma grande variedade de metais, entre eles o
Hg, acumulado em tecidos de baleias e golfinhos. Apesar dos efeitos dessas
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concentrações, de acordo com variáveis como espécie, idade e sexo, estarem ainda
sendo estabelecidos, os dados disponíveis relacionam incrementos nas concentrações
de metais com impactos em algumas espécies de cetáceos (Fox, 2001).
No Brasil, alguns estudos têm sido conduzidos para se determinar os níveis de Hg
nos tecidos de espécies de cetáceos. Kehrig et al., (2004), descreveram as concentrações
de MeHg e mercúrio total (HgT) em músculo e fígado de boto-cinza da Baía de
Guanabara. Níveis de HgT e MeHg foram determinados em amostras de fígado e rim de
toninha P. blainvillei no sudeste e sul do Brasil. Os níveis para ambos os elementos foram
maiores entre os indivíduos do sudeste que os do sul do Brasil (Seixas et al., 2008).
Seixas et al. (2007) testaram a influência de variáveis ecológicas e biológicas na
absorção de elementos traço por tecido de cetáceos das regiões sudeste e sul do Brasil.
O fígado apresentou as maiores concentrações de Hg. As diferenças encontradas entre
as concentrações de HgT nos golfinhos de ambas as áreas amostradas foram atribuídas
às diferenças entre presas preferenciais, biodisposição dos elementos em cada área, e
às variáveis ambientais (temperatura da água, produtividade primária). Monteiro-Neto
et al., (2003) também observaram uma correlação positiva entre as concentrações de
Cd e Hg e o comprimento do corpo dos botos-cinza do Estado do Ceará.
A respeito de se usar organismos como sentinelas da saúde humana
especificamente, os mamíferos aquáticos apresentam uma série de vantagens sobre o
outros organismos, notadamente invertebrados. Várias espécies de pequenos cetáceos
são predadores de topo de cadeia, e o padrão de fidelidade ao sítio confere a esse grupo
de animais a característica de sentinelas de acumulo de contaminantes em uma analise
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espacial e temporal (Bossart, 2006). A concentração de metais em tecidos de boto-cinza
pode refletir mudanças na qualidade dos ecossistemas costeiros.
O boto-cinza (Sotalia guianensis) é um pequeno cetáceo costeiro (Da Silva e Best,
1996; Di Beneditto, 2001), possui distribuição ampla e contínua (Borobia et al., 1991),
estendendo-se ao longo da costa atlântica das Américas Central e do Sul, desde
Honduras (Edwards e Schnell, 2001) até a Baía Norte em Santa Catarina, no sul do Brasil
(Simões-Lopes, 1988b). Esse golfinho ocupa o topo da cadeia alimentar, alimentando-se
basicamente de espécies pelágicas e demersais de peixes e cefalópodes (Santos et al.,
2002; Di Beneditto e Siciliano, 2007). (Beltran-Pedreros e Pantoja, 2006)BeltranPedreros e Pantoja (2006) reportaram que, no estuário amazônico, S. guianensis
alimenta-se basicamente de peixes (ex. peixe-espada Trichiurus lepturus) e camarões
(ex. Penaeus subtilis).
Além disso, o boto-cinza apresenta padrões de fidelidade ao sítio, não realizando
migrações (Flores e Bazzalo, 2004; Azevedo et al., 2005; Emin-Lima et al., 2010). Esta
característica confere à espécie mais uma vantagem como sentinela, pois os
contaminantes bioacumulados no seu organismo estarão relacionados a uma exposição
local.
Para testar essa hipótese de uso do botos-cinza como sentinelas da saúde ambiental
na região norte do Brasil, neste estudo foram investigados os níveis de HgT e MeHg em
tecido muscular de espécimes de botos-cinza capturados acidentalmente ou encalhados
em praias da costa norte do Brasil, no período de 2006 a 2011.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo compreende 58 Km de linha de costa (Figura 7). Na costa leste
da Ilha de Marajó foram percorridos a pé regularmente 48 Km de planície costeira no
período de setembro de 2009 a outubro de 2011, da praia do Turé, município de Soure
(0°34’55,04”S; 048°28’50,69”O) até a praia de Joanes, município de Salvaterra
(0°55’59,22”S;

048°33’32,92”O).

Na

Área

de

Proteção

Ambiental

(APA)

Algodoal/Maiandeua, foram percorridos sistematicamente 10 km de linha de costa no
período entre abril de 2009 e abril de 2011, da praia do Mupéua (0°36'57,42"S,
047°32'52,87"O)

à

monitoramentos

de

praia
praias

da

Princesa

foram

(0°35'20,13"S;

realizados

com

047°35'35,76"O).

periodicidade

Os

bimestral.

Adicionalmente, foram incluídas neste estudo sete amostras de botos-cinza
acidentalmente capturados em redes de pesca na costa do estado do Amapá no período
entre agosto de 2006 a maio de 2007.
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Figura 5. Área de estudo, do estado do Amapá ao nordeste (NE) do Pará indicando o número
de amostras analisadas em cada localidade.

Costa do Amapá

A plataforma continental norte do Brasil está sob influência da foz do rio
Amazonas e é caracterizada pela complexa interação entre as forçantes físicas da maré
e descarga fluvial, que, aliados ao campo de vento e circulação da Corrente Norte do
Brasil (CBN) tornam esse ambiente altamente dinâmico com características
oceanográficas únicas. Apresenta uma extensão máxima de aproximadamente 250 km
(Nittrouer e Demaster, 1996) com profundidades que variam entre 10-60 metros (Geyer
e Kineke, 1995). De forma geral os processos físicos sobre a plataforma continental
amazônica estão primariamente relacionados a variações diurnas e semi-diurnas da
maré, que somados aos efeitos sazonais da descarga fluvial, podem intensificar ou
amenizar esses processos (Figura 6) (Nittrouer et al., 1995; Rosário et al., 2009).
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Figura 6. Esquema das principais forçantes ambientais que atuam, durante o ano, na
plataforma continental sobre influência da Foz do rio Amazonas. O esquema mostra a
variação do estresse do vento, descarga sólida e líquida e transporte da Corrente
Norte do Brasil.

