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BOTOS DA LAGOA DOS PATOS NO CONTEXTO DO PELD



Primeiros Estudos

• 1976 – Primeiras observações (Pinedo & Castello)



Primeiros Estudos

•1993/94 – Foto-id, comportamento e distribuição (L. Moller). 

•1998 – Primeira estimativa de abundância (L. Dalla Rosa). 

•2002 – Comportamento e distribuição no estuário (P. Mattos).



Resultados dos primeiros estudos

- Residência

- Área de Reprodução (presença 
de filhotes)

- Área de Alimentação

-Maior concentração na barra

- 83 (78-88) indivíduos no estuário



2005 - Projeto Sistemático de Longa Duração

Objetivos:

•Estimar taxas de mortalidade

•Estimar e monitorar o 
tamanho da população

•Residência

•Intervalo de nascimento

•Estimativa de nascimentos 
(número de filhotes por ano)

•Distribuição/Movimentos

Uso do Habitat

Dinâmica e Viabilidade Populacional



Evidências do Aumento da Mortalidade 

•Monitoramento de praia



•Monitoramento sistemático de praia

Evidências do Aumento da Mortalidade 
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r2= 42,31%

p= 0,011

Tendência temporal na mortalidade do boto, Tursiops truncatus, em 
áreas adjacentes ao estuário da Lagoa dos Patos entre os anos de 1993-
2006 (Fruet 2008).



Sazonalidade marcada na mortalidade
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Parâmetros Populacionais



Projeto BOTOS

RESULTADOS OBTIDOS

• Tamanho da população ao longo dos anos
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Resultados obtidos neste Projeto

•Intervalo de nascimento = 1 - 3 anos (média=2,3)

•Filhotes/ano = 6 - 7

•Reprodução = pulso (entre nov-abr)



Evidências de interações com a pesca através da Foto-id



Compreender os padrões de distribuição

(Uso do habitat)

Elaboração de planos de conservação específicos

dinâmica da pesca

INTERAÇÃO COM PESCA



USO DO HABITAT 

Desenho Amostral

-Estuário
-Área Costeira Adjacente

-Coleta de dados ambientais



COLETA DE DADOS

Avistagens de Botos

Avistagens de Redes



Botos e a Pesca Artesanal – meses frios

BOTOS REDES



Botos e a Pesca Artesanal– meses quentes

BOTOS REDES



Padrões de Distribuição Espacial e Temporal dos Botos

Resultados obtidos com o GLM

Variáveis que influenciaram na distribuição dos botos 
dentro do estuário:

•Distância da barra

•Declividade

•Direção da correnteza de fundo

•Transparência

•Temperatura de fundo

•Estação do ano



Padrões de Distribuição Espacial e Temporal dos Botos

Resultados obtidos com o GLM

Variáveis que influenciaram na distribuição dos botos na 
área costeira:

•Distância da barra

•Distância da costa

•Estação do ano



Objetivos Relacionados ao PELD

• Continuar o monitoramento do uso de habitat em conjunto
com a distribuição das redes de pesca (C, E)

• Verificar se houve mudanças temporais no padrão de 
distribuição dos botos (C, E)

• Avaliar o efeito da pesca sobre a distribuição, abundância e 
dieta da população de botos do ELP (H)

P E L D

C Investigar possíveis efeitos na mudança da salinidade e hidrologia nos cetáceos que se 
utilizam do ELP e da região costeira adjacente;

E  Analisar o efeito da variação dos processos hidrodinâmicos e dos sedimentos sobre os 
padrões temporais de médio e longo prazo nas assembléias da vegetação submersa, 
fitoplâncton, zooplâncton, ictioplâncton, invertebrados bentônicos e necton (peixes e 
cetáceos) do ELP;

H Determinar os elos tróficos dominantes entre produtores primários e consumidores do 
macrozoobentos estuarino, incluindo crustáceos decápodes e peixes de importância 
sócio-econômica na pesca artesanal, como o siri, camarão-rosa, tainha e corvina, e os 
predadores de topo (botos);


