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RESUMO 

A percepção e interpretação da interação de indivíduos e populações com o ambiente e a 

forma como tal relação condiciona sua distribuição espacial é questão-chave e 

recorrente em estudos ecológicos. Padrões de uso de área observados para populações 

emergem em ultima análise da variabilidade entre seus indivíduos em selecionar 

habitats e interagir com os mesmos. Este estudo teve como foco o uso de área pela 

população do boto-cinza, Sotalia guianensis, e sua variabilidade individual no estuário 

de Cananeia, localizado na costa sudeste do Brasil (25°03’ S; 47°55’ W), durante o 

verão e o inverno de 2015 e o verão de 2016. Parâmetros ambientais e geográficos 

(distâncias da desembocadura de rios, da entrada do estuário e de áreas urbanas, 

profundidade, maré e autocorrelação espacial) foram testados para explicar a 

distribuição da população e de seus indivíduos a partir de funções de probabilidade de 

seleção de recursos (RSPF) em modelos aditivos generalizados (GAM). Onze 

indivíduos fotoidentificados com 18 ou mais recapturas  foram avaliados com o uso de 

modelos individuais de ocupação e sua interpretação foi subsidiada por estimativas de 

áreas domiciliares obtidas a partir de kerneis fixos de densidade. Nas três temporadas a 

população apresentou densidades de grupos desiguais ao longo do estuário e todas as 

variáveis, com exceção da distância de áreas urbanas, explicaram as probabilidades de 

presença observadas. Análises individuais revelaram discrepâncias nos tamanhos e 

disposição geográfica de áreas domiciliares e diferenças na composição e estimativa dos 

parâmetros selecionados para cada indivíduo.  A variabilidade individual na população 

deve ter papel fundamental em termos de utilização do espaço e seleção de habitat pelo 

boto-cinza no estuário local. 

 

Palavras-chave: uso de área, seleção de habitat, Sotalia guianensis, variabilidade 

individual, fotoidentificação, Função de Probabilidade de Seleção de Recurso, Modelos 

Aditivos Generalizados 
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ABSTRACT 

 

Understanding and interpreting the interaction of individuals and populations with the 

environment and how this relationship outlines their spatial distribution is a key 

question common in ecological studies. Area use patterns observed for populations are 

ultimately an outcome from individual variability in habitat selection and their 

interaction with such environments. Are use and habitat selection by the population of 

Guiana dolphins, Sotalia guianensis, and its individual variability were accessed in the 

Cananeia estuary (25°03’ S; 47°55’ W), southeastern Brazil, during the summer and 

winter of 2015 and the summer of 2016. Environmental and geographic parameters 

were estimated aiming to explain population distribution and differences within 

individuals. For this purpose, resource selection probability functions (RSPF) were 

applied in generalized additive models (GAM). Covariates tested included: distance to 

river mouths, distance to the estuary entrance, distance to urban areas, depth and tide. 

Geographic coordinates were used to model spatial autocorrelation. Eleven photo-

identified individuals had their occupancy modelled and accessed in relation to their 

home range obtained from fixed kernel densities estimates. The population exhibited 

patchy group densities throughout the estuary in all seasons. Except from distance to 

urban areas all variables were selected in our final model for the population’s RSPF. 

Individual analysis revealed discrepancies in size and location of home ranges which 

lead to remarkable differences in the composition and estimates of parameters selected 

in the models for each individual.  

 

Keywords:  area use; Sotalia guianensis; habitat selection; individual variability; photo-

identification; Resource Selection Probability Functions; Generalized Additive Models 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 O uso do espaço por organismos é consequência de uma miríade de processos e 

sua compreensão é parte fundamental e crítica em grande parte dos esforços de 

conservação de espécies e ecossistemas. Não obstante, atualmente a identificação de 

padrões de ocupação do espaço por organismos, avaliando áreas de maior intensidade 

de uso e qualidades do habitat associado a estas áreas, tem sido característica comum 

em estudos ecológicos nos variados taxa (ver BOYCE et al. 1999 e BOYCE et al., 

2002). Tais estudos servem como norteadores para a identificação de áreas prioritárias 

para conservação (e.g. BAILEY et al. 2009), base para antecipar a distribuição e 

abundancia de animais frente a recuperação de áreas degradadas (e.g. BOYCE e 

WALLER, 2003) e avaliar a intensidade de impacto de ações antrópicas (e.g. PIROTTA 

et al. 2015). 

 Entre os processos delineadores de distribuições de espécies e populações de 

mamíferos marinhos, pode-se citar aqueles consequentes ao comportamento dos 

organismos e aqueles consequentes ao ambiente em que estão inseridos, não ignorando 

que conexões diretas e indiretas existem entre estes dois campos (PALACIOS et al. 

2013). O comportamento pode determinar, por exemplo, interações intra e 

interespecíficas, sua reprodução e adaptações de forrageamento. Enquanto que o 

ambiente relaciona-se, entre outros aspectos, com a produção e concentração de 

alimento, além do comportamento e história de vida de suas presas. Junto a estes 

processos associados intrinsecamente e extrinsecamente aos organismos, a história de 

vida, capacidade de dispersão e padrões de movimentação também irão determinar em 

diferentes escalas padrões de uso de área por seus indivíduos, populações e espécies 

(BURT, 1943; HORTAL, 2010; STRUVE et al., 2010). 

 Neste contexto, a percepção ecológica de como cetáceos utilizam o espaço e 

selecionam habitats tem canalizado esforços de grupos de pesquisa, estimulando 

avanços metodológicos e exigindo contextualizações interdisciplinares que passaram a 

envolver tanto noções biológicas, como oceanográficas e sociogeográficas (ver 

REDFERN et al., 2006; SCHIPPER et al., 2008; MARQUES et al., 2012; PIROTTA et 

al., 2015). Cetáceos são mamíferos aquáticos pertencentes à ordem Cetartiodactlyla e 

apresentam ampla distribuição global (REEVES et al., 2002;  PERRIN et al., 2009), 
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ocupando uma vasta diversidade de ambientes aquáticos, incluindo paisagens oceânicas, 

estuarinas e fluviais (FORCADA, 2009). Dentre o grupo há duas subordens 

monofiléticas viventes: Misticetos e Odontocetos (BARNES, 1985) e existem, 

respectivamente, 14 e 75 espécies viventes descritas para os dois clados (COMMITEE 

ON TAXONOMY, 2016). Os misticetos incluem mamíferos de grande porte, atingindo 

até mais de 30 metros de comprimento na idade adulta (REEVES et al., 2002) e que 

apresentam placas de material queratinizado presas à maxila para apreensão de alimento 

(PIVORUNAS, 1979). Já Odontocetos são mamíferos de menor porte e apresentam 

dentes funcionais na boca para apreensão de alimento. Além disso, este clado é 

caracterizado pela presença de um orifício respiratório, diferentemente dos misticetos 

que apresentam um par de orifícios respiratórios (REEVES et al., 2002). 

O boto-cinza, S. guianensis, é um odontoceto, pertencente à família Delphinidae 

(Figura 1). A espécie encontra-se distribuída em águas rasas costeiras e estuarinas de até 

50 m de profundidade, da América do Sul e da América Central desde Santa Catarina, 

no sul do Brasil (27°S, 48°W), até Honduras (15°N, 79°W) (BEST; DA SILVA, 1996; 

FLORES; DA SILVA, 2009; DA SILVA ET AL., 2010). Seus indivíduos podem atingir 

aproximadamente 2 m de comprimento e pesar até 121 kg (ROSAS et al., 2010). Sua 

dieta consiste principalmente de peixes ósseos e cefalópodes (ROSAS et al., 2010).   

 

 

Figura 1- Indivíduo adulto de boto-cinza, Sotalia guianensis, fotografado no estuário de 

Cananeia em junho de 2015. Foto: Julia Molina 
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Crespo et al. (2010) apontaram a degradação e perda de hábitat decorrente do 

desenvolvimento urbano e atividades econômicas, a exemplo da pesca e aquicultura, 

entre as principais ameaças potenciais às populações de Sotalia. Existe especial 

preocupação em relação à degradação de florestas de mangue que proporcionam grande 

parte da produtividade, da qual provavelmente diversas populações de S. guianensis 

dependem. Além disso, exposição à intensa poluição sonora também é considerada uma 

importante ameaça à espécie, por afetar sua estrutura acústica e a produção de assobios 

(Ibid).  

Em estudo recente Parsons et al. (2015) destacaram entre as ações prioritárias 

para a conservação de cetáceos a necessidade de suprir a carência de dados de 

determinadas espécies e suas populações, a exemplo de populações de S. guianensis. 

Entretanto, estudos que permitam a avaliação do estado de conservação da espécie ainda 

encontram-se escassos, e a espécie consta como “Dados Insuficientes” (“Data 

Deficient”, em língua inglesa) segundo a União Internacional para a Conservação da 

Natureza (“World Conservation Union” em inglês). Recentemente o boto-cinza foi 

categorizado como “Vulnerável” na “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção" do Ministério do Meio Ambiente (ICMBIO, 2014). 

 Fundamentado nos enunciados acima o presente estudo tem como objetivo 

avaliar o uso de área pelo botos-cinza, S. guianensis, no estuário de Cananeia, com vista 

a possíveis características ambientais motrizes de sua ocupação. Para isso, dois estudos 

foram designados e implementados, correspondendo aos dois capítulos desta 

dissertação. 

 No Capítulo 1, testou-se a hipótese de que a distribuição de S.guianensis não é 

homogênea ao longo do estuário e sua variação pode ser explicada por determinadas 

características ambientais. 

 No Capítulo 2, testou-se a hipótese de que dentre o padrão observado para a 

população haveria diferenças no uso do espaço realizado por indivíduos e de que tais 

diferenças podem estar relacionadas à seleção de diferentes ambientes. Os objetivos 

específicos deste capítulo foram: delimitar áreas de uso dos indivíduos, testar se estas 

áreas poderiam ser associadas a determinadas características ambientais, e comparar 

estas áreas e suas respectivas características selecionadas pelos indivíduos com os 

padrões de uso de área observados para a população. 
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CAPÍTULO 1. Distribuição espacial da população de boto-cinza, Sotalia 

guianensis, no estuário de Cananeia e influência de parâmetros geográficos e 

ambientais  

 

1.1 INTRODUÇÃO 

1.1.2. Distribuição espacial e funções de seleção de recursos 

A utilização do espaço por indivíduos pode refletir a influência de fatores bióticos e 

abióticos, a partir dos quais emergem padrões de distribuição espacial observados para 

populações. Quando estes padrões evidenciam maiores concentrações por determinadas 

áreas, as características destas podem ser investigadas para que se conheçam variáveis 

influentes na seleção de habitat (ROSENZWEIG, 1981). 

Uma forma de atingir este objetivo é avaliar a relação entre a presença dos 

organismos e os recursos disponíveis para os mesmos nestas localidades. Tais 

abordagens podem ser associadas a funções de seleção de recursos, abreviado para RSF 

(do inglês ‘Resource Selection Function’) ou funções de probabilidade de seleção de 

recursos, abreviado para RSPF (do inglês ‘Resource Selection Probability Functions’).  

A distinção entre os dois termos é tênue e, muitas vezes, os termos são utilizados como 

sinônimos na literatura (BOYCE et al., 2002). Lele et al. (2013), entretanto, enfatizam 

as diferentes interpretações biológicas atreladas a cada termo. A seleção de um recurso 

por um animal pode ser definida como o ato de utilizar uma unidade deste recurso caso 

ela seja encontrada (Ibid). Neste cenário, um recurso pode ser, por exemplo, um item 

alimentar, um parceiro mutualístico, um local de abrigo, etc. Quando são utilizadas 

características do espaço como aspectos ambientais e geográficos para a representação 

destes recursos a abordagem volta-se para a seleção de habitat.  A probabilidade de 

seleção deste habitat depende do seu tipo e, portanto, habitats que ofereçam maiores 

vantagens relativas terão uma probabilidade de seleção maior (BOYCE et al. 2016, 

LELE et al.2013). RSPFs encontram-se em uma escala amostral em que se pode estimar 

a probabilidade de uso de uma unidade deste recurso, enquanto que RSFs estimam um 

valor proporcional a esta probabilidade mas que ao ser ajustado de acordo com a 

intensidade amostral pode ser interpretado em conformidade com a primeira. Portanto, a 

escolha entre se utilizar cada uma das formas depende do desenho amostral em que cada 
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estudo se insere além de suas limitações metodológicas. Desenhos amostrais que 

permitam a obtenção de dados no formato de presenças ou ausências dos organismos, 

normalmente decorrentes de esforços amostrais ativos que percorram uma área finita de 

unidades amostrais facilitam a implementação de RSPFs, que podem então ser 

estimadas em modelos de ocupação. 

Uma forma elementar de representar esta relação entre a ocupação do espaço por 

animais e seu ambiente é por meio de modelos lineares. Estes são expressos pela 

regressão linear, Y =α + β1X1…+βqXq  +  ε , em que a probabilidade de presença ou 

ausência (Y)  de uma espécie, um indivíduo, ou um grupo de indivíduos em um recorte 

amostral pode ser estimada a partir de uma série de parâmetros e depender da escolha 

adequada das variáveis explicativas relacionadas ao contexto do estudo. Todavia, é 

natural que todo modelo apresente resíduos, isto é, a quantidade de variação dos dados 

que não pôde ser explicada segundo aquela equação (ε). Além disso, é evidente que 

existe uma limitação intrínseca a qualquer processo de modelagem, pois o valor real dos 

coeficientes (β) que determinam a relação entre a variável resposta e as variáveis 

explicativas é, inerentemente, inacessível ao pesquisador. Desta forma, em qualquer 

processo de modelagem estatística, ao se obter os coeficientes de variáveis explicativas 

a partir de uma amostra, uma extrapolação é realizada e exige, portanto, que 

determinadas premissas sejam respeitadas.  

No caso de modelos lineares, as premissas denotam que (i) os resíduos 

apresentem uma distribuição normal, (ii) ocorra homocedasticidade  dos resíduos, ou 

seja, suas variâncias devem estar espalhadas homogeneamente ao longo dos valores 

estimados pelo modelo, (iii) exista independência entre as observações e que (iv) a 

variável explicativa seja fixa, isto é, uma variável que seja determinística e, para um 

determinado valor desta, seja invariavelmente estimado um valor de resposta em 

conformidade com o observado (CHAMBERS e HASTIE, 1991; ZUUR et al., 2007). 

Em alguns casos tais premissas podem ser atendidas e o modelo pode ser validado. 

Porém, é evidente que atender a estas premissas prevê que relações naturais mais 

complexas sejam muitas vezes representadas de forma grosseira, ou exige que os dados 

sejam transformados, o que entretanto, altera a real relação entre as variáveis, 

mascarando importantes informações ecológicas.  
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Uma alternativa a este impasse é o uso de Modelos Lineares Generalizados 

(‘Generalized Linear Models – GLM’, em língua inglesa) (NELDER e BAKER, 1972). 

Modelos Generalizados permitem que a premissa de normalidade seja violada, 

assumindo-se outras distribuições possíveis, à exemplo de dados que apresentam 

distribuições exponencial, binomial, gama, entre outras. Em seu trabalho original, 

Nelder e Baker (1972) inovaram ao associar estas distribuições a uma mesma 

terminologia, unindo-as na família exponencial, o que facilitaria interpretações e 

cálculos estatísticos. Eles então cunharam o termo ‘Generalized Linear Models’ e 

abriram portas para uma cascata de estudos e aplicações destes métodos que então se 

consagraram nos estudos ecológicos (MCCULLAGH, 1984; GUISAN et al., 2002; 

MACKENZIE, 2006). A relação entre a variável resposta e variáveis explicativas ainda 

assim é formada por um componente linear, porém esta relação é estabelecida por uma 

‘função de ligação’ ou ‘link function’ em língua inglesa. Entretanto, em situações onde 

a relação examinada não for linear, ainda serão cometidos erros graves de interpretação. 

Neste caso, é necessário que o GLM seja apresentado em uma versão não paramétrica e 

onde a relação à cada variável do componente linear possa, de fato, ser estabelecida por 

uma função própria.  