As componentes semidiurnas da maré (variação de aproximadamente 12 horas)
são responsáveis por 85% das variações de nível de água na costa do Amapá, podendo
atingir diferenças entre o máximo e o mínimo de até 3 metros. A corrente de maré na
região é da ordem de 1 m/s e voltadas no sentido perpendicular à costa (Beardsley et
al., 1995). Nas proximidades da desembocadura do rio Amazonas as máximas correntes
ocorrem durante as sizígias (2 m/s) e as mínimas nas quadraturas (0,8 m/s) (Geyer e
Kineke, 1995).
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Costa leste da Ilha de Marajó

A Ilha de Marajó encontra-se situada no Golfão Marajoara, localizada entre os
paralelos 0° e 2° Sul, e os meridianos 48° e 51° Oeste, abrange uma área de cerca de
50.000 km² e constitui-se uma das mais ricas regiões do País em termos de recursos
hídricos e biológicos (Figura 7).
A margem leste da Ilha de Marajó pertence a uma região dominada por um
regime de meso a macromarés, cuja variação das marés de sizígia alcança valores
máximos de 3,6 a 4,7 m, entre as Ilhas de Mosqueiro e dos Guarás (Brasil, 2010). O clima
da margem leste da Ilha de Marajó apresenta temperatura média anual de 27,3° C e
pluviosidade anual superior a 3.000 mm (Martorano et al., 1993). Divide-se em dois
períodos sazonais: (1) o período chuvoso, que se estende de dezembro a maio, com
precipitação média anual de 2.566 mm, representando 86 % do total anual precipitado
e (2) o período menos chuvoso de junho a novembro, com média de 414,3 mm de
chuvas, equivalentes a 14 % do total pluviométrico anual (Lima, 2002).

Estuário de Marapanim

A APA Algodoal/Maiandeua é banhada pela Baía de Marapanim. O estuário do
rio Marapanim está localizado na costa nordeste do Estado do Pará (00°32'30''S,
00°52'30''S, 047°28'45''W, 047°45'00''W), Brasil. Apresenta relevo baixo e é dominado
por uma maré semidiurna > 4,0 m, os bancos de areia formados no leito do rio alteram
significativamente a profundidade dos cursos de água (Prost, 2001). Suas águas são
extremamente misturadas, ou seja, ocorre pouca variação de salinidade durante o ano
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e o limite de alcance da maré salina no estuário varia entre 42 km (período chuvoso) e
62 km (período de estiagem) (Prost, 2001; Berredo et al., 2008).
O clima tropical chuvoso úmido (Martorano et al., 1993), com ventos alísios de
NE e E atingindo uma velocidade média de 6 m / s, sendo mais forte em dezembro e
março, quando eles controlam forçar os ventos alísios de SE.

2.2. POPULAÇÃO DE ESTUDO
Para a coleta das amostras, foram realizados monitoramentos sistemáticos nas
praias das áreas de estudo. O método consistiu em percorrer as praias em busca de
carcaças, e então realizar necropsia para coleta de amostras de músculo de boto-cinza.
As amostras são coletadas em sacos plásticos identificados e armazenadas sob
congelamento até serem levadas ao laboratório. O recolhimento das carcaças de
mamíferos aquáticos está licenciado pela Autorização para atividades com finalidade
científica do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO/ICMBio,
Número: 19605-1. Além dos monitoramentos sistemáticos, são realizados atendimentos
a eventuais encalhes quando informados por pescadores e outros colaboradores das
áreas de estudos.
Os botos-cinza recolhidos nos monitoramentos de praias e em atendimento a
encalhes, utilizados neste estudo, foram categorizados quanto ao sexo e a maturidade
física. A identificação do sexo foi feita ainda em campo. A identificação da maturidade
dos indivíduos foi realizada por meio da avaliação do grau de fusionamento dos discos
intervertebrais ao centro das vértebras e das suturas cranianas, de acordo com Perrin
(1975).
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Foram analisadas amostras de tecido muscular de 27 botos-cinza coletadas de
carcaças recolhidas nos monitoramentos de praias ou capturados acidentalmente em
redes de pesca artesanal (Tabela 12). As amostras foram coletadas e armazenadas sob
congelamento em sacos plásticos antes de serem levadas ao laboratório, de acordo com
o protocolo de Geraci e Lounsbury (1993).

Tabela 12. Distribuição dos indivíduos analisados de acordo com sexo (F = feminino, M = masculino, I =
indeterminado) e classe etária de acordo com a maturidade física.

LOCAL
AMAPÁ
MARAJÓ
MARAPANIM
TOTAL

N
7
10
10
27

M
6
1
1
8

F
1
0
1
2

I
0
9
8
17

IMATUROS
2
5
3
10

MADUROS
4
5
7
16

2.3. TRATAMENTO DAS AMOSTRAS
No laboratório, cada amostra foi homogeneizada e transferida a frascos de vidro
com tampa plástica identificados com o número de campo.

2.4. ANÁLISE DE HgT
Para determinação de HgT nos botos-cinza, foi adaptado o método Akagi e
Nishimura (1996) para análise de peixes. Foram pesados aproximadamente 0,5 g de
amostra de músculo em balões volumétricos de 50 ml, na sequencia foram adicionados
os seguintes reagentes: 2 ml de uma solução de HNO 3 – HClO4 (1:1), 5 ml de H2SO4 e 1
ml de H2O ultrapura. Os balões volumétricos contendo as amostras foram deixados em
repouso por um período de 12 horas e posteriormente colocados em chapa aquecedora
modelo Type 2200 HotPlate, da Barnstead Thermolyne a temperatura de 250 oC por um
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período de 30 minutos. Após o esfriamento à temperatura ambiente, os balões foram
aferidos ao volume de 50 mL com água ultrapura e homogeneizados, disponibilizando o
Hg na solução na forma iônica. A determinação dos níveis de HgT foi realizada através
de Espectrometria de Absorção Atômica com sistema para geração de vapor frio (CVAAS), utilizando o modelo Mercury Analyzer Hg – 201, Sanso Seisakusho Co Ltd.
O controle de qualidade foi realizado utilizando amostras certificadas de material
de referência DORM-2 (Hg, 4,64±0,26 mg/Kg) e DOLT-3 (Hg, 3,37±0,14 mg/Kg) de cação
(Squalus acanthias) do National Research Council, Canadá, com 84 % e 94 % de
recuperação, respectivamente.

2.5. ANÁLISE DE MeHg
Para medida de MeHg foi utilizado o método de extração com ditizona,
cromatografia de gás-líquido com detecção de capturas de elétrons (GC-ECD) de acordo
com o método Akagi e Nishimura (1996). Resumidamente este método envolve os
seguintes passos: pré-tratamento da amostra, extração por ditizona, extração de volta
em sulfeto de sódio alcalino, re-extração por ditizona, e medida por GC-ECD YANACO
G6800.