 Tal particularidade pode ser atingida por meio de Modelos Aditivos 

Generalizados (‘Generalized Additive Models’ – GAM, em língua inglesa) (HASTIE e 

TIBSHIRANI, 1990), que representam uma forma eficiente de capturar relações não 

lineares entre distribuições espaciais de organismos e o ambiente (GUISAN et al., 

2002). Em substituição à estimativa dos coeficientes - e seus intervalos de confiança - 

uma função suavizante, também chamada de ‘smoothing function’ ou ‘smoother’ em 

língua inglesa, é obtida para estabelecer relações não lineares. Em síntese, o ‘smoother’ 

irá permitir o ajuste de uma curva para cada relação entre a variável resposta e sua 

variável explicativa (HASTIE e TIBSHIRANI, 1990; HASTIE e TIBSHIRANI, 1993; 

WOOD e AUGUSTIN, 2002; WOOD, 2006). Atualmente existe uma variedade de 

‘smoothers’ descritos com seus algorítimos já desenvolvidos e, concomitantemente, 

também uma variedade de técnicas que auxiliam a escolha do ‘smoother’ adequado. 

Wood e Augustin (2002), Wood (2006) e Zuur et al. (2009c) expõem uma explicação 

didática e robusta deste processo.  

 Não obstante, muitas vezes pesquisadores deparam-se com casos em que a 

premissa de homocedasticidade dos resíduos é violada. Além disso, ao lidar com dados 
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ecológicos, é natural que os dados se apresentem aninhados ou carreguem correlações 

espaciais e/ou temporais ou de outra natureza. Negligenciar estas circunstâncias pode 

comprometer a robustez dos resultados, bem como das inferências biológicas sobre os 

mesmos. Atender a tais peculiaridades pode exigir que uma parte não fixa seja 

incorporada ao modelo e, neste cenário, encontram-se os modelos mistos (LAIRD e 

WARE, 1982; ROBINSON, 1991). Além da componente fixa da expressão, que pode 

ser linear ou não, é adicionada uma componente randômica que permite que relações 

sejam estabelecidas sem que estas particularidades dos dados sejam ignoradas 

(PINHEIRO e BATES, 2000; ZUUR et al., 2009a).  

Junto à gama de opções em técnicas de modelagem disponíveis aos 

pesquisadores, há variados métodos que auxiliam a escolha, não somente da família de 

modelos mais adequada, como também qual o modelo que contempla as variáveis e 

suas interações de forma mais verossímil. Dentre estes, o Critério de Informação de 

Akaike (AIC) (AKAIKE, 1998) consagrou-se como um método robusto de avaliação do 

ajuste e nível informativo do modelo e tem sido amplamente utilizado em estudos 

ecológicos em contraste com o tradicional teste de hipóteses (ANDERSON et al., 2000; 

JOHNSON e OMLAND, 2004). Desta forma pesquisadores podem trabalhar em um 

cenário de múltiplas hipóteses plausíveis e modelos são selecionados de acordo com 

este critério expandindo o poder de interpretações.  

 Em ultima análise, a implementação de diferentes famílias de modelos para 

descrever RSFs ou RSPFs pode estruturar a conexão entre a biologia de uma população 

e a ecologia da paisagem em que esta se encontra (BOYCE et al. 2016). No entanto, a 

escolha das variáveis relevantes a este contexto é etapa fundamental dos estudos 

ecológicos e varia de acordo com cada recorte espacial e espécie em questão. Responder 

indagações acerca do uso de espaço por organismos de grande mobilidade inseridos em 

ambientes altamente dinâmicos, como estuários, regiões costeiras e oceanos, com o qual 

interagem, alterando-o e respondendo às suas propriedades de curto a longo prazo, exige 

que fatores ambientais, geográficos e bióticos, quando escolhidos para as análises, 

contemplem a biologia de cada espécie-alvo e as qualidades específicas de cada área de 

estudo (e.g. PETERSON; LUBCHENCO, 1997; POWELL; MITCHELL, 2012).   

Em estudos sobre as distribuições de odontocetos e misticetos, seu uso de área 

têm sido relacionado a diversas características ambientais, como topografia, temperatura 
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da superfície do mar, salinidade e profundidade (FORNEY, 2000; HASTIE et al., 2005; 

VIDDI et al., 2010; DE BOER et al., 2014). Essas componentes são comumente 

indicadores indiretos de adequabilidade ambiental para presas e, por muitas vezes, a 

única forma viável de avaliar a relação entre a distribuição destas populações de 

predadores de topo e suas presas (PALACIOS et al., 2013). Torres et al. (2008) 

mostraram que, devido a defasagens temporais,  o poder de explicação de parâmetros 

ambientais pode ser ainda maior que parâmetros diretos de distribuição das presas. Ao 

estudar uma população de golfinhos-nariz-de-garrafa, Tursiops truncatus, em ‘Florida 

Bay’ nos Estados Unidos, estes pesquisadores identificaram que parâmetros como tipo 

de habitat bêntico e qualidade da água explicaram a distribuição observada da 

população no local de estudo mais eficientemente do que as próprias medidas diretas de 

densidade de presas. Da mesma forma, ‘proxies’ de produção primária, como a 

concentração de clorofila, têm sido testados como possíveis variáveis relacionadas à 

agregação de presas e, portanto, de seus predadores (FERGUSON et al., 2005). 

 

1.1.2 Uso de área e seleção de habitat por S. guianensis 

 

 Grande parte do conhecimento atual sobre o uso de área por S. guianensis está 

baseado em populações encontradas em baías e estuários onde as águas são abrigadas 

(e.g. GEISE, 1999; FLORES e BAZZALO,2004; HARDT, 2005; CREMER, 2007; 

ROSSI-SANTOS et al., 2007; SANTOS e ROSSO, 2007; BATISTA, 2008 e 2014; 

NERY et al., 2010; WEDEKIN et al., 2010). Entretanto nas diferentes localidades, 

populações apresentaram formas distintas de distribuição no espaço e associação a 

certas características do ambiente e da geografia local. 

 No estuário de Cananeia, S. guianensis tem sido foco de diversos estudos pois 

uma população relativamente grande pode ser observada durante todo o ano (GEISE et 

al., 1999; SANTOS et al., 2001). Os primeiros estudos reportando aspectos sociais e 

comportamentais da população foram realizados por GEISE (1999) e MONTEIRO-

FILHO (1991), este último foi pioneiro ao enfocar o repertório sonoro de seus 

indivíduos que foi posteriormente investigado em outros estudos comportamentais (e.g. 

PIVARI e ROSSO, 2005; MONTEIRO-FILHO, 2006).  

 A compreensão da organização social e espacial da população expandiu a partir 

da implementação de técnicas de identificação de indivíduos quando se demonstrou que 

a população se encaixa em um modelo social de fusão-fissão, com quebra e formação de 
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grupos variando com o tempo (SANTOS e ROSSO, 2008). O conhecimento a respeito 

da abundância da população teve inicio a partir de técnicas de amostragem de distâncias 

(e.g. GEISE et al., 1999; BISI, 2001; ROLLO JR, 2002), porém novas estimativas do 

tamanho populacional foram obtidas também a partir da identificação de seus 

indivíduos (ACUÑA, 2002; PACÍFICO, 2008; MELLO, 2016).  

 Santos e Rosso (2007) investigaram a relação entre as variáveis ambientais 

temperatura, salinidade, profundidade e transparência da água e o tamanho de grupos da 

população no estuário com o emprego de análises univariadas. Os autores não 

encontraram evidências para relações entre as variáveis e os tamanhos de grupos, mas 

relataram uma possível correlação positiva com a profundidade da água. Além disso, 

esta relação também não pode ser comprovada para a população vizinha residente no 

litoral norte paranaense (SANTOS et al., 2010).   

 Em outras localidades, populações de S. guianensis tem sido associadas a uma 

gama de descritores ambientais incluindo, sobretudo: temperatura (eg. SIMÃO e 

POLETTO, 2002), profundidade e declividade (eg. AZEVEDO et al., 2007; WEDEKIN 

et al., 2007; GODOY et al, 2015), salinidade (e.g. ROSSI-SANTOS et al., 2010; 

GODOY  et al. 2015) e distância da costa (e.g. WEDEKIN et al., 2007). 

 Ademais, áreas de confluência com rios parecem favorecer a ocupação por S. 

guianensis em diferentes populações (CREMER et al., 2004 - Baía da Babitonga, Santa 

Catarina; ROSSI-SANTOS et al., 2006 – Banco dos Abrolhos, Bahia; ROSSI-SANTOS 

et al., 2007 – estuário de Caravelas, Bahia). Por outro lado, Wedekin et al. 2010 

observaram que na Baía Norte, Santa Catarina, áreas de maior intensidade de uso pelos 

animais estavam relacionadas à menor profundidade, à maior declividade, e ao maior 

distanciamento de mangues e de áreas urbanas. Nery et al. (2010) observaram  maior 

preferência dos indivíduos por águas protegidas em detrimento de áreas próximas à 

entrada da Baía de Sepetiba, no estado do Rio de Janeiro. Enquanto que análises do uso 

de hábitat pela população residente na Baia de Guanabara, no mesmo estado, indicaram 

que os indivíduos parecem evitar áreas mais degradadas (AZEVEDO et al., 2007) 

indicando a importância em compreender a influência de áreas urbanas na ocupação do 

espaço por S. guianensis. 

 Estes estudos representam importantes informações na compreensão do uso de 

área por populações de S. guianensis. Contudo, muitos destes baseiam-se em 

associações que não permitem verificar o grau de influência destas variáveis em relação 

direta a ocupação por S. guianensis. Assim como tem sido aplicado eficientemente a 
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outras espécies de odontocetos (REDFERN et al., 2006), o uso de técnicas de 

modelagem na seleção de hábitat pode representar uma abordagem promissora para a 

compreensão da relação entre a distribuição espacial de populações de S. guianensis e 

características do meio ambiente. 

 

 Godoy et al. (2015) avaliaram a relação de variáveis ambientais na distribuição 

dos botos no estuário de Cananeia e inferiram que sua presença poderia ser explicada 

pela profundidade e salinidade. Na ocasião, foram utilizados GLMs para investigar a 

importância das variáveis salinidade, temperatura, transparência da água e 

profundidade, classificadas em categorias, em explicar contagens de grupos em uma 

porção do estuário, denominadamente a Baía do Trapandé – baía formada no interior do 

estuário próximo a sua conexão com o mar. Entretanto, o trabalho não reportou todos os 

modelos competidores nem etapas de validação do modelo final. 

  Santos e Rosso (2007) e Oshima e Santos (2011 e 2016) relataram que a 

distribuição da população engloba áreas internas do estuário e porções de canais 

distantes da Baía do Trapandé.  Entretanto, ainda são incipientes os estudos que 

permitem concluir como os botos distribuem-se ao longo de todo o estuário, e a 

importância de algumas variáveis ambientais relevantes ao complexo estuarino - como a 

confluência de rios e confluência com o mar e a proximidade a áreas urbanas - além de 

fatores em escala fina e temporal como a estratificação de marés e autocorrelações 

espaciais.  

 O estuário de Cananeia tange áreas ribeirinhas urbanizadas em diferentes níveis 

e sofreu um aumento recente no tráfego de embarcações (BEU, 2008), que incluem o 

aumento em atividades de turismo para observações dos animais (SANTOS et al., 2010) 

ressaltando a importância em se identificar áreas de maior intensidade de uso pela 

população ao longo de todo o estuário e fatores influentes nesta seleção de habitat. 

Ressalta-se que Crespo et al. (2010) recomendaram o monitoramento da distribuição 

espacial de populações de Sotalia para que as ameaças às suas populações possam ser 

detectadas e estratégias de conservação sejam elaboradas de modo eficiente. 

Além disso, a compreensão do uso de área e seleção de hábitat pela população 

residente ao estuário contribui para atingir e avaliar as metas do Plano de Ação Nacional 

(PAN) para Conservação de Mamíferos Aquáticos (ICMBIO, 2011) que visam a 

‘ampliação do conhecimento científico sobre pequenos cetáceos no Brasil’ e 
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‘minimização da perda de hábitat dos pequenos cetáceos no Brasil’, e pode ser utilizado 

como instrumento para ‘avaliação e redução do impacto do turismo e lazer sobre 

pequenos cetáceos no Brasil’ também previsto neste PAN.  

 

1.2. OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo descrever a distribuição espacial da 

população de boto-cinza, Sotalia guianensis, no estuário de Cananeia entre 2015 e 2016 

e avaliar a influência de parâmetros ambientais e geográficos na seleção de habitat. 

Foram postuladas duas perguntas para que se alcançassem estes objetivos: 

(i) Será a distribuição espacial da população de S. guianensis no estuário de 

Cananeia uniforme? 

(ii) Será possível avaliar características ambientais mais fortemente associadas à 

probabilidade de presença de grupos de botos e portanto à seleção do habitat por esta 

população ? 

 

1.3. MATERIAL E MÉTODOS 

1.3.1 - Área de Estudo 

O estuário de Cananeia (25° 03’S; 47°55’W) encontra-se entre quatro ilhas 

principais (Cananeia, Cardoso, Comprida e Iguape) e compõe parte da APA Federal de 

Cananeia-Iguape-Peruíbe. O sistema comunica-se com o oceano adjacente por duas 

barras principais, a Barra de Cananeia entre as Ilhas de Cananeia e do Cardoso, a partir 

da qual forma-se a Baía do Trapandé no interior do estuário, e a Barra de Icapara , entre 

Ilha Comprida e Iguape (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990) (Figura 2). Trata-se de 

um sistema de micromarés, com profundidade chegando até 23 metros (TESSLER, 

1988; SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990) e salinidade variando entre 1 e 32 ppm 

segundo Mishima (1985), sendo que valores de até 40 ppm foram registrados por Santos 

e Rosso (2007).  
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A área de estudo compreende um total de 132 km
2
. Seu limite ao sul é dado pela 

Ilha do Cardoso e ao norte pela região do Tombo das Águas. O limite foi designado de 

acordo com observações prévias realizadas por Santos e Rosso (2007) de modo que a 

área abrangesse toda a região do estuário onde grupos de S. guianensis têm sido 

observados.  

Para que toda a área de estudo pudesse ser amostrada de maneira uniforme, e os 

esforços de observação fossem capazes de abranger toda sua extensão no menor 

intervalo de tempo possível, houve a divisão da referida área em três subáreas sem 

barreiras naturais entre as mesmas, denominadas “A1”, “A2” e “A3”.  

A Figura 2 apresenta a visualização da área de estudo e sua subdivisão. Pontos 

de referência foram destacados e nomeados conforme são citados neste estudo.  

A área de estudo foi dividida em uma malha de 166 células amostrais de 1 km² 

que foram associadas à presença de grupos de S.guianensis e às características 

ambientais utilizadas nas etapas de modelagem, conforme descritas nos itens a seguir.  

 

 

Figura 2 - Mapa da área de estudo evidenciando o estuário de Cananeia, as três 

subáreas amostradas: A1, A2 e A3 e pontos de referência: 1- Pedra do Tombo; 2- 
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Vilarejo Pedrinhas (Ilha Comprida); 3- Saco Grande; 4- Vilarejo Juruvauva (Ilha 

Comprida); 5- Bairro Agrossolar (Cananeia); 6- Balsa Ilha de Cananeia – Ilha 

Comprida; 7- Ponta da Trincheira; 8- Barra de Cananeia; 9- Praia do Pereirinha; 10- Ilha 

da Casca; 11- Saco do Mandira; 12- Balsa Ilha de Cananeia – Continente. 

                      

1.3.2 - Coleta de dados 

1.3.2.1 - Esforços de observação 

As coletas de dados foram realizadas em três temporadas: verão de 2015, 

inverno de 2015 e verão de 2016. Em cada temporada, cada sub-área foi investigada 

entre 18 e 20 ocasiões distintas, totalizando 55 ocasiões em que toda a área foi 

amostrada. Foram utilizadas duas embarcações com motor de popa, cada uma cobrindo 

uma subárea por dia. Ao longo da temporada de coleta de dados houve um revezamento 

rotacional envolvendo as subáreas percorridas. 

Trajetos estruturados em ziguezague com velocidade baixa e constante serviram 

como base para que os investigadores cobrissem a área de estudo. Esse esforço de 

observação foi desenvolvido com estado adequado de mar (Beaufort≤2). Quando um 

grupo de S. guianensis foi localizado houve aproximação aos mesmos. Foram 

registrados para cada grupo os horários de início e término de esforço, as coordenadas 

geográficas da localização do grupo e tamanho estimado do grupo em número total de 

indivíduos. Um grupo foi definido como uma agregação de pelo menos dois indivíduos, 

independente de sua faixa etária evidente, próximos em um raio de aproximadamente 50 

metros (SANTOS e ROSSO, 2007). Geralmente os grupos estão engajados em uma 

mesma atividade, mas isto não é uma necessidade para que assim sejam classificados 

(Ibid).  

 

1.3.2.2.  Dados ambientais e geográficos 

A escolha das variáveis ambientais utilizadas para a etapa de modelagem da 

distribuição da população foi feita com base na biologia da espécie e conspicuidade da 

área de estudo, conforme apresentado na Introdução deste capítulo. Também foi 
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considerada a viabilidade na obtenção de dados em escala espacial e temporal 

apropriada para as caraterísticas específicas deste estudo.  Estas são: 

a) Profundidade: 

Para realizar esta análise deve-se utilizar um raster de profundidade da área de 

estudo com definição adequada para a escala da malha amostral adotada -1 km² - ou 

próxima disso, permitindo a interpolação dos dados. Na ausência destes, em agosto de 

2016 foram coletados os dados de profundidade com uso de uma sonda ao longo de toda 

a área de estudo. 

O estuário foi percorrido ao longo de seu curso e a cada segmento entre 1 e 2 km 

de distância o percurso foi interrompido. Para cada segmento foram coletadas 

profundidades de margem a margem em pontos distanciados em aproximadamente 100-

150 m entre si. As distâncias não se mantiveram constantes, pois áreas com bancos de 

areia que apresentassem risco de encalhe foram evitadas.  

Todas as medições foram corrigidas de acordo com as medições do nível do mar 

para Cananeia fornecidas pelo Laboratório de Dados Oceanográficos pertencente ao 

Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (LabDados, IO - USP).  

Com uso do programa computacional ArcMap® versão 10.2.1 (ESRI), foi 

gerado um raster de profundidades utilizando-se a ferramenta ‘interpolação por kernel 

com barreiras’, no qual as áreas de terra foram incorporadas ao procedimento como 

barreiras para a interpolação.  

b) Distância de desembocadura de rios 

Utilizando o mesmo programa computacional, foi calculada a distância do 

centroide de uma célula amostral até a desembocadura do rio mais próximo. Como a 

área de estudo é um estuário com uma ilha central (Ilha de Cananeia) e também 

promontórios e canais sinuosos, não foi utilizado o cálculo de distância Euclideana, mas 

um cálculo de distância baseado em um custo acumulado para o destino, no caso a 

desembocadura do rio mais próximo. Para este fim, utilizou-se a ferramenta ‘Cost 

Distance’ do pacote básico do programa ArcMap®. 

Neste método, a distância mais curta ao destino é calculada utilizando-se como 

base um raster em que as porções de terra recebem um mesmo valor exorbitantemente 
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alto e porções de água recebem um mesmo valor mínimo. Desta forma, o software 

estima as distâncias entre os centroides e a desembocadura de rio mais próxima 

utilizando o caminho que compreenda somente as células de menor valor e, portanto, as 

áreas de água. 

c) Distância de áreas urbanas 

Para a presente análise foram consideradas áreas urbanas (I) o centro da cidade 

de Cananeia, na sua porção continental caracterizada pela balsa de Porto Cubatão, e 

insular caracterizada pelas balsas de Porto Cubatão e pela balsa entre a Ilha de Cananeia 

e Ilha Comprida, (II) a praia onde esta balsa atraca na Ilha Comprida, e (III) o bairro 

Agrossolar em Cananeia (Figura 2). Esta classificação baseou-se na grande 

concentração imobiliária e alto tráfego de embarcações motorizadas nas referidas 

localidades em relação ao restante da área de estudo. 

 Os cálculos de distâncias de área urbana foram realizados de acordo com o 

procedimento de distância baseada em um custo acumulado para o destino, descrito 

anteriormente para distâncias de desembocadura de rios. 

d) Distância da Barra de Cananeia 

No presente estudo a região da Barra de Cananeia deve ser interpretada também 

como a entrada do estuário e esta é a única conexão direta da área de estudo amostrada 

com o oceano (Figura 2). 

Os cálculos de distâncias da Barra foram realizados de acordo com o procedimento 

de distância baseada em um custo acumulado para o destino, descrito anteriormente 

para distâncias de desembocadura de rios. 

e) Ciclo de marés 

Informações a respeito dos ciclos de marés foram obtidas a partir de dados do nível 

do mar para Cananeia fornecidos pelo LabDados,  IO - USP. O laboratório forneceu 

dados sobre o nível do mar e os respectivos horários de monitoramento com intervalos 

de três minutos para todo o período de trabalho de campo. Estes valores foram 

convertidos para variações positivas e negativas em relação à média do nível do mar em 

Cananeia durante o período de estudo. Por conseguinte, para cada bloco de valores 
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positivos e negativos foram selecionados os horários correspondentes à variação 

máxima em módulo que se referem às marés alta e baixa, respectivamente.   

Neste estudo, cada ciclo de marés foi considerado dividido em quatro fases 

subsequentes tendo em vista a direção e intensidade da corrente da maré: primeira 

enchente (E1), segunda enchente (E2), primeira vazante (V1), segunda vazante (V2). 

Sua relação ao ciclo é exibida na Figura 3. 

Assumiu-se que em cada ciclo de marés as quatro fases correspondem a períodos 

proporcionalmente equivalentes. Assim, o horário de início da segunda vazante foi 

obtido a partir do horário mediano entre uma maré alta e sua subsequente maré baixa. 

Analogamente, o horário mediano entre uma maré baixa e sua subsequente maré alta 

corresponde ao início da segunda enchente. O início da primeira enchente e da primeira 

vazante, por sua vez, corresponde ao próprio horário de maré baixa e maré alta 

respectivamente (Figura 3). Este procedimento foi aplicado para todos os dados obtidos 

durante todo o período de estudo. Deste modo, obtiveram-se os horários de início das 

quatro fases da maré para cada ciclo de marés. Não houve distinção entre marés sizígias 

e marés de quadratura nas análises. 

As informações foram analisadas juntamente com os dados dos horários de 

amostragem da área de estudo, pareando cada uma das células amostrais à sua 

respectiva fase da maré.  

 

Figura 3 – Esquema ilustrativo do ciclo de marés e suas categorias utilizadas no 

presente estudo: primeira enchente (E1), segunda enchente (E2), primeira vazante (V1) 

e segunda vazante (V2).  
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Tabela 1 – Relação de variáveis explicativas e suas propriedades, utilizadas na 

construção de modelos de função de probabilidade de seleção de recursos por Sotalia 

guianensis no estuário de Cananeia entre 2015 e 2016. 

Variável Abreviação Tipo Unidade 
Escala 

espacial 

Escala  

temporal 

Profundidade - Contínua m  0,1 - 0,3 km² - 

Distância de 

desembocadura de 

rios 

d_rio Contínua km 1 km² - 

Distância de áreas 

urbanas 
d_urb Contínua km 1 km² - 

Distância da 

Barra de Cananeia 
d_Barra Contínua km 1 km² - 

Maré - Categórica - - 
data:hora: 

minutos 

 

 Todas as variáveis contínuas foram centralizadas subtraindo dos valores 

originais as suas médias e dividindo pelo desvio padrão. Daqui em diante a 

nomenclatura “profundidade” “d_rio”, “d_urb” e “d_Barra” referem-se aos valores 

centralizados destas variáveis.  

 

1.3.3 -  Análise espacial 

 Os grupos amostrados em cada temporada foram plotados em mapa 

georreferenciado da área de estudo. 

 A partir destes registros, a área de uso dos grupos foi estimada com o uso de 

kerneis fixos de densidade (KDE) do pacote de ferramentas “Home Range Tools”, 

versão 2.0.20 (RODGERS et al., 2015) para ArcGIS
®
. Adotou-se o método de 

‘validação cruzada de quadrados mínimos’ (‘least squares cross-validation’, em inglês, 

abreviado aqui como LSCV) para estipular o parâmetro de suavização (‘bandwidth’, em 

inglês).  

 Este método foi escolhido por ser indicado como um dos mais eficientes e 

sensíveis aos núcleos de maior densidade (SEAMAN e POWELL, 1996), que quando 
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comparado com o método de “largura de referência” (‘reference bandwidth,’ em inglês),   

aplicado para definir áreas de uso de indivíduos de S. guianensis no mesmo estuário, 

geraram núcleos mais bem definidos,  porém ainda maiores do que as áreas nucleares 

fragmentadas delineadas pelo mesmo método LSCV em kerneis adaptativos (ver 

OSHIMA, 2011 e OSHIMA e SANTOS, 2016). 

 Isopletas com limites que incorporam 95% e 50% das avistagens foram 

delineadas e interpretadas respectivamente como área total de uso e áreas de maior 

intensidade de uso pela população. 

 As áreas dos polígonos delimitados pelas isopletas foram calculadas em 

quilômetros quadrados e em porcentagens do total da área de estudo. Comparações do 

tamanho destas áreas nas três temporadas do estudo foram realizadas utilizando-se o 

Teste qui-quadrado. 

Os tamanhos dos grupos encontrados nas três temporadas de estudo foram 

descritos e avaliados utilizando-se o teste F para se verificar a homocedasticidade dos 

valores. Quando o teste não pode refutar a hipótese de homocedasticidade dos valores e 

o número amostral foi alto – superior a 100 - o Teste-t de Student foi utilizado para 

testar se ocorriam diferenças significativas nos tamanhos de grupo entre as temporadas.   

 

1.3.4 -  Modelagem estatística 

1.3.4.1 - Exploração dos dados 

 Previamente à elaboração dos modelos estatísticos, os dados foram explorados e 

preparados para as etapas de ajuste de modelos. Neste momento: 

i. A presença de outliers na variável resposta ou nas variáveis explicativas foi verificada 

e extraída. 

ii. Verificou-se a ausência de colinearidade das variáveis explicativas utilizando análises 

gráficas, os coeficientes de correlações de Pearson e a análise do Fator de Inflação de 

Variância (VIF). Este fator indica o quanto a variância dos coeficientes de regressão 

estimados está inflada em comparação a quando as variáveis explicativas não são 

relacionadas linearmente. Foi adotado um valor limite de 3 para o VIF, segundo 

recomendado por Zuur et al. (2009). 
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1.3.4.2. Construção de modelos 

 Finalizada esta etapa exploratória foram utilizadas RSPFs mediante modelos 

aditivos generalizados.  Neste estudo, uma unidade de recurso é entendida como uma 

unidade em duas dimensões caracterizada por sua localização espacial (células 

amostrais) e seu posicionamento temporal (ocasião amostral, ou seja, data e hora em 

que a célula foi amostrada). Sendo assim computa-se um total de 166 células x 55 

ocasiões amostrais possíveis e, portanto, 9130 unidades.  

 Valendo-se da equação abaixo, 

Y(i)= α + β1X1(i)…+βqXq(i)  + 𝑓(Xr(i) ) + ε (i) 

para todos os modelos assumiu-se: 

- Y = presença/ausência de grupos de S. guianensis; 

- X = conjunto das variáveis ambientais e geográficas descritas na secção 1.3.2 e 

possíveis interações entre estas; 

- q = contador para variáveis inclusas nos modelos como termos lineares; 

- β = coeficientes para as variáveis inclusas nos modelos como termos lineares; 

- 𝑓(Xr)= função suavizante, daqui em diante referida como ‘smoother’, para variáveis 

inclusas nos modelos como termos aditivos; 

- i = contador da unidade de recurso; 

- ε ~ N (0, σ ²), i.e. resíduos com distribuição normal, média igual a 0 e variância  σ ² 

constante. 

 Para a construção dos modelos assumiu-se uma distribuição binomial devido a 

natureza binária das observações (1 para presença e 0 para ausência de grupos) e função 

de ligação da classe logit. Esta função transforma valores contínuos da probabilidade 𝝅, 

no intervalo [0, 1 ] à linha ajustada.  A função é dada por: 

logit(𝜋)= ln (
𝜋 

1−𝜋 
) = ln(𝜋) – ln (1- 𝜋 ) 
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 Assim, se 𝝅 é a probabilidade de presença em um determinado evento i, 

então 𝝅/(1 − 𝝅) correspondente à chance do mesmo. Logo logit da probabilidade é o 

logaritmo das chances de presença.  

 Regressões de polinômios cúbicos foram utilizadas para que os ‘smoothers’ 

fossem estimados. Em linhas gerais o ajuste do ‘smoother’ é feito a partir da repartição 

do gradiente da variável explicativa X em intervalos e, para cada intervalo, um 

polinômio cubico é ajustado com o uso de Mínímos Quadrados Ordinários (abreviado 

aqui como OLS a partir de ‘Ordinary Least Squares’ em língua inglesa) (Figura 4). O 

uso de OLS significa obter um ajuste de modo que a soma dos quadrados dos resíduos 

seja mínima.  

 

 

Figura 4 – Imagem adaptada de Zuur et al. (2009), exemplificando o ajuste de um 

polinômio cubico em quatro intervalos de observações.  

 

 Todos os modelos foram construídos utilizando-se o pacote ‘mgcv’ (WOOD, 

2011) disponível para o programa R versão 3.2.2 (R. Development Core Team, 2008). 

O pacote fornece o valor de graus de liberdade efetivos, referido aqui como edf do 

inglês ‘effective degrees of freedom’, sendo que valores altos de edf correspondem a 

ajustes altamente curvilíneos e valores próximos a 1 correspondem a curvas próximas a 

uma reta .  
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1.3.4.3 - Termos e interações inclusos 

 

 Todas as variáveis foram inclusas nas análises e testou-se a possível interação do 

efeito da distância da Barra de Cananeia e da distância da desembocadura de rios com a 

variável categórica maré, inclusa como um fator no modelo.  

 Um termo aditivo para a variação espacial das unidades foi adicionado a todos 

os modelos. Este termo compreende a um ‘smoother’ em duas dimensões delimitado 

pelas coordenadas geográficas dos centroides de cada unidade (i.e. a  localização de 

cada célula amostral). O intuito deste artefato é computar a correlação espacial e 

portanto a dependência das observações no modelo e, desta forma, garantir o respeito à 

premissa de independência característica dos testes estatísticos realizados para a 

avaliação dos modelos e seus parâmetros (WOOD 2006, ZUUR et al., 2009a).  

  

1.3.4.4 -  Seleção de modelos 

 

 Os modelos foram selecionados segundo o seu valor associado de AIC. O 

método permite verificar o quão ajustado o modelo está aos dados, ou seja, a sua 

verossimilhança, concomitantemente à penalização pelo número de parâmetros 

estimados (k) no modelo. O valor de AIC é calculado pela seguinte equação: 

AIC=2k – 2 log(verossimilhança maximizada) 

 O modelo com menor valor de AIC é selecionado, tido como o mais 

parcimonioso e que melhor se ajusta aos dados. Modelos que apresentem até duas 

unidades de AIC a mais que o modelo selecionado, pelo acréscimo de um parâmetro 

estimado a mais - ou ∆ AIC = 4 com o acréscimo de dois parâmetros e assim por diante 

- de fato não podem ser considerados verdadeiramente modelos competitivos 

(JOHNSON e OMLAND, 2004; ARNOLD, 2010). 

A significância dos coeficientes paramétricos do modelo final foi testada a partir 

do Teste-T de Student e do Teste qui-quadrado. No primeiro testa-se se o coeficiente 

estimado pode ser igual a zero. Quanto maior a probabilidade associada ao teste maior a 

chance de que este coeficiente seja igual a zero. Já o segundo teste é incorporado à 

análise de variância do modelo (ANOVA) e possui a mesma hipótese nula de que o 

valor do coeficiente possa ser igual a zero e, portanto, não significativo.  
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A significância dos termos não paramétricos e, portanto, aditivos do modelo 

final foi testada utilizando-se testes Wald que, na função ANOVA aplicada para 

modelos aditivos, realiza um cálculo análogo ao Teste de qui-quadrado para termos 

paramétricos.  

 A primeira etapa de seleção de modelos visou à escolha de quais termos 

deveriam ser inclusos em sua forma linear ou aditiva através de ‘smoothers’. Nesta 

etapa foram ajustados múltiplos modelos e, em cada modelo, uma variável foi inclusa 

como termo linear e todas as outras variáveis apresentavam-se como termos aditivos. As 

variáveis foram selecionadas em sua forma linear ou aditiva de acordo com valores de 

AIC estimados para os modelos. 

 Na segunda etapa os modelos foram criados e selecionados utilizando-se um 

método ‘stepwise’. Partindo-se de um modelo global, o mais completo contendo todas 

as variáveis e as interações testadas, o termo menos significativo foi eliminado e um 

novo modelo foi então ajustado. Caso este novo modelo obtivesse um valor de AIC 

mais baixo ao anterior a variável era descartada, caso contrário era mantida. Este 

processo foi repetido até se obter um modelo em que todos os termos apresentassem 

coeficientes significativos, de forma que a retirada de qualquer um deles provocasse 

aumento no valor de AIC estimado. A função ‘step’ disponível para o programa R 

realiza esta escolha ‘stepwise’ de modelos automaticamente, todavia esta função não é 

disponível para modelos aditivos e, portanto, suas etapas foram realizadas 

manualmente. 