2.6. ANÁLISES DOS DADOS
As análises estatísticas foram realizadas no programa STATISTICA 7.0. As análises
estatísticas descritivas foram realizadas para cada uma das variáveis (comprimento do
corpo, concentração de HgT e MeHg) entre as áreas de estudo, de acordo com sexo e
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classe etária. O teste de normalidade foi feito usando o Kolmogorov-Smirnov test. As
variáveis apresentaram distribuição diferente da normal, e portanto, foram aplicados
testes não-paramétricos. O teste Kruskall Wallis foi utilizado para comparação das
concentrações médias de HgT e MeHg entre as localidades e o Mann Whitney test para
a comparação das concentrações médias de HgT e MeHg entre as classes etárias.
Foi determinada a correlação entre as concentrações de mercúrio total e
metilmercúrio em músculo nas populações de S. guianensis entre as classes etárias
utilizando um teste de correlação simples (r²). As concentrações de mercúrio obtidas
neste estudo foram expressas em peso úmido (pu).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total de 27 amostras de músculo de boto-cinza foi analisado para avaliar as
concentrações de HgT e MeHg em populações da costa norte do Brasil. Todas as
concentrações aqui são expressas em peso úmido (pu).
A concentração média de HgT nas amostras foi de 0,304 ± 0,337 µg.g -1, variando
entre 0,003 nos botos-cinza do Amapá e 1,276 µg.g-1 nos do Marajó, e a de MeHg foi de
0,239 ± 0,271 µg.g-1, e em média representa 79% do mercúrio total nas amostras. Esses
resultados demonstram que a maior parte do mercúrio acumulado no tecido muscular
dos cetáceos Amazônicos está na forma de MeHg, a forma mercurial mais tóxica (Tabela
13).
Tabela 13. Comprimento total do corpo (CT), concentrações de mercúrio total (HgT) e metilmercúrio
(MeHg) medidas em músculo de botos-cinza (Sotalia guianensis) na costa norte do Brasil.
[Média±Desvio Padrão (Mínimo – Máximo)]

LOCAL

N

Amapá

7

Marajó

10

NE Pará

10

TOTAL

27

CT (cm)
156,33 ± 35,62
(91 - 190)
165,33 ± 6,43
(158 - 170)
157,71 ± 17,22
(125 - 172)
158,63 ± 23,64
(91 - 190)

THg (µg.g-1)
0,27 ± 0,32
(0,00 - 0,91)
0,39 ± 0,39
(0,02 - 1,267)
0,24 ± 0,30
(0,05 0- 1,03)
0,30 ± 0,34
(0 - 1,27)

MeHg (µg.g-1)
0,25 ± 0,30
(0,03 - 0,75)
0,245 ± 0,29
(0,018 - 0,93)
0,23 ± 0,27
(0,02 - 0,92)
0,24 ± 0,27
(0,02 - 0,92)

Os indivíduos do Amapá apresentaram maior comprimento total 169 ± 17,49 cm
(146,0 – 190,0) em relação à população da Baía do Marajó 165,33 ± 6,43 cm (158,0 –
170,0) e aos indivíduos do nordeste paraense 152 ± 17,38 cm (125 – 167). Esses
indivíduos foram categorizados em maduros e imaturos (Tabela 14).
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Tabela 14. Comprimento total do corpo (CT), concentrações de mercúrio total (HgT) e metilmercúrio
(MeHg) medidas em músculo entre as classes etárias dos de botos-cinza (Sotalia guianensis) estudados
na costa norte do Brasil. [Média±Desvio Padrão (Mínimo – Máximo)]

CLASSE ETÁRIA

N

IMATUROS

11

MADUROS

10

CT (cm)
THg (µg.g-1)
MeHg (µg.g-1)
126,75 ± 25,72 (91 0,21 ± 0,29 (0,02 0,15 ± 0,28 (0,02
- 146)
- 1,03)
- 0,92)
169,25 ± 9,42 (158 0,37 ± 0,36 (0,00 0,30 ± 0,26 (0,02
- 190)
- 1,27)
- 0,90)

Entre 56-100% do HgT acumulado em peixes está na forma de MeHg (Akagi et al.,
1995; Ikingura e Akagi, 2003). Devido a sua dieta rica em peixes, os mamíferos aquáticos
tendem a acumular principalmente o MeHg (Van Der Schaile et al., 1999; Harper et al.,
2007).
Apesar da concentração de Hg no tecido muscular dos indivíduos do Marajó ser
ligeiramente maior que nas outras localidades, as médias não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas (Figura 9). Da mesma forma, não foi observada diferença
estatisticamente significativa entre as concentrações de HgT e MeHg entre machos (HgT
= 0,39 ± 0,37 µg.g-1; MeHg = 0,35 ± 0,35 µg.g-1) e fêmeas (HgT = 0,08 ± 0,11 µg.g-1 e MeHg
= 0,16 µg.g-1). Esse padrão fora anteriormente observado em estudos com esta espécie
(Monteiro-Neto et al., 2003; Kunito et al., 2004; Moura et al., 2011) e outros cetáceos
(O'shea, 1999).
Os resultados encontrados no presente estudo, diferentes do esperado, pode talvez
ser explicado pelo N amostral baixo e intervalo de comprimento, que não foi grande o
suficiente para detectar as diferenças na concentração de Hg entre os espécimes.
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0,9
HgT: F(2;24) = 0,4865; p = 0,6207
MeHg: F(2;21) = 0,0096; p = 0,9904

0,8
0,7

HgT e MeHg (µg.g¯¹)

0,6
0,5
0,4
0,3
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0,0
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Amapá

Marajó

HgT
MeHg

NE PA

Localidade

Figura 7. Concentrações médias de HgT e MeHg em tecido muscular de botos-cinza de três localidades
na costa norte do Brasil.

Apesar das concentrações médias de THg e MeHg serem maiores nos indivíduos
maduros (HgT = 0,456 ± 0,39 µg.g-1; MeHg = 0,416 ± 0,28 µg.g-1) em relação aos imaturos
(HgT = 0,236 ± 0,35 µg.g-1; MeHg = 0,216 ± 0,31 µg.g-1), quando testadas, as diferenças
foram estatisticamente significativas apenas entre as concentrações médias do
metilmercúrio entre as classes etárias Mann Whitney test, Z=-2,45927; p<0,005 (Figura
8).
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Hg: KW-H(1;27) = 2,1916; p = 0,1388
MeHg: KW-H(1;24) = 6,0506; p = 0,0139
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Figura 8. Concentrações médias de HgT e MeHg em tecido muscular de botos-cinza imaturos e maduros
de três localidades na costa norte do Brasil.