 

1.3.4.5 -  Validação do modelo final  

O modelo final selecionado foi então testado e validado de acordo com sua curva 

Característica de Operação do Receptor (ROC – em inglês ‘Receiver Operating 

Characteristic’). Por definição a curva ROC projeta a taxa de positivos verdadeiros ou a 

sensibilidade das predições do modelo (i.e. a proporção de presenças corretamente 

classificadas) versus a taxa de falsos positivos ou a especificidade (i.e. a proporção de 

presenças classificadas erroneamente). A partir da curva ROC, a área abaixo da curva 

(AUC) foi calculada, e pode ser utilizada como um Teste de Aderência (‘Goodness of 

Fit’, em língua inglesa) não paramétrico do modelo final.  
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O mecanismo conhecido como ‘bootstrapping’ foi utilizado para estimar o 

intervalo de confiança de 95% do valor calculado de AUC a partir de 2000 

reamostragens. Neste caso, tais propriedades podem ser estimadas a partir de uma 

amostra de distribuição semelhante aos dados coletados. Para que isso seja possível, são 

realizadas numerosas reamostragens dos dados, com reposição, obtendo-se assim um 

valor estimado para cada amostragem. A partir deste conjunto de valores estimados é 

calculada a variância e intervalos de confiança.  

A possível presença de autocorrelação temporal no modelo final foi avaliada 

com o uso de gráficos de autocorrelação dos resíduos, ACF, e de autocorrelação 

temporal parcial pACF. Neste caso assumem-se os resíduos como estacionários e 

calcula-se a correlação entre o erro no momento “s” e o erro no momento “s + t”, onde 

“t” é o intervalo na serie temporal. Portanto, os resíduos são separados em t unidades de 

intervalo e agregados para que se calcule o valor de ACF. O valor da correlação para a 

primeira observação será sempre igual a um e a ausência de autocorrelação temporal 

pode ser observada quando os valores de correlação não superam seu limite de 95% do 

intervalo de confiança.  

Todas as etapas de análises espaciais foram realizadas com o uso do programa 

computacional ArcGIS
®
 versão 10.2 (ESRI) e R versão 3.2.2 (R Core Team, 2008). Os 

pacotes utilizados foram: ‘ggplot2’ para análises gráficas (WICKHAM, 2009), ‘mgcv’ 

para construção de modelos aditivos generalizados (WOOD, 2000), ‘MuMIn’ para 

seleção de modelos (BARTON, 2016), ‘pROC’ para curvas ROC e cálculo de AUC 

(ROBIN et al., 2011) e ‘stats’ para funções estatísticas básicas como testes T, qui-

quadrado e ANOVA (R Core Team, 2013).  Para todos os testes foi adotado um valor 

de significância de p < 0,05. 

 

1.4 – RESULTADOS 

1.4.1 - Distribuição da população  

 Entre o verão de 2015 e verão de 2016 totalizaram-se 103 dias de trabalho de 

campo investidos na amostragem dos grupos de S. guianensis (Tabela 2). Durante a 

primeira, segunda e terceira temporadas de campo foram localizados respectivamente, 

369, 403 e 367 grupos, formando um total de 1139 grupos contemplados nas análises. 
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 Mapas contendo todos os locais de avistamento de grupos por temporadas 

podem ser encontrados no Apêndice I.  

 

Tabela 2 – Resumo dos esforços de observação de botos-cinza, Sotalia guianensis, no 

estuário de Cananeia entre os anos de 2015 e 2016. 

Temporada Num. de dias em 

esforço embarcado 

Num. de ocasiões 

amostrais  

Num. de grupos 

amostrados 

Verão/2015 32 19 369 

Inverno/2015 39 18 403 

Verão/2016 32 18 367 

Total 103 55 1139 

 

  

Considerando as três temporadas de trabalho em campo, a área utilizada pelos 

grupos de botos, delimitada pela isopleta de 95% do kernel fixo, abrangeu toda a região 

de estudo até 10 km antes do limite norte da área de estudo, definido pela Pedra do 

Tombo. Os fragmentos delimitados pela isopleta de 95% mais próximos ao limite norte 

(até 20 km de distância da Pedra do Tombo) obtiveram áreas menores em relação aos 

fragmentos no resto da área de estudo. Destes fragmentos, nenhum ultrapassou 0,6 km², 

correspondendo a fragmentos com menos de 1% da área total delimitada pela isopleta. 

A área total delimitada pela isopleta de 50% foi de 19,1 km², que representa 

20,4% da área total de estudo. Esta mancha compreendeu fragmentos espalhados a 

partir da região conhecida como Saco Grande, a 2 km de distância do vilarejo de 

Juruvauva, em direção sul, contornando a Ilha de Cananeia até a altura do Porto 

Cubatão (Figura 8). 

 Nos verões de 2015 e 2016 foi observado 20% de sobreposição dos núcleos da 

área utilizada pela população, delimitados pela isopleta de 50%. No inverno de 2015 

houve, respectivamente, 23% e 21% de sobreposição em relação ao verão de 2015 e de 

2016 (Figuras 5 a 7). A área delimitada pela isopleta de 95% em ambos os verões não 

ultrapassou 70 km². No inverno os grupos ocuparam uma área total de 77 km² e não 

foram encontradas diferenças significativas nos tamanhos das áreas utilizadas pela 

população entre as três temporadas (kernel 95%: χ²(2)= 1,39 p=0.49;  kernel 50%: χ ² 

(2)=5,16 p = 0,075). 
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Figura 5 – Distribuição da densidade de grupos de Sotalia guianensis no estuário de 

Cananeia durante o verão de 2015.  

 Pontos de referência para Figuras 5 a 8: 1 – Saco do Mandira, 2 – Balsa Ilha de 

Cananeia – Ilha Comprida, 3 – Bairro Agrossolar (Cananeia), 4 – Vilarejo Juruvauva 

(Ilha Comprida), 5 – Vilarejo Pedrinhas (Ilha Comprida), 6 – Balsa Ilha de Cananeia – 

Continente. 

 

 

Figura 6 - Distribuição da densidade de grupos de Sotalia guianensis no estuário de 

Cananeia durante o inverno de 2015.  
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Figura 7 - Distribuição da densidade de grupos de Sotalia guianensis no estuário de 

Cananeia durante o verão de 2016. 

 

 

 

Figura 8 - Distribuição da densidade de grupos de Sotalia guianensis no estuário de 

Cananeia entre 2015 e 2016.  
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1.4.2 - Tamanho de grupos 

 

 Durante o estudo, o tamanho dos grupos encontrados variou de 1 a 60 indivíduos 

(média: 8 ± 7; n= 1139) e não houve diferenças significativas no tamanho médio dos 

grupos entre as temporadas (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 – Tamanho dos grupos de Sotalia guianensis amostrados no estuário de 

Cananeia entre 2015 e 2016 e valores de testes T comparando as médias para as 

temporadas de estudo. 

Temporada Média ± sd 
Teste -t  

 Temporada X Verão 2015 

Teste- t 
Temporada X Inverno 

2015 

Verão/2015 8  ± 7  - - 

Inverno/2015 8  ± 7  t (767)= 1,0; p = 0,30 - 

Verão/2016 7  ± 7  t (729)= 0,77; p = 0,44 t (760)= 1,76; p = 0,08 

 

 

 

1.4.3 - Modelagem estatística  

 

1.4.3.1 - Verificação de colinearidade 

 

 Nas etapas de exploração dos dados observou-se significativa colinearidade 

entre a variável d_urb e a variável d_rio (r=0,8, gl=8548, p < 0,01). Outras associações 

entre as variáveis não apresentaram coeficientes de correlação maiores que 0,6 (Figura 

9). 

Os valores de fatores de inflação de variância (VIF) para as variáveis contínuas 

profundidade, d_urb, d_Barra e d_rio foram respectivamente 1,6 ; 2,9 ; 1,8 e 2,4.  

Sendo assim, todas as etapas seguintes de construção e seleção de modelos 

foram repetidas duas vezes, na primeira sem a utilização da variável d_urb e na segunda 

sem a utilização da variável d_rio, para que ambas nunca ocorressem em um mesmo 

modelo.
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Figura 9 - Gráfico em pares contendo todas as variáveis testadas nos modelos de ocupação de Sotalia guianensis no estuário de Cananeia entre 

2015 e 2016. O painel superior contém os coeficientes de correlação de Pearson. O painel diagonal contém os histogramas de observações de 

cada variável. O painel inferior contém gráficos de dispersão de pontos e a respectiva linha de tendência entre as variáveis.
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1.4.3.2 - Seleção de termos aditivos 

De acordo com os valores de AIC e análises gráficas foi mantido no modelo 

global o ‘smoother’ para profundidade, além do ‘smoother’ para o termo de 

coordenadas geográficas (Tabela 4).  

Tabela 4 - Seleção de termos lineares no modelo global de probabilidade de presença 

de S. guianensis referente ao estuário de Cananeia no período entre 2015 e 2016.  

Termo linear df logLik AIC ∆ AIC 

descartando variável d_urb 

nenhum (todos smoothers) 51 -2738,13 5579,02 0 

d_rio x maré 44 -2747,08 5583,88 4,86 

d_Barra x maré 45 -2746,46 5583,89 4,87 

profundidade  44 -2790,04 5669,47 90,45 

descartando variável d_rio 

d_urb 47 -2746,96 5590,12 0 

nenhum (todos smoothers) 47 -2746,96 5590,13 0,01 

 

1.4.3.3- Seleção de modelos 

 A seleção ‘stepwise’ de modelos descartando a variável distância de áreas 

urbanas foi concluída em quatro etapas. Partindo do modelo global, foram adequados 

mais quatro modelos. São estes referidos aqui como gamR2, gamR3, gamR4 e gamR5 e 

suas expressões estão descritas na Tabela 5. O modelo global não é apresentado na 

tabela de competição de modelos, pois este diferiu somente 1,9 unidades de AIC do 

modelo de menor AIC. O modelo selecionado nesta etapa foi o modelo identificado 

como gamR2 que inclui os ‘smoothers’ para coordenadas geográficas e profundidade, e 

os termos lineares distância de rios, distância da Barra de Cananeia, o fator maré e a 

interação entre estes dois últimos termos.  

 A segunda fase de seleção de modelos descartou a variável distância de rios e foi 

concluída também em quatro etapas de adequação e seleção ‘stepwise' de modelos, 

totalizando 4 modelos gerados nesta fase, além do modelo global. São estes referidos 

aqui como gamU7, gamU8, gamU9, gamU10 e nesta fase o modelo gamU6 corresponde 
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ao modelo global, suas expressões estão descritas na Tabela 5. O modelo gamU9 foi 

selecionado e inclui os ‘smoothers’ para coordenadas geográficas e profundidade e os 

termos lineares distância da Barra de Cananeia, fator maré e a interação entre estes dois 

últimos. A variável distância de áreas urbanas não foi selecionada nesta etapa e, 

portanto, o modelo final corresponde ao modelo gamR2 (AIC=5585,91) (Tabela 6). 

Tabela 5 – Lista de modelos concorrentes de funções de probabilidade de seleção de 

recursos por Sotalia guianensis no estuário de Cananeia entre 2015 e 2016.  

Nome do 

modelo 
Expressão 

gamR2 Pres i  = α + 𝑓(longitude i , latitude i) + 𝑓(profundidade i) + β1 (d_Barra i )+ fator(maré i) 

+ β2 (d_Barra i ) x fator(maré i) + β3 (d_rio i ) +  𝜀 i 

gamR3 Pres i  = α + 𝑓(longitude i , latitude i) + 𝑓(profundidade i) + β1 (d_Barra i ) +  

 β2 (d_rio i ) +  𝜀 i 

gamU6 Pres i  = α + 𝑓(longitude i , latitude i) + 𝑓(profundidade i) + β1 (d_Barra i )+ fator(maré i) 

+ β2 (d_Barra i ) x fator(maré i) + β3 (d_urb i ) +  𝜀 i 

gamR4 Pres i  = α + 𝑓(longitude i , latitude i) + 𝑓(profundidade i) + β1 (d_Barra i )+ fator(maré i) 

+ β2 (d_Barra i ) x fator(maré i) +  𝜀 i 

gamU9 Pres i  = α + 𝑓(longitude i , latitude i) + 𝑓(profundidade i) + β1 (d_Barra i )+ fator(maré i) 

+ β2 (d_Barra i ) x fator(maré i) +  𝜀 i 

gamU8 Pres i  = α + 𝑓(longitude i , latitude i) + 𝑓(profundidade i) + β2 (d_urb i ) +  𝜀 i 

gamU7 Pres i  = α + 𝑓(longitude i , latitude i) + 𝑓(profundidade i) + β1 (d_Barra i ) + 

 β2 (d_urb i ) +  𝜀 i 

gamR5 Pres i  = α + 𝑓(longitude i , latitude i) + β1 x d_Barra i + fator(maré i) + β2 x d_Barra i x 

fator(maré i) + β3 x d_rio i  +  𝜀 i 

gamU10 Pres i  = α + 𝑓(longitude i , latitude i) + 𝑓(profundidade i) + β1 (d_Barra i )+ fator(maré i) 

+ β2 (d_Barra i ) x fator(maré i) +  𝜀 i 

gamN.2 Pres i  = α + 𝑓(longitude i , latitude i) +  𝜀 i 

gamN Pres i  = α +  𝜀 i 
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Tabela 6 – Seleção de modelos de funções de probabilidade de seleção de recursos de Sotalia guianensis no estuário de Cananeia entre 2015 e 2016. A 

Tabela exibe parâmetros estimados nos diversos modelos e relaciona os termos presentes em cada modelo, o número de graus de liberdade 

dos modelos de acordo com os parâmetros estimados, a verossimilhança do modelo, seu AIC, o valor de ∆ AIC e o peso relativo do modelo 

em relação aos demais modelos concorrentes. 

Nome do 

modelo 

s(cel_long, 

cel_lat) 

s(profun 

didade) 
d_rio d_Barra maré 

d_Barra x 

maré 
d_urb 

Graus de 

liberdade 

Verossimi 

lhança 

 do modelo 

AIC ∆ AIC 

Peso  

relativo do 

modelo 

gamR2 + + + + + + - 41 -2751,50 5585,91 0 0,85 

gamR3 + + + + - - - 35 -2759,51 5589,70 3,78 0,13 

gamU6 + + - + + + + 38 -2758,73 5595,82 9,91 0,01 

gamR4 + + - + + + - 38 -2758,98 5595,92 10,01 0,01 

gamU9 + + - + + + - 38 -2758,98 5595,92 10,01 0,01 

gamU8 + + - - - - + 32 -2766,44 5598,71 12,80 0 

gamU7 + + - + - - + 32 -2766,72 5599,64 13,73 0 

gamR5 + - + + + + - 34 -2861,52 5792,04 206,13 0 

gamU10 + - - + + + - 32 -2872,83 5810,06 224,14 0 

gamN.2 + - - - - - - 26 -2881,27 5816,44 230,53 0 

gamN - - - - - - - 1 -3095,12 6192,24 606,33 0 
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1.4.3.4 – O modelo final e sua validação  

 Todos os coeficientes do modelo final gamR2, com exceção da variável 

categórica maré, apresentam valores significativos (Tabela 7). Todavia, foi significante 

a interação entre maré e d_barra  (p= 0,01) e tal interação exige que termos para ambas 

variáveis sejam inclusos no modelo além de suas interações. 

 Ambos os termos lineares, distância da Barra de Cananeia e distância de rios, 

apresentam coeficientes angulares negativos e seu impacto na probabilidade de presença 

de S. guianensis pode ser observado na inclinação das linhas de tendência ajustadas nas 

figuras 10 A e 10 B. 

 As Figuras 11 e 12 mostram como os termos aditivos impactam as 

probabilidades de presença. Pode-se observar, a partir da Figura 11 e do respectivo 

valor de edf que o ‘smoother’ para as coordenadas geográficas apresenta-se altamente 

curvilíneo (edf=23,52), demostrando o impacto da correlação espacial. O ‘smoother’ de 

profundidade também apresenta curvas bem delineadas e intervalo de confiança estreito 

para maior parte de seu desempenho (edf=8,81). 

 

 

Figura 10 - Visualização gráfica do ajuste do termo linear de distância da Barra de 

Cananeia (centralizada) (A) e do termo linear de distância de rios (centralizada) (B) no 

modelo final, gamR2, de função de probabilidade de seleção de recursos por Sotalia 

guianensis no estuário de Cananeia entre 2015 e 2016.  
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Figura 11  - Visualização gráfica do ajuste do termo aditivo de duas dimensões para 

latitude e longitude dos centroides das células amostrais no modelo gamR2 de função 

de probabilidade de seleção de recursos por Sotalia guianensis no estuário de 

Cananeia entre 2015 e 2016. 

 

 

Figura 12 - Visualização gráfica do ajuste do termo aditivo de profundidade 

(centralizada) nas unidades amostrais no modelo gamR2 de função de probabilidade de 

seleção de recursos por Sotalia guianensis no estuário de Cananeia entre 2015 e 2016. 
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Tabela 7 – Relação de coeficientes paramétricos e ‘smoothers’ de termos aditivos e seus respectivos níveis de significância no modelo 

selecionado, gamR2, de função de probabilidade de seleção de recursos de Sotalia guianensis no estuário de Cananeia entre 2015 e 2016 . 

Coeficientes paramétricos Teste ANOVA 

  

Valor 

estimado 

Erro 

padrão 

Valor da 

estatística Z Pr(>(|z|) Graus de liberdade  ᵡ² Valor de p  

Intercepto -2,32 0,07 -31,55 < 2
-16

 - - - 

d_rio -1,91 0,60 -3,14 < 0,01 1 9,90 < 0,01 

d_Barra -0,99 0,34 -2,88 < 0,01 1 8,32 < 0,01 

maré E2 -0,06 0,09 -0,64 0,51 

(fator maré) = 3 (fator maré) = 0,88 (fator maré) = 0,82 maré V1 -0,08 0,11 -0,74 0,47 

maré V2 -0,08 0,11 -0,74 0,45 

d_Barra : maré E2 0,32 0,10 3,00 < 0,01 

(interação )= 3 (interação )= 10,49 (interação )= 0,01 d_Barra : maré V1 0,28 0,13 2,13 0,03 

 d_Barra maré V2 0,12 0,13 0,90 0,36 

Termos aditivos Teste ANOVA 

  Graus de liberdade efetivos (edf) ᵡ² Valor de p  

s(cel_lat, cel_long) 23,52 131,5 1,04
-15

 

s(profundidade) 8,71 199,4 < 2-16
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O valor da área abaixo da curva (AUC) computado para o modelo final, gamR2, foi 

de 0,73 (IC 95%: 0,72-0,75). O desempenho do modelo de acordo com a curva ROC 

pode ser visualizado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Curva ROC - ‘Receiver Operating Characteristic’ (ou COR – Característica 

de Operação do Receptor) para o modelo gamR2 de função de probabilidade de seleção 

de recursos por Sotalia guianensis no estuário de Cananeia entre 2015 e 2016.  

 Os resultados das funções de autocorrelação (ACF) dos resíduos do modelo final 

e de autocorrelação parcial (pACF) dos resíduos não mostram indícios de que possa 

ocorrer correlação nos diferentes intervalos da série temporal (Figura 14).  

 

Figura 14 – Gráfico de autocorrelação temporal para os resíduos do modelo gamR2 de 

função de probabilidade de seleção de recursos por Sotalia guianensis no estuário de 

Cananeia entre 2015 e 2016. À esquerda o gráfico de ACF temporal e à direita o gráfico 

de pACF. Em ambos os gráficos o eixo x denota os intervalos temporais e os eixo y o 

grau de correlação, as linhas pontilhadas delimitam intervalos de confiança de 95%. 
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1.5 DISCUSSÃO 

Compreender padrões de distribuição de cetáceos e sua possível relação com 

aspectos bióticos e abióticos requer que cuidados essenciais sejam tomados 

antecipadamente às coletas e análises de dados. Esta etapa primordial parte, sobretudo, 

da delimitação precisa da questão ecológica que se busca responder. A partir desta, 

outras características fundamentais do estudo podem ser estipuladas: a extensão de área 

de estudo que contemple a questão, o delineamento amostral ótimo que permita alcançar 

uma resposta com o mínimo possível de viés e a escolha de variáveis explicativas 

relevantes ao contexto ecológico específico. A escolha da metodologia de análise 

espacial e estatística será consequente a estas características do estudo. Portanto devem 

estar ajustadas às suas especificidades e limitações. Somente a atenção a cada uma 

destas etapas garante confiabilidade aos resultados e permite maior poder de 

interpretação biológica.  

Este estudo partiu de duas questões básicas: (i) será a distribuição espacial da 

população de S. guianensis no estuário de Cananeia uniforme? (ii) Será possível avaliar 

características ambientais mais fortemente associadas à probabilidade de presença de 

grupos de botos e portanto à seleção do habitat por esta população ? 

Lele et al. (2013) enfatizaram a importância de se compreender em que cenário 

conceitual cada estudo está inserido para que ocorra o emprego da terminologia correta. 

Isso porque diversas terminologias denotam unidades amostrais e probabilidades que, 

apesar de relacionadas, são distintas, de fácil equívoco e que dialogam com diferentes 

abordagens ecológicas. Sendo assim, foram utilizadas funções de probabilidade de 

seleção de recursos para verificar a probabilidade de ocupação pelos animais dada as 

características ambientais. Deduz-se que para uma unidade ser ocupada, primeiramente 

ela deve ser encontrada e, então, de acordo com suas características, ela será ou não 

selecionada pelo organismo. Ou seja, em última análise a probabilidade de ocupação de 

uma unidade é relacionada às suas características ambientais juntamente com sua 

localização no espaço geográfico. Portanto, as perguntas postuladas neste estudo foram 

abordadas ao estimar qual a probabilidade de que uma unidade seja selecionada pelos 

indivíduos, dado que esta é encontrada pelos mesmos. Para que inferências biológicas 

sejam feitas de forma sensata é importante atentar para a cadeia de relações entre estes 

conceitos.      
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Não é possível assumir que a probabilidade de encontro de uma unidade seja 

negativamente relacionada à sua distância da entrada do estuário ou outro ponto 

referencial, pois mesmo que exista uma maior concentração de grupos avistados 

próximos à determinadas regiões do estuário, análises individuais (ver Cap. 2 e 

OSHIMA e SANTOS, 2011 e 2016) revelam que isto não é um preceito para todos os 

indivíduos. Sendo assim, ainda que as estimativas de probabilidade de ocupação de uma 

determinada unidade obtidas neste estudo não permitam distinguir entre suas 

componentes de probabilidade de encontro e probabilidade de seleção, os resultados 

podem ser discutidos em âmbito de seleção de hábitats por S. guianensis uma vez que 

deve se considerar sua capacidade de deslocamento ao longo de todo o estuário em 

curtos intervalos de tempo, e a ausência de barreiras naturais ou limites fisiológicos. 

O número de grupos amostrados utilizados em estudos recentes de distribuição 

de odontocetos envolvendo técnicas semelhantes de modelos aditivos para RSPFs e 

RSFs, varia exorbitantemente - e.g. 101 grupos (VIDDI et al., 2010, monitoramento de 

cetáceos a partir de embarcações comerciais), 56 grupos (PIROTTA et al. 2011, 

monitoramento embarcado de cachalotes, Physeter macrocephalus), 592 grupos 

(PANIGADA et al., 2008, monitoramento embarcado de golfinho-listrado, Stenella 

coeruleoalba). Tais variações podem ser atribuídas a parâmetros demográficos da 

própria população estudada, quantidade e intensidade de esforços de observação, as 

metodologias de amostragem utilizadas, entre outras variáveis. No presente trabalho um 

total de 1139 grupos de S. guianensis foi amostrado, indicando robustez no ponto de 

partida para se enveredar na aplicação de modelos aditivos visando a melhor 

compreensão de aspectos envolvendo o uso de área. 

A análise comparativa entre as três temporadas de coletas revelou não somente 

uma forte semelhança nos padrões de adensamento espacial dos grupos de botos como 

no número de indivíduos por grupo.  Sabe-se que o número de indivíduos residentes na 

área de estudo pode afetar os resultados de probabilidades de ocupação. Quanto maior o 

número de indivíduos, evidentemente a probabilidade de ocupação de uma unidade 

torna-se próxima a 1, mesmo que a probabilidade de seleção seja baixa (LELE et al., 

2013). A estimativa mais recente do tamanho populacional de S. guianensis no estuário 

de Cananeia corresponde a cerca de 384 a 430 indivíduos, reportadas para as mesmas 

temporadas do presente estudo (MELLO, 2016). As informações – tamanho da área de 

uso e sua distribuição, estimados a partir dos kerneis populacionais reportados neste 
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estudo, consistência no tamanho de grupos entre as temporadas e o tamanho 

populacional reportado por Mello (2016) também consistente nas três temporadas - 

servem de indício para que os dados fossem modelados em sua totalidade sem 

distinções entre as temporadas. Isto permitiu a inclusão nos modelos de um número alto 

de “presenças”, aumentando a capacidade de se estimar uma maior quantidade de 

parâmetros com robustez.  

Além disso, as estimativas de tamanho populacional auxiliam na resolução do 

impasse apresentado anteriormente em não ser possível descontar a componente 

probabilística de encontro de uma determinada unidade. A média da estimativa de 409 

indivíduos (MELLO, 2016), de grande mobilidade encontrados em uma área de 

aproximadamente 132 km² representam um valor de densidade de aproximadamente 3 

indivíduos/km². Portanto pequenas variações nas probabilidades geradas pelos modelos 

podem significar relativamente altas variações nas probabilidades de seleção por aquele 

recurso, tornando a probabilidade de encontro de uma unidade menos impactante nas 

interpretações biológicas (LELE et al., 2013).    

O desenho amostral do presente estudo foi adequado tendo em vista os objetivos 

do estudo e os limites conceituais descritos. Sendo assim, uma unidade amostral é 

definida pela localização de uma célula amostral juntamente com um fator temporal, 

caracterizado pelo estado de maré no momento em que a unidade foi amostrada. Optou-

se por estipular células de 1 km² para que a estratificação das variáveis explicativas 

fosse notável ao mesmo tempo que permitisse a percepção do contraste entre presenças 

e ausências dos botos. Outros estudos de modelagem de ocupação por pequenos 

odontocetos (e.g. VIDDI et al., 2010: Tursiops truncatus região dos Fiordes Chilenos, 

Chile ; PIROTTA et al., 2015: Tursiops truncatus na baía Moray Firth, Escócia) 

também utilizaram malhas amostrais de 1 km
2 

 em áreas estuarinas ou de águas 

protegidas. Este cuidado pode ser determinante em análises de seleção de habitat, 

alterando os resultados dos coeficientes estimados pelos modelos. Células com menor 

extensão, por exemplo, resultariam em uma multiplicação das “ausências” no banco de 

dados, o que de certa forma supervaloriza as “presenças” e suas características 

espaciais/ambientais associadas às respectivas unidades. Como consequência pode-se 

esperar que a significância dos coeficientes das variáveis paramétricas fosse aumentada. 

É comum em estudos onde se obtêm muitas “ausências” que os valores das 
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probabilidades associadas aos coeficientes sejam infinitamente menores que 0,01 

(MARTIN et al., 2005). 

É essencial a qualquer estudo ecológico de ocupação espacial por organismos 

que a interpretação da influência dos parâmetros testados respeite as premissas dos 

testes associados a seus coeficientes. Torna-se imprescindível que, quando estudos de 

seleção de habitat são realizados com base em dados de distribuição espacial dos 

indivíduos e grupos, que se atente para a possível dependência espacial dos dados; e 

aqui este cuidado foi adotado ao incorporar o termo para coordenadas geográficas nos 

modelos. Pirotta et al. (2011) também utilizaram esta abordagem para modelar a 

distribuição espacial de cachalotes, porém com ‘smoothers’ separados para latitude e 

longitude. No presente estudo optou-se por utilizar um termo em duas dimensões, pois 

existe uma alta correlação entre a longitude e a distância da entrada do estuário, e a 

incorporação dos termos para latitude e longitude isoladamente poderia invalidar os 

modelos. 

Por outro lado, resultados dos gráficos ACF e pACF  indicaram pouca razão 

para incluir uma estrutura de correlação temporal nos dados tendo em vista a 

delimitação dos resíduos do modelo final pelo intervalo de confiança de 95%. É 

importante que os modelos sejam utilizados para servir às análises e suas hipóteses a 

priori e não limita-las ou invalidar sua interpretação. Negligenciar possíveis correlações 

espaciais, temporais ou de qualquer outra natureza poderia diminuir significantemente 

não somente o poder de explicação como de predição dos modelos. 

As etapas de validação de modelos ecológicos dão respaldo às inferências 

biológicas decorrentes destes e permitem acessar a confiabilidade de suas predições 

(e.g. WOOD, 2006; ZUUR et al., 2009c). A literatura a respeito de validação de 

modelos logísticos como funções de probabilidade de seleção de recursos é vasta e não 

existe consenso na melhor metodologia de validação. Todavia existe consenso de que há 

limitações inerentes a cada método (RYKIEL, 1996; FIELDING e BELL, 1997; 

BOYCE et al., 2002; ALLISON, 2014). Zuur et al. (2007) enfatizaram o poder 

informativo da validação gráfica dos modelos, porém explicitaram suas limitações para 

distribuições binomiais, quando a visualização gráfica da distribuição de seus resíduos 

pode ser pouco informativa. Em um relatório recente, Allison (2014) reportou testes 

existentes para que modelos logísticos possam ser avaliados. No presente estudo optou-
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se por utilizar a curva ROC por se tratar de uma métrica menos baseada em testes de 

hipóteses, e que pudesse ser aplicada às características dos modelos ao mesmo tempo 

que fosse robusto o suficiente para validá-los e até mesmo permitir que seu poder de 

predição fosse acessado mesmo quando não fosse esse o objetivo principal do estudo 

(BOYCE et al., 2002). Além disso, é crescente o número de trabalhos que relatam os 

valores das áreas abaixo da curva ROC, AUC, permitindo comparações entre o 

desempenho dos modelos e inferências sobre sua robustez (MEYER e THUILLER, 

2006). Neste estudo o modelo final atingiu um valor de AUC de 0,73 (IC 95% : 0,71 – 

0,75) o que pode ser recebido como um ótimo desempenho do modelo (BOYCE et al., 

2002), sobretudo por se tratar de dados em um ambiente altamente complexo e 

dinâmico, validando e dando respaldo explicativo às variáveis selecionadas neste 

modelo final. Um valor de AUC próximo a este foi também obtido por Pirotta et al. 

(2011) ao validarem os modelos logísticos de distribuição de cachalotes. 

Independente da estratégia de construção e seleção de modelos adotada pelos 

pesquisadores é importante que seja mantida coerência entre elas além de atenção ao 

princípio de parcimônia e ao conhecimento biológico a respeito do sistema de estudo e a 

finalidade do estudo.  É comum que pesquisadores optem por construir modelos com 

todas as combinações possíveis entre as variáveis e comparem os valores de AIC entre 

todos eles. Atualmente, algumas funções em pacotes estatísticos automatizam esta 

construção ‘desorientada’ de modelos. Entretanto, fica claro que esta escolha tira a 

importância do trabalho de pesquisador e conhecedor sobre o sistema em se elaborar 

modelos plausíveis. Arnold (2010) considerou que discutir todas as combinações de 

variáveis possíveis pode ser uma opção interessante quando o intuito do estudo, por 

exemplo, for o de gerar mapas preditivos. Nestes casos também se justifica o balanço 

entre a importância dos modelos competidores, conhecido como ‘model averaging’, 

onde os coeficientes das variáveis são calculados com base em todos os modelos 

competidores e seus pesos relativos (JOHNSON e OMLAND, 2004). Como neste 

estudo o intuito é avaliar as probabilidades de seleção de um habitat, a partir da 

influência das variáveis associadas ao mesmo, optou-se por descartar variáveis não 

informativas ao competir os modelos, utilizando-se um método ‘stepwise’ para 

adequação e seleção de modelos. Esta foi outra alternativa apresentada por Arnold 

(2010), uma vez que a inclusão de modelos com parâmetros não informativos na tabela 

competitiva pode gerar ruídos no cálculo do peso relativo dos modelos. 
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       Entretanto, comum às variadas estratégias de seleção de modelos há o risco de 

que variáveis pouco informativas sejam selecionadas no modelo final devido ao viés 

gerado pela falta de réplicas (BURNHAM e ANDERSON, 2002). Supondo um universo 

de 1.000 modelos possíveis e sua distribuição normal o modelo ótimo estaria 

exatamente na média desta distribuição. A inclusão destas variáveis não informativas 

estaria verdadeiramente nas bordas de 5% e 10% de ocorrência nesta distribuição de 

modelos, mas mesmo assim poderiam ser selecionadas, sem que os pesquisadores 

pudessem tomar conhecimento (BURNHAM e ANDERSON, 2002). Neste caso, pode-

se inferir um sobreajuste ou ‘overfitting’ de um modelo que verdadeiramente não 

corresponde ao modelo ótimo. Isto pode ser comum em estudos com baixo número de 

observações em relação ao número de variáveis testadas.  Todavia, acredita-se que as 

análises neste estudo estiveram distantes destes riscos por três razões principais: (i) o 

alto número de observações (n=1139 grupos amostrados), (ii) o relativo baixo número 

de variáveis testadas graças à priorização de variáveis coerentes com a geografia local, e 

(iii) o embasamento teórico apoiado por estudos anteriores para discutir e validar a 

influência de cada uma das variáveis selecionadas. 