Normalmente encontra-se uma correlação positiva entre o tamanho do corpo e a
concentração de Hg em mamíferos aquáticos. Esse padrão foi relatado por uma série de
estudos (Monteiro-Neto et al., 2003; Carvalho et al., 2008; Moura et al., 2011).
Verificou-se uma forte correlação positiva entre as concentrações de MeHg e HgT
(Figura 9) nos indivíduos imaturos (r = 0,99; p < 0,01) e nos indivíduos maduros (r = 0,70;
p < 0,05).
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Figura 9. Relação entre as concentrações de MeHg e HgT em músculo de botos-cinza imaturos
e maduros da costa norte do Brasil (respectivamente).

As concentrações médias de HgT medidas nas três populações de botos-cinza da
costa norte apresentaram menores valores em relação a todos os estudos já realizados
com a mesma espécie ao longo de sua distribuição no Brasil (Tabela 12). Não existem
valores de referência para os níveis de HgT em tecido muscular de mamíferos aquáticos,
no entanto, como o boto-cinza é um predador piscívoro, os resultados também foram
comparados aos valores estabelecidos pela legislação brasileira para peixes predadores
cujo limite máximo permitido é 1,0 µg.g-1 (ANVISA, 1998). Dentre os espécimes
avaliados, quatro apresentaram concentrações de HgT maiores que 1 µg.g-1. Enquanto
humanos apresentam reações a toxicidade com uma concentração de 0,49 µg.g-1 (Bakir
et al., 1973), em golfinhos a menor concentração que apresentou sintomas foi de 2 µg.g1 (Rawson et al., 1995).
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Tabela 15. Revisão das concentrações de mercúrio total (HgT) em tecido muscular medidas
em S. guianensis ao longo da sua distribuição no Brasil. [Média±Desvio Padrão (Mínimo –
Máximo)]

LOCAL

N

THg (µg.g-1)

REFERÊNCIA

RJ

15

0,7 (0,2 – 2,5)

(Kehrig et al., 2004)

RJ

6

0,73

(Carvalho et al., 2008)

(0,34 -1,42)
RJ

21

3,28 ± 1,69

(Kehrig et al., 2009)

RJ

20

1,07± 0,35

(Moura et al., 2011)

(0,20 -1,66)
AP

27

0,4 ± 0,16

(Moura et al., 2012)

(0,07 – 0,79)

Não existem estudos prévios a respeito da concentração de THg e MeHg em
cetáceos costeiros no Estado do Pará. No entanto, as concentrações de Hg já foram
estudadas em caranguejos e sedimentos de manguezais do nordeste paraense (Vilhena
et al., 2003). Naquele estudo foram encontradas concentrações médias variando entre
0,017 e 0,021 µg.g⁻1 nas amostras de músculo e hepatopâncreas de caranguejos
coletados em dois sítios de amostragem dentro da Baía de Marapanim. As
concentrações médias registradas no sedimento do manguezal da Baía de Marapanim
(0,033 µg.g⁻1) refletem aquelas encontradas na formação Barreiras, onde a
concentração de mercúrio variou entre 0,022 e 0,062 µg.g⁻ 1, a qual pode ser atribuída a
fonte de mercúrio para o manguezal.
Um estudo analisou a presença de metais pesados em piramutabas
(Brachyplatystoma vailantii), capturadas na Baía de Marajó e comercializadas em Belém,
Pará (Colino et al., 2008). O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade deste pescado
para o consumo humano, relativamente às concentrações de chumbo, arsênio,
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alumínio, manganês e mercúrio total presentes em seu tecido muscular. As
concentrações de mercúrio foram bem reduzidas, com valores bem abaixo do limiar
estabelecido para o consumo humano reportado pela legislação brasileira.
De acordo com a revisão do conhecimento sobre geoquímica publicada pelo
Projeto Piatam Oceano, desenvolvido pela Petrobras (Neto e Berrêdo, 2008), os
sedimentos localizados na Plataforma Continental Amazônica podem ser considerados
como um sítio de ocorrência natural dos elementos metálicos, não havendo influência
de fontes antrópicas de poluição na liberação destes para o ambiente.
Carvalho et al. (2008), analisando as concentrações de Hg da população de botocinza do litoral norte fluminense, registraram 0,73 µg.g⁻1 (0,34 - 1,42) enquanto Moura
(2009) observou 1,07 ± 0,33 (0,20 - 1,66) µg.g⁻1 (N=20) para a mesma região. Os autores
atribuíram estas elevadas concentrações a contaminações históricas do rio Paraíba do
Sul, devido à mineração e ao alto grau de industrialização do Estado do Rio de Janeiro.
O estudo de Kehrig et al. (2009) abordou a transferência trófica do Hg na costa norte do
Rio de Janeiro, e registrou a maior concentração do metal no boto-cinza (3,28 ± 1,69
µg.g⁻1) seguido do principal item de sua dieta o Trichiurus lepturus (1,07 ± 1,06 µg.g⁻1).
As concentrações de mercúrio são ainda maiores quando analisados os rins e
fígados dos botos-cinza. Um resumo do que já foi estudado encontra-se na Tabela 15.
Na Amazônia, duas hipóteses são levantadas acerca das altas concentrações de
mercúrio no ambiente. Alguns autores atribuem a contaminação de peixes e humanos
às altas concentrações de mercúrio presentes no solo amazônico, que é mobilizado de
volta ao ciclo quando o solo é modificado, seja pelas práticas agrícolas ou pelo
desmatamento (Farella et al., 2007; Béliveau et al., 2009). Outros autores defendem a
contaminação por via atmosférica, quando o amálgama é queimado e lança mercúrio
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na forma metálica. Depois de oxidado é lançado de volta ao solo e aos ambientes
aquáticos através da água da chuva (Lacerda, 1997), ou ainda, proveniente da queima
de biomassa de floresta tropical (Hacon et al., 1995). Apesar dessas teorias serem
extremamente relevantes, para Wasserman et al. (2003), precisa-se considerar que o
ambiente amazônico é único e o ciclo de águas pode estar afetando significativamente
a dinâmica do mercúrio neste ambiente.
Este estudo apresenta pela primeira vez informações sobre concentrações de THg e
MeHg nas populações de mamíferos aquáticos no estado do Pará. Kehrig et al. (2009)
chamou atenção para a importância de se estudar a contaminação das áreas costeiras,
uma vez que destas áreas provêm as principais fontes de proteína animal de origem
marinha para uma parcela significativa da população. No estado do Pará, a pesca é uma
das principais atividades econômicas e grande parte da população tem no pescado sua
principal fonte de proteína animal.
Os mamíferos aquáticos, por possuírem vida longa e ocuparem os níveis mais
elevados da cadeia alimentar, acumulam altas concentrações de poluentes persistentes
em seus organismos. Estes organismos representam os últimos repositórios para muitos
contaminantes, e são, portanto, bastante sensíveis a qualquer variação na qualidade
ambiental. Além disso, há muito tempo, a carga de poluentes acumulada em uma dada
população de animais selvagens tem sido apontada como importante inclusive para se
estudar padrões de migração ou segregação geográfica em peixes, aves (Krygier e
Pearcy, 1977), e para discriminar populações de mamíferos marinhos (Aguilar, 1987;
Kunito et al., 2002).
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Vilhena et al., (2003) afirmaram que os manguezais de Marapanim, na costa
nordeste paraense, podem ser considerados locais com pouco impacto antrópico,
podendo ser usados como referência para avaliação de possíveis impactos futuros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os níveis de mercúrio total e orgânico na costa norte do Brasil são baixos em relação
às concentrações já relatadas para o boto-cinza ao longo da sua distribuição. E ainda
menor que aqueles relatados para outros cetáceos no hemisfério norte, em áreas mais
industrializadas. O estuário amazônico, com sua complexa interação entre as
características físicas da maré e elevada descarga fluvial, associadas à circulação da
Corrente Norte do Brasil, pode estar diluindo as concentrações do mercúrio, ou mesmo
exportando para áreas adjacentes. O que explicaria as baixas concentrações
encontradas neste estudo.
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CAPÍTULO III – DICLODIFENILTRICLORETANO (DDT) EM GORDURA DE BOTOS-CINZA
(Sotalia guianensis, VAN BENÉDEN 1864) DO ESTUÁRIO DO DELTA DO AMAZONAS

1. INTRODUÇÃO
Contaminantes químicos são substâncias que podem ser letais ou modificar as
funções reprodutivas, metabólicas e imunológicas, alterando a dinâmica populacional
dos organismos (O’hara e O’shea, 2005). Muitas substâncias químicas de toxicidade e
efeitos desconhecidos têm sido atualmente produzidas, usadas e descartadas no
ambiente. O descarte ocorre a uma carga desconhecida para muitos compostos (O’hara
e O’shea, 2005). Estas ações têm alterado a qualidade da água e do ar, afetando a
biodiversidade de uma série de ecossistemas naturais, contaminando alimentos e
comprometendo a saúde humana (Hacon et al., 2005).
Uma categoria importante de contaminantes químicos são os poluentes
orgânicos persistentes (POPs), que são compostos bioacumulativos, resistentes à
degradação química e biológica, que incluem alguns agrotóxicos e pesticidas. Entre os
POPs, os organoclorados são um dos principais contaminantes devido à sua
característica lipofílica, acumulam-se no tecido adiposo, sendo liberados em altas
concentrações quando essas reservas de energia são mobilizadas (Unep, 1991; Kemper
et al., 1994).
Os compostos organoclorados são uma família de químicos sintéticos que têm
sido usados mundialmente desde os anos 1940 na agricultura como pesticidas e na
indústria para uma série de aplicações (Borrell e Aguilar, 1993). Destes, em especial as
bifenilas policlorinadas (PCBs) e o DDT, assim como diclorobenzenos, dibensofurans e
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dioxinas, são conhecidos por serem importantes contaminantes ambientais
persistentes. Na safra de 2008/2009, o Brasil atingiu a marca de maior consumidor
mundial de agrotóxicos (pesticidas). De acordo com o IBGE, quatro produtos dominam
o consumo, são eles: soja (45,3%), milho (12,8%), cana de açúcar (9,5%), algodão (7,8%).
Entre os agrotóxicos mais conhecidos, está o DDT. No estado do Pará, o DDT foi
usado pela primeira vez em 1945, na cidade de Breves, e em seguida em Belém, para o
controle de uma epidemia de malária (Campos, 1999). Em 1971, foi proibida a fabricação
e comercialização do DDT e o uso de outros inseticidas clorados no controle de pragas
em pastagens (Brasil, 1971a; b). Somente em 1985 a regulamentação foi mais restritiva,
proibindo a comercialização, uso e distribuição de organoclorados destinados a
agropecuária em todo território brasileiro (Brasil, 1985). No entanto, continuaram a ser
permitidos em campanhas de saúde pública no combate a vetores. Em 1998, o DDT foi
finalmente proibido para uso em campanhas de saúde pública, no entanto havia uma
grande quantidade do produto em estoques. O Brasil foi signatário da Convenção de
Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, quando promulga o texto da
Convenção no Decreto DECRETO Nº 5.472, DE 20 DE JUNHO DE 2005. Somente em 14
de maio de 2009, é sancionada a Lei 11.936, que proíbe a fabricação, importação,
exportação,