A preferencia de S. guianensis por faixas de profundidades varia entre diferentes 

localidades de estudo. Existem registros da espécie em profundidades inferiores a 5 m 

(e.g. LODI, 2002; AZEVEDO, 2007; WEDEKIN, 2010) enquanto que observações 

também foram feitas em profundidades de mais de 30 m (SIMÃO e POLLETO, 2002; 

AZEVEDO, 2007). Ainda que a espécie pareça ter preferência por águas rasas entre 2 e 

10 m de profundidade (DA SILVA, 2010), a relação entre a profundidade e a presença 

de grupos de S. guianensis  provavelmente é delineada por variados motrizes ecológicos 

de acordo com as localidades, como a  preferência alimentar por presas pelágicas ou 

demersais. Além disso, a profundidade também pode estar associada a padrões de 

movimentação de indivíduos, que pode levar a diferentes formas de encontrar recursos 

e, portanto, distintas probabilidades de ocupação (BRILLINGER et al., 2001). Flores e 

Bazzalo (2004) observaram que na Baía Norte, em Santa Catarina, a movimentação de 

indivíduos esteve relacionada com o contorno da faixa de profundidade de 3 m, 

indicando que indivíduos de S. guianensis possam guiar seu deslocamento ao longo de 

isóbatas como descrito para outras espécies de pequenos odontocetos - e.g. T. truncatus 

no Golfo de San José, Argentina (WÜRSIG e WÜRSIG, 1979). 
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      Os resultados aqui apresentados permitem a constatação de uma relação 

altamente não linear entre a variação de profundidade e a probabilidade de ocupação por 

S. guinensis (edf=8,81, Figura 12). ‘Smoothers’ muito curvilíneos podem ser resultado 

não somente de diferentes respostas ao gradiente da variável explicativa, mas também 

de relações indiretas e implícitas entre a variável explicativa e a resposta (HASTIE e 

TIBSHIRANI, 1990; ZUUR et al., 2009c; BEEKMANS et al., 2010). Este fenômeno 

pode ser uma hipótese plausível para explicar os resultados obtidos neste estudo e é 

possível que a relação entre profundidade e ocupação seja mediada pelo comportamento 

predominante, sobretudo por diferentes estratégias de forrageamento.  

Alguns padrões podem ser observados na função que descreve o efeito da 

profundidade no modelo final a partir da Figura 12. Águas rasas passam a impressão de 

corresponder a menores probabilidades de ocupação, todavia é notável a grande 

variação no intervalo de confiança associado a estas profundidades. As observações de 

grupos em águas rasas em sua maioria esteve associada a pequenas agregações, de 2 ou 

3 indivíduos, comumente fêmeas com filhotes. Previamente, Santos e Rosso (2007) 

reportaram para a mesma região que o tamanho de grupo esteve positivamente 

correlacionado a profundidade e os resultados obtidos no presente estudo também 

corroboram esta relação. 

As probabilidades tendem a estabilizar, com oscilações discretas, na faixa 

intermediária de profundidades, relativas ao intervalo entre 4 e 10 m  e então atingem 

um pico em profundidades superiores a 13 m – existe a impressão de uma leve queda 

antes deste pico, porém seu intervalo de confiança é amplo e não permite conclusões a 

esse respeito. Este pico está provavelmente relacionado a algumas certas localidades 

que apresentaram também grande densidade de grupos (Figura 9) e são elas um poço na 

região entre a Ponta da Trincheira e Barra de Cananeia, parte da Baía do Trapandé 

correspondente à região do canal entre a Ilha de Cananeia e a Ilha da Casca e a uma 

porção do canal próxima a balsa que liga a Ilha de Cananeia com a Ilha Comprida.  

 A relação entre a maior presença de grupos e a profundidade também foi 

reportada por Wedekin et al. (2010) para a população residente na Baía Norte, mas nesta 

ocasião grupos estiveram mais presentes em áreas com maior declividade. Aqueles 

autores propuseram que o uso de faixas de profundidade que variaram entre 0 e 5 m 

estão associadas a estratégias de forrageamento cooperativas ao cercar cardumes de 
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peixe. Em outras localidades estratégias de forrageamento também estiveram associadas 

a agregações numerosas (e.g. LODI, 2000; SIMÃO et al., 2000; FLORES, 2003; 

AZEVEDO et al., 2005). A associação entre a profundidade e a presença de S. 

guianensis parece diferir geograficamente, todavia estratégias diferenciadas de 

forrageamento associadas à variação de profundidade parece ser característica em suas 

populações e que pode estar relacionada também ao gradiente local de profundidade, 

como a declividade, ao invés de faixas de profundidade em si. 

De acordo com os resultados do modelo final (Tabela 7), a probabilidade de 

presença de grupos aumenta com a proximidade da desembocadura de rios, ou seja, é 

negativamente relacionada à distância destes. A correta interpretação dos testes 

associados permite concluir que a probabilidade de que o coeficiente associado a este 

parâmetro (- 1,91) seja igual a zero é muito próxima a zero (0,001), ou seja, em um 

vasto conjunto de modelos possíveis dentre estas variáveis seria muito pouco provável 

que esta variável não fosse selecionada. 

Há muitas razões que podem estar associadas à maior probabilidade de presença 

dos grupos de S. guinanensis nas proximidades de desembocadura de rios. Neste 

ambiente estuarino, rios estão associados a um intenso fluxo de matéria orgânica, 

gradientes de salinidade e temperatura, além de fluxo de peixes e invertebrados 

(SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990; MACIEL, 2001; CONTENTE, 2013). O 

estuário é uma área de alta produtividade e que provavelmente apresenta abundância de 

alimento para S. guianensis durante todo o ano. Porém, os fatores citados acima podem 

ocasionar adensamento de peixes nestas regiões de confluência, atraindo os botos. S. 

guianensis apresenta um hábito alimentar oportunístico (DA SILVA et al., 2010) e, 

portanto, não é surpreendente que suas possíveis principais presas no estuário, tanto S. 

rastrifer quanto P. brasiliensis (LOPES et al., 2012), tenham sido relatadas entre as 

principais espécies que compõem 95% da biomassa e densidade média na Baía do 

Trapandé (CONTENTE, 2013), sendo que a primeira foi reportada entre as espécies de 

peixes mais abundantes (numericamente e em biomassa) de décadas passadas 

(MACIEL, 2001). Ambas as espécies são características de ambientes de sedimento 

inconsolidado sendo que a primeira provavelmente conclui seu ciclo reprodutivo inteiro 

em águas estuarinas (GIANNINI e PAIVA FILHO, 1990; CHAVES e VENDEL, 

1997). Portanto, é plausível que a preferência dos botos por áreas próximas aos rios 

esteja relacionada ao alto adensamento de presas, sobretudo S. rastrifer, que apresentou 
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biomassa significativamente mais alta na região próxima às desembocaduras dos rios 

Itapitangui, Boacica, das Minas, e Taquari (CONTENTE, 2013). Chama a atenção que 

no período entre 1996 e 1997 a região da Pedra do Tombo tenha sido reportada entre as 

que apresentaram maior abundância de peixes (em número) para todo o estuário, 

segundo Maciel (2001). Porém os resultados do presente estudo não evidenciaram alta 

intensidade de uso dessa região por estes forrageadores oportunísticos. Em 1995 o canal 

artificial do Valo Grande,  que havia sido fechado em 1978, foi reaberto em decorrência 

de um período de chuvas fortes (ver TELES, 1997), ligando o Rio Ribeira de Iguape 

diretamente ao estuário. A criação deste canal em 1855 ligou o Rio Ribeira de Iguape ao 

estuário e provocou diversas alterações do sistema estuarino de Cananeia-Iguape, entre 

elas o aumento do aporte de água doce e processos de assoreamento (ver 

NASCIMENTO JR. et al., 2008; FREITAS et al., 2008). Sua reabertura pode ter levado 

a alterações na estrutura da comunidade íctia (ver CONTENTE, 2013) que junto com os 

impactos ambientais citados acima podem ter influenciado a baixa ocupação pelos botos 

da porção mais ao norte da área de estudo, caracterizada pela Pedra do Tombo.  

Os resultados apresentados aqui diferem dos obtidos por Lodi (2002) que 

constatou maior presença de grupos de S. guianensis em hábitats mais distantes da 

desembocadura do rio em comparação às proximidades do mesmo, na região da foz do 

Rio Doce, Espírito Santo. A autora sugeriu que a baixa preferência por este hábitat pode 

estar relacionada ao grande aporte de água doce proporcionando correntes mais intensas 

naquela área, que seria evitada pelos botos devido ao excessivo gasto energético sob 

estas circunstâncias. Todavia, esta hipótese não é corroborada pelos resultados obtidos 

no presente estudo e provavelmente não pode ser estendida para o estuário de Cananeia. 

Por outro lado, Rossi-Santos et al. (2010) reportaram maior concentração de botos-cinza 

próximos a desembocadura do Rio Caravelas em comparação a outras áreas de seu 

estuário, no estado da Bahia. Assim como sugerido aqui, os autores também discutiram 

que a desembocadura do rio pode estar associada à maior concentração de presas 

favorecendo estratégias de forrageamento. 

Uma resposta similar à distancia de rios foi encontrada para a distância da 

entrada do estuário, identificada como a Barra de Cananeia: as probabilidades de 

presença de S. guianensis aumentaram em conformidade com a proximidade da entrada 

do estuário. Para S. guianensis grupos com maior numero de indivíduos parecem estar 

associados à águas costeiras em comparação a porções abrigadas (DA SILVA et al., 
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2010). Os resultados obtidos podem estar relacionados à alta prevalência de grupos numerosos 

em indivíduos nesta região, também previamente reportados por Santos e Rosso, 2007 e que 

como discutido anteriormente podem estar associados a estratégias de forrageamento. Ainda 

que segundo Contente (2013) a abundância de peixes nesta porção do estuário seja 

menor em comparação à abundancia obtida ao longo do canal no sentido do interior do 

estuário, a alta probabilidade de presença dos botos nesta região pode estar associada ao 

seu engajamento em estratégias de forrageamento de presas demersais como sugerido 

por Santos e Rosso, 2007. Chama a atenção que no complexo estuarino do Paranaguá, 

estado do Paraná, vizinho ao estuário de Cananeia, os maiores tamanhos de grupo foram 

obtidos em porção interna do estuário – denominada como Laranjeiras – (Santos et al., 

2010) ainda que os principais itens alimentares de S.guianensis nesta região possam ser 

comuns aos dois estuários (ver SANTOS, 1999 e LOPES et al., 2012). 

Não obstante, é possível que parte das observações de grupos de S. guianensis 

próximos à entrada do estuário esteja associada aos movimentos de entrada e saída dos 

animais no estuário.  Este estudo não contemplou a amostragem de águas costeiras, 

exteriores ao estuário, todavia, sabe-se da ocorrência de S. guianensis na extensão 

costeira à Ilha Comprida e Ilha do Cardoso (FIGUEIREDO, 2017). A investigação de 

padrões espaciais de ocupação e movimentação nessas áreas externas ao estuário pode 

expandir o poder de inferência biológica a respeito da distribuição de S. guianensis no 

estuário de Cananeia, além de contribuir para a compreensão de possíveis formas de 

variabilidade na distribuição espacial da população. 

Rossi-Santos et al. (2010) apontaram a maré como um importante fator 

determinante na ocupação de S. guianensis no estuário de Caravelas. Segundo aqueles 

autores, a presença dos botos foi maior durante as marés enchentes e pode estar 

relacionada ao aumento da salinidade local. Existem indícios de que no estuário de 

Cananeia a salinidade não seja um dos principais fatores determinantes na presença dos 

botos (Santos et al. 2007), ao invés disso, processos ecológicos relacionados ao fluxo de 

maré em determinados localidades do estuário próximas a Barra de Cananeia podem 

aumentar as probabilidades de presença dos animais devido ao ganho energético 

relacionado à facilidade em se capturar presas.  

No modelo final gamR2, a interação entre a maré e a distância da Barra de Cananeia 

foi significativa (X 2
 = 10,49; gl=3; p<0,01). Essa porção próxima à Barra também 
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apresenta regiões de alta profundidade e maiores declividades que durante correntes 

mais intensas podem agir formando gargalos que concentram presas. Esta relação das 

correntes na seleção de habitat por mamíferos marinhos já foi previamente sugerida para  

T. truncatus (e.g. BALLANCE, 1992; INGRAM e ROGAM, 2002). Além disso, no 

estuário de Cananeia, Maciel (2001) reportou maior abundancia relativa em peso de S. 

rastrifer obtida no arrasto de fundo durante marés vazantes. O fluxo e movimentação de 

suas  presas principais no estuário, em decorrência da variação de maré, também pode 

influenciar a seleção de habitat pelos botos. Esta hipótese destaca como o 

comportamento de forrageamento de animais está conectado aos movimentos de suas 

presas e a capacidade do predador em prevê-los. No mar as interações entre predador e 

presa acontecem em três dimensões, daí a importância da profundidade da coluna 

d’água e a velocidade de sua corrente como fatores decisivos para o sucesso na caça, 

não somente para cetáceos, mas também para diversos taxa, desde invertebrados até 

aves marinhas (GIBSON, 2003; SCOTT et al., 2010; EMBLING et al., 2012). 
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CAPÍTULO 2 – Variabilidade individual na distribuição espacial e seleção de 

habitat pelo boto-cinza, Sotalia guianensis, no estuário de Cananeia entre 2015 e 

2016 

 

2.1  INTRODUÇÃO  

 A importância relativa dos determinantes básicos de distribuições de espécies, 

populações e indivíduos varia em diferentes escalas, porém os efeitos de nicho, 

gradientes ambientais e movimentações são inerentes e subjacentes a processos 

ecológicos nas variadas escalas espaciais, temporais e níveis de organização (HORTAL 

et al., 2010). A conexão entre estes diferentes níveis de organização - sejam espécies, 

populações ou indivíduos, e até mesmo processos evolutivos - é crucial para que se 

possa compreender a influência e a importância de diferentes recursos, ambientais ou 

não, para a manutenção de populações e espécies (STRUVE et al., 2010). 

Ao se vincular análises de uso de área individual, um significante subsídio é 

dado às interpretações de resultados gerados em nível de ecologia populacional 

(PALACIOS et al., 2013). Mamíferos estocam informações espaciais em forma de 

mapas cognitivos e associações, que evidentemente ocorrem no nível de indivíduo 

(POWELL, 2012). Segundo Spencer (2012) locais são lembrados por indivíduos não 

somente por sua localização geográfica, mas também por informações que permitam ao 

indivíduo a melhor utilização daquele espaço como recurso. Desta forma, o desempenho 

de indivíduos é o delineador, em diferentes magnitudes, da dinâmica espacial de 

populações. Suas variações e peculiaridades podem ser o fator crítico para superar 

representações estáticas da realidade (PALACIOS et al., 2013; STRUVE et al., 2010). É 

possível, assim, compreender processos e ameaças aos animais, sejam em níveis 

populacionais (PIROTTA et al., 2015) ou até mesmo em nível de comunidades e 

ecossistemas  (BUCHMANN et al., 2012). 

Estudos recentes têm atentado para a necessidade de se desenvolver modelos não 

somente capazes de explicar dados observados, mas que busquem representar os 

processos e mecanismos responsáveis pelas distribuições espaciais observadas (GREGR 

et al., 2013; PALACIOS et al., 2013). Esta noção confere aos estudos melhor poder 

preditivo (FRIEDLAENDER et al., 2006) e, portanto, também expande a sua utilização 
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no planejamento de estratégias de conservação e manejo de espécies, bem como no 

gerenciamento das áreas em questão (GREGR et al., 2013).  

Com a necessidade de se compreender melhor a relação entre estas dinâmicas 

nos diferentes níveis de organização, é importante que populações e seus indivíduos 

possam ser monitorados ao longo do tempo. Deste modo, técnicas tradicionais de 

monitoramento de indivíduos, como a fotoidentificação, ao serem empregadas em 

análises espaciais, permitem avaliar não somente o modo como os indivíduos utilizam o 

espaço, mas também sua relação com características do ambiente ou sua exposição a 

estressores antrópicos (PIROTTA et al., 2015).  

A técnica de fotoidentificação (HAMMOND et al., 1990; WÜRSIG e 

JEFFERSON, 1990)  consiste em um método não invasivo e de relativo baixo custo que 

tem sido ampla e eficientemente empregado no estudo  e monitoramento de populações 

de cetáceos para reconhecer e acompanhar indivíduos no tempo e no espaço (MANN, 

JANET, 1999; REDFERN et al., 2006). Nesta abordagem, marcas naturais presentes ao 

longo do corpo de indivíduos podem ser utilizadas com alto grau de confiança, desde 

que certas premissas sejam respeitadas.  

No Brasil, estudos ecológicos envolvendo a técnica de fotoidentificação para 

cetáceos iniciaram-se na década de 1980 em Santa Catarina, com enfoque na 

investigação da rota migratória de baleias-franca, Eubalaena australis, no hemisfério 

sul (BEST et al., 1993). A partir da década de 1990 a técnica ganhou destaque no país 

em estudos realizados com populações de pequenos cetáceos como os golfinhos-nariz-

de-garrafa, Tursiops truncatus, (DALLA ROSA, 1999; SIMÕES-LOPES e FABIAN, 

1999) e botos-cinza, Sotalia guianensis, (FLORES, 1999; SANTOS, 1999). Flores 

(1999) abriu portas para os estudos com uso de fotoidentificação para S. guianensis no 

Brasil, que culminou em diversos estudos realizados nas décadas seguintes (e.g. 

SANTOS, 1999; NERY et al. 2008; CANTOR et al., 2012). Uma grande quantidade 

destes estudos concentra-se no estuário de Cananeia onde a fotoidentificação dos 

indivíduos permitiu, por exemplo, a análise de sua organização social (SANTOS e 

ROSSO, 2008), de parâmetros populacionais (ACUÑA, 2002; PACÍFICO, 2008; 

MELLO, 2016) e de áreas domiciliares de indivíduos (OSHIMA et al., 2010; OSHIMA 

e SANTOS, 2016). 

O conceito de área domiciliar de mamíferos foi originalmente descrito como ‘a 

área atravessada por um indivíduo em suas atividades normais de obtenção de alimento, 
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acasalamento e cuidado parental’ (BURT, 1943). Todavia, esta definição não contempla 

diferenças na intensidade de uso dentro de sua área domiciliar, assumindo que todas as 

localidades ali compreendidas tem igual importância para o indivíduo (SEAMAN e 

POWELL, 1996). Com o progresso de técnicas de análise, estimativas de kerneis de 

densidade - KDE, do termo em inglês ‘kernel density estimation’ (SILVERMAN, 1986) 

-, tornaram-se um método comumente utilizado em estudos ecológicos para estimar 

como a intensidade de utilização distribui-se espacialmente (WORTON, 1989).  

Diferenças na área domiciliar desempenhada por indivíduos podem ser reflexo 

de aspectos sociais e ecológicos, sendo que ambos podem estar associados a recursos 

bióticos e ábioticos explorados diferentemente por indivíduos. Além disso, a 

estruturação de faixas etárias e sexo dos indivíduos, entre outras características 

intrínsecas, podem influenciar diretamente a distribuição espacial de suas áreas 

domiciliares (BURT, 1943). 

O emprego de estimativas de áreas domiciliares para cetáceos, no Brasil, foi 

iniciado por Flores e Bazzalo (2004) ao avaliar a área domiciliar de indivíduos de S. 

guianensis na Baía Norte, Santa Catarina. Posteriormente, outros estudos investigaram 

áreas domiciliares da espécie em variadas localidades do Brasil permitindo comparações 

entre os tamanhos obtidos (HARDT, 2005; SANTOS, 2004; ROSSI-SANTOS et al., 

2007;  BATISTA, 2008 e 2014; OSHIMA e SANTOS, 2010 e 2016, SCHULZE, 2012) 

Dentre estes estudos, as áreas estimadas variam entre 0,98 km² (BATISTA, 2008) e 244 

km² (OSHIMA e SANTOS, 2016). Entre indivíduos de uma mesma população foram 

observadas desde variações pequenas (de aproximadamente 5 km²) até grandes 

variações (de aproximadamente 200 km²) (respectivamente  FLORES e BAZZALO, 

2004; OSHIMA e SANTOS, 2016). É evidente que estes valores devem ser tomados 

respeitando-se as metodologias de estimativa utilizadas, que diferem entre os estudos. 

Apesar disso, ainda que existam variados níveis de sobreposição, é comum aos estudos 

que os autores ressaltem diferenças individuais na localização espacial das áreas 

domiciliares.  

A possível relação entre diferentes padrões de uso de área exibidos por 

indivíduos de S. guianensis e características do ambiente, foi sugerida em estudos em 

diferentes localidades (e.g. FLORES e BAZZALO, 2004; HARDT, 2005; ROSSI-
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SANTOS et al., 2007; ESPECIE et al., 2010; OSHIMA e SANTOS, 2016), no entanto, 

nestes estudos a influência de variáveis ambientais não foi avaliada diretamente.  

O avanço no desenvolvimento de técnicas de modelagem estatística que 

permitem modelar a presença de indivíduos em função de características do ambiente e 

da paisagem vem oferecendo uma gama de opções aos pesquisadores  - e.g. RSF e 

RSPFs, modelos mistos bayesianos,  modelos SECR (spatially explicit capture–

recapture) – permitindo que questões a respeito da variabilidade individual na seleção 

de habitat sejam elucidadas para diversos taxa (e.g. GILLIES et al., 2006; DUCHESNE 

et al., 2010; PIROTTA et al., 2015). Seu uso também tem sido encorajado para que 

barreiras epistemológicas na compreensão da distribuição espacial de mamíferos 

marinhos sejam quebradas e que conexões entre padrões observados para diferentes 

níveis organizacionais (comunidades, populações e indivíduos) possam ser 

estabelecidas (PALACIOS et al., 2013; GREGR et al., 2013).  

 

2.2 - OBJETIVO 

Este estudo visa avaliar os padrões individuais de distribuição espacial de 

Sotalia guianensis no estuário de Cananeia em relação a variáveis ambientais, com o 

intuito de melhorar a compreensão da ecologia espacial da população local e avaliar a 

existência de variabilidade individual no uso do espaço e na seleção de habitat. 

Para alcançar este objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

- Avaliar variações nas localizações espaciais de áreas domiciliares de 

indivíduos fotoidentificados. 

- Avaliar variações na composição e influência de certas variáveis ambientais 

nas probabilidades de presença de cada um dos indivíduos fotoidentificados e comparar 

com resultados obtidos para a população no mesmo período de estudo. 
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2.3.  - MATERIAL E MÉTODOS 

2.3.1 – Área de estudo 

A área deste estudo corresponde à mesma descrita na seção ‘Material e 

Métodos’ do Capítulo 1 desta dissertação. 

                                          

2.3.2 -  Coleta de dados 

2.3.2.1 - Esforços de observação e fotográficos 

As coletas de dados foram realizadas nas temporadas do verão de 2015, inverno 

de 2015 e verão de 2016. Em cada temporada cada subárea foi investigada entre 18 e 20 

ocasiões distintas, totalizando 55 ocasiões em que toda a área de estudo foi amostrada. 

Foram utilizadas duas embarcações com motor de popa, cada uma cobrindo uma 

subárea por dia. Ao longo da temporada de coleta de dados houve um revezamento 

rotacional envolvendo as subáreas cobertas. Quando um grupo de S. guianensis foi 

localizado houve aproximação aos mesmos. Foram registrados para cada grupo os 

horários de início e término de esforço e as coordenadas geográficas da localização do 

grupo. 

Indivíduos foram fotografados utilizando-se câmeras digitais SLR acopladas a 

lentes 75-300 mm. Os pesquisadores buscaram aproximar-se e fotografar todos os 

indivíduos do grupo sem distinções e somente após estar seguro de que obteve fotos de 

todos os indivíduos do grupo o esforço era finalizado. O foco das fotografias foi 

direcionado às nadadeiras dorsais. Todos os indivíduos foram fotografados 

aleatoriamente e o esforço foi suspendido somente quando acreditava-se que todos os 

indivíduos do grupo haviam sido fotografados.  

2.3.2.2 -  Dados ambientais  

A escolha das variáveis ambientais e geográficas utilizadas para a etapa de 

modelagem do uso de área pelos indivíduos são as mesmas variáveis descritas no 

Capítulo 1, com exceção da maré. Optou-se por não utilizar a maré nesta análise porque 

o número de observações de presenças individuais é muito inferior ao total de grupos, 
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número utilizado nas análises do Capítulo 1, não permitindo uma amostragem razoável 

dos quatro níveis da variável categórica maré.   

Portanto, as variáveis inclusas nesta etapa são: profundidade, distância de 

desembocadura de rios, distância da Barra de Cananeia e distância de áreas urbanas e 

estão resumidas na Tabela 1 do Capítulo 1.  

  

2.3.3 -  Análise fotográfica 

 Em laboratório as fotografias foram analisadas com base nos critérios expostos 

por Santos e Rosso (2008). A partir das fotos selecionadas, indivíduos que apresentaram 

marcas conspícuas em suas nadadeiras dorsais foram adicionados a um catálogo ou 

reidentificados/recapturados em relação aos indivíduos previamente catalogados. 

Adicionalmente a este procedimento, o programa computacional DARWIN, criado pelo 

Eckerd College, Flórida, EUA, foi utilizado para auxiliar na reidentificação de 

indivíduos. Todas as etapas deste procedimento foram realizadas e checadas por dois 

pesquisadores constantes durante todo o período de estudo.  

2.3.4 -  Análise espacial 

 Foram selecionados todos os indivíduos catalogados que apresentassem um 

mínimo de 18 recapturas. Não existe consenso a respeito do número exato adequado de 

recapturas que devem ser utilizadas para estimativas de áreas domiciliares. Enquanto 

Mares et al. (1980) e Schoener (1981) avaliaram que um número mínimo de 20-25 

localizações seria necessário, outros autores sugerem a necessidade em se utilizar 50 

localizações (SEAMAN et al., 1999) ou até um mínimo de 100 pontos de recapturas 

(URIAN, 2002). Ao estimar a área de vida de indivíduos de S. guianensis no mesmo 

estuário, Oshima e Santos (2016) utilizaram um número entre 20 e 40 pontos de 

recaptura e constataram que o tamanho das áreas domiciliares não atingiu estabilização 

para a maior parte dos indivíduos analisados. Não é objetivo deste estudo determinar 

tamanhos de áreas domiciliares para os indivíduos no estuário de Cananeia – 

previamente reportados por Oshima e Santos (2011 e 2016) – mas sim avaliar a 

disposição geográfica destas áreas e utiliza-las na interpretação da influência de 

variáveis ambientais.  Portanto, optou-se por utilizar um número mínimo de 18 

recapturas de modo que permitisse o aumento no número de indivíduos amostrados.  
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 Os registros de cada indivíduo foram plotados em um mapa georreferenciado da 

área de estudo, gerando mapas para cada um dos indivíduos amostrados. 

 A partir destes registros foram estimadas áreas domiciliares utilizando kerneis 

fixos (KDE) com uso do pacote de ferramentas “Home Range Tools”, versão 2.0.2 

(RODGERS et al., 2015). Nesta etapa adotou-se o método de ‘validação cruzada de 

quadrados mínimos’ (‘least squares cross-validation’, em inglês, abreviado aqui como 

LSCV) para estipular o parâmetro de suavização (‘bandwidth’, em inglês) de acordo 

com os mesmos princípios apresentados no Capítulo 1.  

Isopletas com limites que incorporam 95% das avistagens foram delineadas e 

interpretadas como áreas domiciliares dos indivíduos e isopletas de 50% como as áreas 

nucleares com maior intensidade de uso.  

 

2.3.5 Modelagem estatística  

Em estudos de seleção de habitat, a área domiciliar pode ser empregada como a 

área utilizada pelo indivíduo – em diferentes intensidades – frente ao total disponível, 

analogamente ao raciocínio de presença e ausência em funções de probabilidade de 

seleção de recursos. Esta abordagem é recomendável, sobretudo, em monitoramentos 

realizados com dados de telemetria, onde a contabilização de ausências é inacessível aos 

pesquisadores ou quando ausências não podem ser garantidas devido a dificuldades de 

detecção (BOYCE et al., 2002). Todavia, ela deve ser adotada com cautela, pois 

estimativas da área domiciliar podem não ser fieis à realidade dependendo de 

características não computadas do ambiente – como a presença de barreiras – ou 

padrões de movimentação dos indivíduos (BENHAMOU e CORNÉLIS, 2010).  

Tendo em vista estas noções, optou-se por utilizar os pontos de recaptura, 

encontrados dentro das áreas domiciliares estimadas, como dados de ‘presença’ e pontos 

de ausência foram sorteados aleatoriamente considerando-se toda a área de estudo como 

disponível – em razão da alta mobilidade destes animais e ausência de barreiras físicas 

ou fisiológicas para sua ocupação.  

 Adotou-se a mesma metodologia de modelagem e de seleção e validação de 

modelos descrita no Capítulo 1 desta dissertação. 
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 Os  modelos construídos seguem a expressão, 

 Y(i)= α + β1X1(i)…+βqXq(i)  + 𝑓(Xr(i) ) + ε (i)   

onde Y i  ~ Binomial (1, 𝝅 i  ) e ε ~ N (0, σ²).  

 Como o número de presenças incorporadas a estes modelos é muito inferior ao 

utilizado nas etapas de modelagem para a população no Capítulo 1, tomou-se o cuidado 

em sortear pontos de ausência na mesma proporção em que foram obtidos para os dados 

de presença de grupos utilizados naquela abordagem. Com isso buscou-se uniformizar a 

influência da relação “número de presenças/número de ausências” nos testes associados 

aos coeficientes dos modelos. Isso auxilia a sua comparação entre RSPFs individuais e 

destas com a RSPF a nível populacional (apresentada no Capítulo 1). 

   

2.4 - RESULTADOS 

2.4.1 - Esforços de observação e análise de fotos 

 Entre o verão de 2015 e verão de 2016 totalizaram-se 103 dias de trabalho de 

campo investidos na fotoidentificação dos indivíduos (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Resumo dos esforços de fotoidentificação de botos-cinza, Sotalia guianensis, 

no estuário de Cananeia entre os anos de 2015 e 2016. 

Temporada Total de fotos 

Porcentagem de 

fotos úteis para   

identificação (%) 

Verão/2015 46.176 2,6 

Inverno/2015 50.400 2,1 

Verão/2016 35.910 2,4 

Total 132.486 2,4 
  

  

Ao final das temporadas, foram recapturados 115, 112 e 110 indivíduos, 

respectivamente, de um total de 133 indivíduos catalogados ao longo de todo o período. 

O número de recapturas por indivíduo variou de 1 a 30, atingindo uma média de 9 

recapturas (Figura 15).  
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Figura 15 – Histograma indicando o número de recapturas por indivíduo catalogado da 

população de Sotalia guianensis no estuário de Cananeia entre 2015 e 2016 

 A curva de descobrimento de novos indivíduos fotoidentificados ao longo do 

período do estudo apresentou indícios de estabilização a partir da segunda temporada, 

evidenciada pela redução na taxa de descobrimento (Figura 16).  

 

 

Figura 16 – Curva de descobrimento mostrando o número cumulativo de novos 

indivíduos de Sotalia guianensis fotoidentificados no estuário de Cananeia entre 2015 e 

2016. 
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2.4.2 – Estimativa de áreas domiciliares 

Um total de 11 indivíduos foram recapturados ao menos 18 vezes e, portanto, estes 

foram utilizados para estimativas das áreas domiciliares e confecção de RSPFs 

individuais. São estes indivíduos os denominados: KN_10, KN_17, KN_22, KN_23, 

KN_26, KN_29, KN_48, KN_81, KN_84, KN_89, KN_105 e as distribuições espaciais 

e áreas domiciliares podem ser visualizada nas Figuras 20 a 30 apresentadas no 

Apêndice.  

As áreas domiciliares dos indivíduos variaram de 7,8 a 90,1 km² enquanto que suas 

áreas nucleares variaram de 1,4 a 55,1 km² (Tabela 9). A menor área domiciliar foi 

estimada para o indivíduo KN_81, que somente foi avistado na região da Ponta da 

Trincheira, enquanto que a maior área corresponde ao indivíduo KN_26, avistado ao 

longo de quase todo estuário e o único avistado no canal em direção à Iguape.  