manutenção

em

estoque,

comercialização

e

o

uso

de

diclorodifeniltricloretano (DDT).
Atualmente, a atenção dos cientistas tem se voltado bastante para os efeitos de
contaminantes químicos como disruptores do sistema endócrino. Os disruptores
endócrinos são definidos aqui como qualquer agente exógeno que interfira na síntese,
secreção, transporte, e eliminação natural de hormônios responsáveis pela homeostase,
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reprodução, comportamento, e desenvolvimento, causando efeitos adversos na saúde
dos organismos (Unep, 1991; Ross, 2002; Propper, 2005).
Os estudos científicos sobre os contaminantes em mamíferos marinhos foram
iniciados há mais de 40 anos, com a primeira documentação da presença de produtos
químicos antropogênicos no tecido de baleias, pinípedes e pequenos cetáceos (George
e Frear, 1966; Sladen et al., 1966; Holden e Marsden, 1967). A atenção dos cientistas e
das organizações governamentais sobre este assunto tem crescido bastante nos últimos
anos.
Esses compostos têm sido encontrados em mamíferos marinhos de todo o
mundo, desde áreas mais industrializadas até menos industrializadas (Borrell e Aguilar,
1993). A circulação atmosférica global parece ser a principal responsável pela dispersão
de organoclorados pelo planeta, até mesmo em ambientes inóspitos e bem distantes
das fontes poluidoras como as regiões polares.
Os mamíferos marinhos são predadores de topo na cadeia alimentar e
apresentam espessa camada de gordura quando comparados aos mamíferos terrestres
(Berta et al., 2006). Ao longo da vida e por meio da alimentação, podem acumular
elevadas concentrações de poluentes nos seus tecidos pelos processos de
bioacumulação e biomagnificação (Unep, 1991). Por esta característica, esses
organismos estão sujeitos a acumular diversos químicos lipofílicos como as bifenilas
policloradas (PCBs), além do DDT (O’hara e O’shea, 2005). Diante destas características,
os mamíferos marinhos podem ser usados como indicadores-chave de qualidade de
saúde do ambiente em que se encontram (Siciliano et al., 2005).
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Atualmente, fortes evidências sugerem que os níveis ambientais de
contaminantes lipofílicos afetam adversamente a reprodução, o sistema imune e a
função endócrina dos mamíferos marinhos que habitam regiões costeiras
industrializadas (Ross, 2002). Os organoclorados já foram apontados como a principal
causa de falha reprodutiva e declínio populacional em peixes-bois, baleias, golfinhos,
focas e lobos-marinhos. Casos históricos de contaminação elevada e decorrente
insucesso reprodutivo são conhecidos para leões-marinhos-da-Califórnia (Zalophus
californianus), focas-aneladas do Mar Báltico (Phoca hispida) e belugas (Delphinapterus
leucas) do estuário do Rio St. Lawrence, no Canadá (Unep, 1991).
Os mamíferos aquáticos são expostos aos poluentes através da alimentação.
Dessa forma, os níveis e os tipos de contaminantes acumulados estão diretamente
relacionados à sua área de alimentação. A grande maioria dos estudos sobre
organoclorados e DDT em mamíferos marinhos foram realizadas no hemisfério norte
(Aguilar, 1987; Borrell e Aguilar, 1993; Aguilar et al., 1999). Relativamente poucas
informações foram publicadas a respeito do uso de POPs nos países subdesenvolvidos,
e seu padrão residual em mamíferos aquáticos (Yogui et al., 2010). Os estudos no Brasil
são bem mais recentes e principalmente relacionados à toninha (Pontoporia blainvillei)
e ao boto-cinza (Sotalia guianensis) (Kajiwara et al., 2004; Lailson-Brito et al., 2010;
Vidal, 2010; Yogui et al., 2010; Lailson-Brito et al., 2011).
Essas duas espécies de pequenos cetáceos são caracterizados por seu hábito
costeiro, vivendo em regiões com até 30 m de profundidade. Junto com a toninha, o
boto-cinza, por viver em ambientes costeiros, é bastante vulnerável aos impactos
antrópicos, como a captura acidental em redes de pesca, a degradação do ambiente
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costeiro e a exposição aos poluentes. Seu status de conservação está listado pela
“International Union for Conservation of Nature” (IUCN) na categoria “dados
insuficientes” (Iucn, 2011), indicando que não existem dados disponíveis suficientes
para uma precisa classificação. Dessa forma, é de grande importância se identificar o
acúmulo de poluentes orgânicos persistentes em botos-cinza, já que representam uma
ameaça a mais à espécie. O presente estudo tem como objetivo identificar os níveis de
DDT e seus metabólitos em gordura de botos-cinza do estado do Pará.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo e coleta de amostras
A área de estudo compreende aproximadamente 58 km de linha de costa no
estado do Pará, Brasil (Figura 10). Na costa leste da Ilha de Marajó foram percorridos
regularmente 48 Km de planície costeira no período de setembro de 2009 a outubro de
2011, da praia do Turé, município de Soure (0°34’55,04”S; 048°28’50,69”O) até a praia
de Joanes, município de Salvaterra (0°55’59,22”S; 048°33’32,92”O). Na Área de Proteção
Ambiental (APA) Algodoal/Maiandeua, município de Maracanã, foram percorridos
sistematicamente 10 km de linha de costa no período entre abril de 2009 e abril de 2011,
no trecho entre as praias do Mupéua (0°36'57,42"S, 047°32'52,87"O) e da Princesa
(0°35'20,13"S; 047°35'35,76"O). Oportunamente o estudo contou com a colaboração de
moradores da região que informavam sobre a existência de espécimes encalhados na
área de estudo. Adicionalmente, foram incluídas neste estudo seis amostras de botoscinza acidentalmente capturados em redes de pesca na costa do estado do Amapá no
período entre agosto de 2006 a maio de 2007.

65

Figura 10. Área de estudo, do estado do Amapá ao nordeste (NE) do Pará indicando o número
de amostras analisadas em cada localidade.

Amostras de gordura foram coletadas de 18 botos-cinza encalhados nas praias
da costa leste da Ilha de Marajó (N=7) e APA Algodoal/Maiandeua (N=6), estado do Pará,
ou ainda capturados acidentalmente em redes de pesca na costa do estado do Amapá
(N=6). As amostras foram armazenadas congeladas até serem levadas ao laboratório, de
acordo com o protocolo de Geraci e Lounsbury (1993).

2.2. Método analítico
As análises toxicológicas foram realizadas no Laboratório de Toxicologia da Seção
de Meio Ambiente – SAMAM do Instituto Evandro Chagas em Belém, Pará. No
laboratório, as amostras foram descongeladas até a temperatura ambiente,
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homogeneizadas e acondicionadas em frascos de vidro âmbar. Na etapa de extração,
foram utilizadas as metodologias por microondas e agitação.
Para extração assistida por microondas, foram pesados 1,0 g de amostra de
gordura de boto-cinza em tubos de Teflon, adicionados 20 mL de n-hexano e levados ao
microondas CEM, modelo MARS Express, nas condições apresentadas no quadro 1
(método E3546 da EPA).
Quadro 16. Resumo do parâmetros para extração assistida por microondas

Rampa de

1° estágio

Temperatura

2° estágio

25° a 110 ° C em 10 minutos
Permanecer em 110°C por 10 minutos

Resfriamento automático

10 minutos

Pressão do aparelho

1600 w

Agitação

Máxima

Transferiu-se o conteúdo dos tubos para erlenmeyer identificados, aos quais
adicionou-se 1 ml de H2SO4 concentrado para separar a gordura do extrato orgânico. A
fase seguinte é chamada de Clean-up, que é um procedimento de limpeza da amostra
(purificação do extrato) a fim de se eliminar todos os interferentes grosseiros contidos
nas mesmas. Para isto utilizou-se 2 g de sílica gel e 1 g de sulfato de sódio anidro, com
partículas de 0,15-0,25 nm/ 60 – 100 mesh, seguindo metodologia preconizada pela
“American Society for Testing and Materials” (ASTM).
No método de extração contínua, após total resfriamento da fase aquosa,
retirou-se 1 mL da gordura, adicionou-se 5 ml de n-hexano e, fez-se então, a extração
por agitação contínua por 1 min em vortex. Em seguida, o sobrenadante foi separado
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para um tubo de ensaio graduado e a extração foi repetida com mais 5 ml de n-hexano.
Ao final, concentrou-se a fase orgânica com N2 a um volume final de 1ml.
As análises foram realizadas por Cromatografia Gasosa (GC) com detector de
captura de elétrons (63Ni-ECD), Varian, Modelo CP-3800. Após os procedimentos de
extração e clean-up foi injetado 1 L dos extratos das amostras (extrato orgânico e
gordura).
Para se estabelecer o controle de qualidade do método utilizado, duas amostras
de gordura foram adicionadas, além do branco de análise. As amostras adicionadas
foram contaminadas com uma solução padrão de DDT com concentrações de 50 e 100
ppm, além do branco de análise, que inclui todos os reagentes utilizados na análise das
amostras. As amostras adicionadas e o branco foram submetidos ao mesmo processo
metodológico, e realizadas as leituras no CG. As médias das porcentagens de
recuperação encontram-se na Tabela 15.
Tabela 17. Porcentagens de recuperação do branco e
amostras utilizadas no controle de qualidade do método.
Branco

Amostra

Recuperação (%)

Recuperação (%)

pp’-DDT

87,44

94,19

pp’-DDE

61,15

93,19

pp’DDD

63,04

77,15

Composto

A fórmula do DDT comercial apresenta os seguintes metabólitos: pp’-DDT, op’DDT, pp’-DDD, op’-DDD, pp’DDE, op’-DDE (Who, 1979), no entanto apenas os
metabólitos pp’-DDT, pp’-DDD, pp’DDE foram analisados neste estudo.
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2.3. Análises dos dados

As análises estatísticas foram realizadas no programa STATISTICA 7.0. A
estatística descritiva foi calculada para cada uma das variáveis (comprimento do corpo,
concentração de DDT e seus metabolitos). O teste de normalidade foi feito usando o
Shapiro Wilks test. Para as variáveis que apresentaram distribuição diferente da normal,
foi aplicado o teste não-paramétrico Kruskall Wallis para comparação entre as médias.
Àquelas que passaram no teste de normalidade, aplicou-se ANOVA com correção de
Bonferroni.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os botos-cinza estudados (N=18) apresentaram comprimento médio de 158,71
± 21,40 cm (125 – 190). Os indivíduos imaturos (média = 145,75 ± 17,17 cm) são menores
que os maduros (176 ± 12,17 cm) com diferença estatisticamente significativa (Kruskall
Wallis (1;7) = 4,5; p < 0,05).
Houve diferença nas recuperações do DDT e seus metabólitos entre os dois
métodos de extração utilizados. Para o pp’-DDD e pp’-DDE, a extração por microondas
apresentou maior eficiência, com recuperação maior que 50%, já para o pp’-DDT a
extração por agitação foi responsável por mais de 65% da extração.
A concentração de ∑DDT variou entre 14,06 e 438,74 ng.g-1 em base lipídica(lip),
com média de 201,96 ng.g-1lip em todas as amostras analisadas. As concentrações
médias de ∑DDT e de seus metabólitos em gordura de botos-cinza são apresentadas na
Tabela 16.
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Tabela 18. Concentrações de DDT (ng.g-1 lip) e metabólitos em gordura de acordo com o
grau de maturidade dos botos-cinza estudados. [Média±Desvio Padrão (Mínimo – Máximo)].
N
pp'DDT
pp'DDE
pp'DDD
∑DDT
23,19
118,56
60,22
201,96
TODOS
18
(0,92 –
(12,55 – 392,65)
(0 – 224,41)
(14,06 – 438,74)
172,58)
32,47
117,58
90,93
240,98
IMATUROS
10
(0,92 –
(47,48 – 392,65)
(0 – 224,41)
(57,89 – 438,74)
172,58)
119,78
21,82
11,58
153,19
MADUROS
8
(12,55 – 340,8)
(0 – 113,97)
(1,14 – 45,91) (14,06 – 350,33)

Na gordura, a relação pp’DDT/∑DDT foi a mais representativa, maior que 0,6
(Figura 11), assim como o que foi relatado por Moura et al. (2009) em leite de uma
fêmea de boto-cinza no Rio de Janeiro.

Figura 11. Porcentagem de pp'DDT e seus metabólitos pp'DDE e pp'DDD para o DDT em
amostras de gordura de botos-cinza (Sotalia guianensis) na costa norte do Brasil.
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Diferente do encontrado neste estudo, os botos-cinza da Baía de Guanabara,
Baía de Sepetiba e Ilha Grande, e Baía de Paranaguá apresentaram maior taxa de
pp’DDE/∑DDT na gordura (Lailson-Brito et al., 2010; Vidal, 2010). A relação p’pDDE/∑DDT é usada para determinar o tempo do aporte de DDT no ecossistema, uma
relação maior que 0,6 indica uma exposição de longo prazo do DDT no ambiente (Borrell
e Aguilar, 1993).
Em estudos pretéritos (Yogui et al., 2003; Lailson-Brito et al., 2010; Lailson-Brito
et al., 2011) sobre a maior taxa de pp’DDE/∑DDT registrada em gordura dos botos-cinza,
os autores atribuíram esse resultado a uma exposição antiga ao DDT no ambiente.
Yogui et al. (2010) observaram um padrão interessante em cetáceos quando
separou as composições de o,p’-DDT e p,p’-DDT. Diferente do que é observado nas
fórmulas comerciais do DDT, com a prevalência do metabólito p,p’-DDT, e o que é
registrado na gordura da maior parte dos cetáceos estudados, com a prevalência do
metabólio p,p’-DDE (Yogui et al., 2003; Kajiwara et al., 2004; Lailson-Brito et al., 2010;
Lailson-Brito et al., 2011). O metabólito o,p-DDT é encontrado em maior taxa, tanto na
fórmula técnica quanto nos animais. Este achado foi relatado pela primeira vez por esse
autor, e o mesmo sugere que o o,p’-DDT seja um composto mais estável nos animais ou
no ambiente.
O pp’DDT foi intensamente utilizado no Pará desde o ano de 1945 até sua
proibição total em 2009. Os botos maduros podem estar absorvendo/ingerindo uma
quantidade maior de pp’DDT ainda não metabolizado devido o seu ciclo de meia vida
que seria de aproximadamente 30 anos. Esse fato justificaria o maior acúmulo de
pp’DDT nos espécimes maduros quando comparado aos imaturos, com idade média de
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0 a 6 anos, pois neste grupo mais jovem podem já estar absorvendo uma maior
quantidade de metabólitos na forma de pp’DDE e pp’DDD e consequentemente um
menor acúmulo de pp’DDT.
Comparando as concentrações dos metabólitos do DDT em gordura dos botoscinza, houve diferença significativa (p < 0,05) apenas entre as médias das concentrações
de pp’-DDE dos indivíduos maduros (21,82 ± 39,6 ng.g-1) e dos imaturos (90,93 ± 82,55
ng.g-1) (Figura 12). Quanto às médias de concentração de ∑DDT (Kruskall Wallis H = 2,37;
p > 0,05) e demais metabólitos, não houve diferença significativa entre os botos-cinza
maduros e imaturos. Os níveis parecidos entre os dois estágios de maturidade, apesar
de os imaturos terem sido expostos por um período de tempo menor que os maduros,
podem ser explicados pelo aporte de DDT transferido da mãe para os filhotes durante a
amamentação. Dessa forma, os indivíduos mais jovens, mesmo antes de iniciarem o
processo de biomagnificação, já recebem uma carga considerável do poluente por meio
do leite materno, rico em lipídios e portanto, com uma alta capacidade de acumular DDT
(Moura et al., 2009).
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Figura 12. Médias de concentração de pp'-DDE em gordura de botos-cinza imaturos e
maduros na Costa Norte do Brasil.

As concentrações médias de ∑DDT e seus metabólitos, encontradas na gordura
dos botos-cinza neste estudo, foram as menores já registradas para esta espécie (Yogui
et al., 2003; Kajiwara et al., 2004; Alonso et al., 2010; Lailson-Brito et al., 2010; Vidal,
2010; Yogui et al., 2010). Até o momento, o menor valor já registrado havia sido a
concentração de ∑DDT igual a 2770 ng.g-1 em um boto-cinza da Guiana Francesa
(Koeman et al., 1972). No estado do Pará, além do uso para a agricultura, o DDT foi
utilizado em larga escala para o controle de vetores em campanhas de saúde pública.
Sabe-se que apesar da total proibição desse composto em 2009, ainda existem estoques
do pesticida no estado.
No Brasil, as concentrações médias de DDT no boto-cinza variaram entre 3.863
ng.g-1 na Baía de Sepetiba e Ilha Grande, estado do Rio de Janeiro (Lailson-Brito et al.,
2010) (Tabela 19), e 72.300 ng.g-1 no estuário de Cananéia, em São Paulo (Yogui et al.,
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2003). Esses resultados devem estar relacionados à importância da agricultura na região
no passado quando o DDT era usado para o controle de pragas, especialmente no vale
do Ribeira.
Tabela 19. Concentrações de DDT (Média ± DP, Min – Máx) em gordura de botos-cinza na
costa brasileira.
∑DDT
Sexo /
LOCAL
N
REFERÊNCIA
-1
(ng.g )
Maturidade
Guiana Francesa

1

-

B. Sepetiba e I.

2.770

Koeman et al. 1972

3.863 ± 3.886

Lailson-Brito et al.,

(652 – 9.998)

2010

5.757 ± 5.841

Lailson-Brito et al.,

(980 – 23.555)

2010

5.870

Yogui et al., 2010

5
Grande, RJ

B. Paranaguá, PR

15

São Paulo

1

M Mat.

Cananéia, SP

5

F

6.810 ± 4.000
Yogui et al., 2003
(541 – 9.900)
7.000
São Paulo e Paraná

5

F Mat.

Kajiwara et al., 2004
(1.000 – 29.000)

B. Guanabara, RJ

12

7.953 ± 6.909

Lailson-Brito et al.,

(2075 - 21504)

2010

-

14.000
São Paulo e Paraná

4

F Imt.

Kajiwara et al., 2004
(1.400 – 25.000)
22.000

São Paulo e Paraná

9

M Imt.

Kajiwara et al., 2004
(3.900 – 64.000)
35.900 ± 46.800

Cananéia, SP

9

-

Yogui et al., 2003
(540 – 125.000)

São Paulo e Paraná

8

M Mat.

52.000

Kajiwara et al., 2004
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(12.000 – 150.000)
72.300 ± 51.500
Cananéia, SP

4

M

Yogui et al., 2003
(7240 - 125000)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em geral, as concentrações de DDT em botos-cinza dos estuários da Costa Norte
do Brasil são baixas em comparação com os estudos conduzidos no sul e sudeste do
Brasil. As concentrações registradas, principalmente na região sudeste e sul, são mais
de vinte vezes superiores às observadas neste estudo.
Nos estudos anteriores, as altas concentrações de ∑DDT foram relacionadas ao
extensivo uso do pesticida em regiões onde agricultura era uma atividade importante.
No estado do Pará, além do uso para a agricultura, o DDT foi utilizado em larga escala
para o controle de vetores em campanhas de saúde pública. Os estoques de DDT
remanescentes na região Norte podem acidentalmente contaminar o solo e o meio
aquático, o que deve explicar a prevalência do metabólito pp’DDT ainda encontrado na
gordura de botos na região, mesmo que em baixas concentrações.
Esses achados reforçam a importância do boto-cinza como sentinela de saúde
dos ecossistemas costeiros da costa norte do Brasil, como já relatado para outros
cetáceos (Moore, 2008). Recomenda-se um monitoramento dos níveis de DDT e seus
metabólitos nas presas dos botos-cinza do estuário amazônico a fim de se verificar o
processo de biomagnificação desses contaminantes.
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SÍNTESE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES
Foi possível diferenciar as populações de botos-cinza do estado do Pará das
populações do Maranhão, Piauí e Rio de Janeiro, por meio do estudo de morfometria
craniana. Esses achados corroboram os estudos anteriores para a espécie, e indicam que
o método se mostra eficiente para diferenciar os estoques populacionais de Sotalia
guianensis. Entre as populações estudadas ao longo da distribuição no Brasil, as
populações da costa norte apresentaram os menores níveis de contaminação por
mercúrio total, metilmercúrio e DDT. Estes resultados reforçam a necessidade de se
aplicar o conceito de ESUs as populações de cetáceos residentes, tratando de forma
diferenciada cada uma das unidades de acordo com suas ameaças e status de
conservação.
O boto-cinza é uma espécie de pequeno cetáceo, que ocupa o topo da cadeia
alimentar dos ambientes costeiros do Brasil. O padrão de fidelidade ao sítio desta
espécie deve ter contribuído para o desenvolvimento de características adaptativas aos
ambientes em que vive. Contudo, também o submeteram ao efeito dos impactos locais,
como os impactos das atividades de pesca costeira e o acúmulo de contaminantes
disponíveis no ambiente. Essas características conferem ao boto-cinza uma série de
recomendações para ser usado como sentinela da saúde dos ecossistemas costeiros.
Estudos sobre a biologia e ecologia do boto-cinza na costa norte são importantes
para a melhor caracterização dessas populações,

contribuindo para a contiínua

avaliação da saúde dos ecossistemas e o estabelecimento de medidas efetivas de
conservação para a espécie. Além disso, estudos futuros poderão fazer uso do botocinza como uma ferramenta para avaliar a saúde dos ecossistemas costeiros e o
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desenvolvimento de medidas de conservação, reduzindo o impacto antrópico sobre a
espécie e do ambiente costeiro.
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