Tabela 9 – Áreas domiciliares estimadas para indivíduos da população de Sotalia 

guianensis no estuário de Cananeia entre 2015 e 2016 com uso de kernel fixo com 

LSCV.  

Individuo 

Área das isopletas de 

KDE – LSCV (km²) 

  95% 50% 

KN_10 55,48 19,45 

KN_17 52,76 19,25 

KN_22 51,92 14,58 

KN_23 78,79 22,93 

KN_26 90,05 38,42 

KN_29 86,05 55,07 

KN_48 79,41 35,35 

KN_81 7,80 1,43 

KN_84 78,81 20,00 

KN_89 52,86 12,19 

KN_105 52,25 12,70 

 

2.4.3 -  Modelagem estatística  

 

Os resultados dos modelos selecionados para cada indivíduo e suas curvas ROC 

podem ser visualizados no Apêndice. Nos modelos finais correspondentes aos 
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indivíduos KN_22, KN_29 e KN_48, os termos aditivos foram selecionados e os seus 

efeitos podem ser visualizados nas Figuras 17,18 e 19. 

Somente no caso do indivíduo KN_26 nenhuma variável foi selecionada no modelo 

final. Todos os outros indivíduos tiveram suas probabilidades de presença relacionadas 

à pelo menos uma das variáveis.   

A variável profundidade foi selecionada nos modelos de quatro indivíduos, e em 

todos estes, esteve positivamente relacionada à probabilidade de presença dos 

indivíduos. A variável distância da Barra de Cananeia foi selecionada nos modelos de 

sete indivíduos, sendo positivamente relacionada à probabilidade de presença dos 

indivíduos em seis deles, enquanto que para o indivíduo KN_81 seu coeficiente foi 

negativo. Já a variável distância de desembocadura de rios foi selecionada nos modelos 

de três indivíduos e esteve negativamente relacionada para dois indivíduos e 

positivamente relacionada para um indivíduo. Finalmente, a variável distância de áreas 

urbanas foi selecionada no modelo de um indivíduo, KN_105, porém com alto 

coeficiente estimado de 9,00.  

 

Figura 17 - Visualização gráfica do ajuste do termo aditivo de profundidade 

(centralizada) para o modelo final de função de probabilidade de seleção de recursos 

selecionado do indivíduo de Sotalia guianensis, KN_22, no estuário de Cananeia entre 

2015 e 2016. As linhas pontilhadas delimitam o intervalo de confiança de 95%.  
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Figura 18 - Visualização gráfica do ajuste do termo aditivo de distância da Bara de 

Cananeia (centralizada) para o modelo final de função de probabilidade de seleção de 

recursos selecionado do indivíduo de Sotalia guianensis, KN_29, no estuário de 

Cananeia entre 2015 e 2016. As linhas pontilhadas delimitam o intervalo de confiança 

de 95%. 

 

 

Figura 19 - Visualização gráfica do ajuste do termo aditivo de distância da Barra de 

Cananeia (centralizada) para o modelo final de função de probabilidade de seleção de 

recursos selecionado do indivíduo de Sotalia guianensis, KN_48, no estuário de 

Cananeia entre 2015 e 2016. As linhas pontilhadas delimitam o intervalo de confiança 

de 95%. 
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2.5  DISCUSSÃO 

Indícios de heterogeneidade individual no uso do espaço e seleção de habitat 

podem transmitir inferências biológicas fundamentais e decisivas para a compreensão 

de padrões de distribuição de populações animais. Todavia, nos estudos ecológicos em 

ambiente natural é raro que pesquisadores tenham acesso ao total de indivíduos de uma 

população. Nesse caso opta-se por realizar inferências baseadas em uma amostra de 

indivíduos e, portanto, é fundamental que o viés para esta amostra seja minimizado de 

acordo com a metodologia de monitoramento individual utilizada (WHITE, 1982). 

Uma das premissas fundamentais na utilização da fotoidentificação em estudos 

ecológicos é a correta identificação dos indivíduos marcados. É importante que se possa 

garantir ao máximo a ausência de falsos positivos - i.e. presenças associadas a um 

indivíduo quando na realidade não se trata dele - e de falsos negativos - i.e. a não 

detecção de um indivíduo quando na realidade ele esteve presente. Em análises 

espaciais, o primeiro tipo de erro implica em um maior viés associado em comparação a 

falsos negativos, sobretudo quando poucas recapturas são possíveis por indivíduo, 

impactando gravemente os resultados. Neste estudo, todas as recapturas foram avaliadas 

por dois pesquisadores além de acessadas por meio do programa computacional 

DARWIN, a fim de reduzir a ocorrência de possíveis falsos positivos e falsos negativos. 

Somando-se a este cuidado, somente fotos de alta qualidade e indivíduos com marcas 

conspícuas foram utilizados para as análises. Este estudo utilizou dados resultantes de 

um intenso esforço amostral em um período relativamente curto (um ano), minimizando 

o risco de que indivíduos catalogados ganhassem marcas a ponto de comprometer a sua 

identificação. Além disso, pelo menos 17 indivíduos catalogados também haviam sido 

identificados em estudos anteriores a 2011 (SANTOS, 2004; OSHIMA e SANTOS, 

2016) sendo um indício de que a persistência de marcas na população deve ser alta. 

Outra premissa fundamental é a homogeneidade na probabilidade de detecção de 

indivíduos uma vez que estes estejam presentes. Tendo isto em vista, ambos os 

pesquisadores fotografaram os indivíduos dos grupos localizados de forma aleatória e 

somente cessaram o esforço em cada grupo ao estarem seguros de que todos os 

indivíduos haviam sido fotografados. Todavia, não se pode garantir homogeneidade nas 

probabilidades de captura. A partir do mesmo banco de dados utilizado neste estudo, 



79 
 

 

Mello (2016) constatou variações nas probabilidades de capturas e estas podem estar 

associadas, sobretudo, às condições ambientais, diferenças em esforço amostral, 

características intrínsecas individuais dos animais, estrutura sexual e etária, além do 

protocolo de análise fotográfica adotado (HAMMOND et al., 1990; EGUCHI, 2014). 

O viés associado às amostras de indivíduos pode também estar relacionado ao 

seu próprio número amostral e, portanto, extrapolações para padrões populacionais ou 

outras localidades devem ser feitas com cautela. Não obstante, ainda que somente 11 

indivíduos pudessem ser avaliados para os objetivos deste estudo, este é um indício de 

variabilidade individual na seleção de habitat pela população de S. guianensis no 

estuário de Cananeia a partir de características do ambiente. As estimativas obtidas a 

partir dos kerneis serviram como inferência de áreas domiciliares e foram utilizadas 

para identificar a variação na distribuição espacial da área utilizada por diferentes 

indivíduos. Além disso, estas estimativas serviram para subsidiar visualmente a 

interpretação e validação dos resultados das RSPFs individuais.  

Os resultados corroboram a hipótese de que existe variabilidade individual no 

uso do espaço e demonstram que esta variabilidade pode estar relacionadas a 

determinadas características do ambiente, como será discutido adiante. Porém 

resultados das RSPFs individuais devem ser interpretados com cautela e como um 

complemento à análise dos padrões populacionais de seleção de habitat e não como uma 

mensuração direta da heterogeneidade individual no uso de área.  

É importante atentar para o impacto que o número de recapturas pode ter nos 

modelos utilizados para avaliar a associação com características ambientais. Como 

esperado, indivíduos respondem a mudanças que ocorrem no ambiente ao longo do 

tempo, aprendendo novas informações e modificando a forma como exploram o espaço 

(POWELL, 2000) o que resulta em aumento da área circunscrita pela localização das 

avistagens. Oshima e Santos (2016) observaram (a partir de onze anos de estudo e um 

número de recapturas individual entre 20 e 44) que o tamanho de áreas domiciliares de 

indivíduos residentes no estuário de Cananeia é sensível ao número de recapturas 

utilizadas nas estimativas. No presente estudo, devido ao intenso esforço amostral em 

um curto espaço de tempo, pôde-se obter um número representativo de recapturas 

(mínimo 18) em comparação com outros estudos de uso de área por indivíduos de S. 

guianensis – e.g 33 por Flores e Bazzalo (2004); 10 por Hardt (2005); 20 por Santos 
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(2004); 10 por Batista (2014); 10 por Schulze (2012); 20 por Oshima e Santos (2016). 

Desta forma os KDE obtidos no presente estudo foram interpretados como 

representações sensíveis e representativas dos padrões de utilização do espaço pelos 

indivíduos, porém referentes somente ao período do estudo. Por outro lado, estimativas 

obtidas a partir de kerneis tendem a valorizar locais de adensamento de pontos e, 

portanto, tornam-se mais restritivas espacialmente à medida que o número de recapturas 

aumenta. O mesmo foi comprovado para esta população por Oshima e Santos (2016). 

Tendo em vista o risco de supervalorização de áreas nucleares obtidas pelo emprego do 

KDE e o número de pontos de recapturas, optou-se por utilizar uma amostragem 

proporcional de pontos de ausência para avaliar o efeito das características ambientais 

(RSPFs individuais), permitindo interpretações comparativas entre estes indivíduos e 

destes com estimativas observadas para a população.  

A distribuição das áreas utilizadas pelos onze indivíduos avaliados não é 

uniforme no estuário (ver Apêndice). Assim como observado previamente na população 

(OSHIMA et al., 2011; OSHIMA e SANTOS, 2016) os indivíduos apresentaram áreas 

de vida e áreas nucleares atingindo diferentes porções do estuário e variados níveis de 

sobreposição foram observados. Entretanto, aqueles autores observaram predominância 

de áreas domiciliares compreendendo a região do estuário próxima a Barra de Cananeia 

e apontaram que isto pode estar relacionado, entre outros fatores, ao maior esforço 

amostral empregado nesta região durante o período do estudo (Ibid). As estimativas 

obtidas no presente estudo são resultado de um esforço uniforme ao longo do estuário e 

evidenciam que para cinco dos onze indivíduos analisados (KN_10, KN_17, KN_22, 

KN_29 e KN_89), suas áreas domiciliares estimadas não contemplaram a região da 

entrada do estuário ou Barra de Cananeia e, portanto, corroboram a noção de que 

preferências aparentes por esta região não podem ser inferidas como um padrão para os 

indivíduos desta população.  

As áreas nucleares apresentaram variados níveis de sobreposição e estiveram 

distribuídas ao longo de todo o estuário, contemplando inclusive porções ao norte da 

área de estudo e após o Vilarejo de Pedrinhas (KN_23 e KN_17), porções do interior do 

estuário voltado para o continente (KN_10, KN_17, KN_22, KN_23, KN_26, KN_29, 

KN_84), porções do canal entre a Ilha de Cananeia e Ilha Comprida (KN_10, KN_17, 

KN_23, KN_48, KN_84, KN_89 e KN_105) e porções do canal que conecta o estuário 

ao mar (KN_48 e KN_81). Ainda que uma análise da população evidencie que suas 
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áreas de maior utilização, delimitadas pela isopleta de 50% do KDE, estão concentradas 

em porções do estuário entre a Ilha de Cananeia e Ilha do Cardoso e entre a Ilha de 

Cananeia e Ilha Comprida (Figura 8), os resultados obtidos neste estudo demonstram 

que outras porções do estuário, como áreas internas, podem ser utilizadas intensamente 

por alguns indivíduos.  

Os indivíduos KN_23, KN_26, KN_48 e KN_105 apresentaram sobreposição de 

suas áreas nucleares com regiões próximas a áreas urbanas, sobretudo próximas à balsa 

entre a Ilha de Cananeia e Ilha Comprida e ao bairro Agrossolar. Além disso, a distância 

de áreas urbanas foi significativa e negativamente relacionada à presença do indivíduo 

KN_105. Ainda que estas porções do estuário, adjacentes a áreas urbanas, apresentem 

geografia ou características ambientais favoráveis aos animais, o impacto do intenso 

tráfego de embarcações nestas regiões pode superar estes fatores, tornando-se decisivo 

na distribuição de outros indivíduos que passam a evitar estas áreas. Os resultados 

obtidos contribuem para o entendimento do impacto do tráfego de embarcações na 

população de S.guianenis residente no estuário, corroborando a hipótese de que o nível 

de exposição a este estressor, entre outros de origem antrópica, não deve ser uniforme 

na população. Esta é uma questão alvo de estudos com outras espécies de odontocetos e 

pertinente à conservação da população de S.guianensis no estuário (SANTOS et al., 

2010). A partir de modelos espaciais explícitos de captura-recaptura (SECR) Pirotta et 

al. (2015) puderam concluir que indivíduos da população de T. truncatus em Moray 

Firth, Escócia, apresentaram diferentes níveis de exposição ao tráfego de embarcações 

decorrentes de variações em suas áreas de vida, reforçando a importância em se 

considerar a variabilidade intrapopulacional quando o impacto de agressões antrópicas é 

abordado.  

 Ao nível populacional, a probabilidade de presença de grupos aumentou em 

relação à proximidade de desembocadura de rios e à Barra de Cananeia, sendo que o 

coeficiente deste termo foi altamente significativo (p<0,01) (ver Capítulo 1.) Entretanto 

sete dos indivíduos amostrados não tiveram suas observações relacionadas à distância 

da desembocadura de rios. No caso da distância à Barra de Cananeia, cinco indivíduos 

(KN_10, K_17, KN_22, KN_23 e KN_29) apresentaram inclusive redução em suas 

probabilidades de captura. Por outro lado, a profundidade foi selecionada nos modelos 

de quatro dos indivíduos - KN_22, KN_48, KN_84, KN_105 – e, para estes, esteve 

positivamente relacionada à probabilidade de presença, com exceção do indivíduo 
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KN_22 em que esta variável foi selecionada como termo aditivo e parece influenciar 

sua probabilidade de presença apenas quando em comparação à profundidades mínimas 

(Figura 17).  

Em outras localidades, áreas utilizadas por diferentes indivíduos de populações 

de S. guianensis puderam ser relacionadas a aspectos geográficos distintos das variáveis 

investigadas neste estudo, porém sem que a composição e grau de influência dos 

aspectos pudesse ser avaliada diretamente para cada um destes indivíduos.  Hardt 

(2005) observou que todas as áreas domiciliares para indivíduos residentes na Baía da 

Babitonga, Santa Catarina, estavam sobrepostas e em diferentes níveis. Entretanto, as 

áreas nucleares encontravam-se localizadas em uma mesma região, o que indicou maior 

preferência dos indivíduos por entorno de ilhas localizadas no centro da baía (HARDT, 

2005). Segundo aqueles autores, esta distribuição concentrada poderia estar relacionada 

com a maior heterogeneidade na paisagem submarina dessa região, o que favoreceria a 

utilização dessa área pelos diferentes indivíduos. Não se pode inferir que a variabilidade 

individual no uso do espaço e seleção de habitat observada no presente estudo esteja 

relacionada a fatores semelhantes a estes, sobretudo devido às próprias diferenças da 

geografia local. Ainda que existam pequenas ilhas ao longo dos canais que circundam a 

Ilha de Cananeia, a geografia local é definida por canais estreitos em comparação com 

regiões de baías, e são caracterizados pela presença de bancos de areia. Todavia, chama 

a atenção que para cinco dos onze indivíduos analisados, suas observações incluíram 

pontos na área de entorno a Ilha da Casca (KN_22, KN_26, KN_29, KN_48 e KN_89) 

que pode também significar uma paisagem submarina bastante heterogênea.  

 Por outro lado, Rossi-Santos et al. (2007) constataram que alguns dos 

indivíduos da população de S. guianensis presente no Estuário do Rio Caravelas, Bahia, 

e áreas costeiras adjacentes, apresentaram áreas de utilização restritas ao estuário, em 

águas abrigadas, enquanto que outros tiveram suas áreas de utilização compreendidas 

por regiões costeiras de mar-aberto. Oshima (2011) salientou que no estuário de 

Cananeia, padrões individuais de uso de área restritos ao estuário podem representar 

uma estimativa parcial da área total utilizada pelos indivíduos, os quais podem entrar e 

sair do estuário, explorando seus arredores. Assim como apontado por aqueles autores, 

neste estudo, áreas de maior intensidade de uso próximas à região da Barra de Cananeia, 

podem representar uma parcela da área domiciliar destes indivíduos não computando 

também parcelas em águas costeiras não amostradas. Em relação à distância da Barra, o 
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coeficiente negativo obtido na RSPF para o indivíduo KN_81 e a curva delimitada pelo 

‘smoother’ para o indivíduo KN_48 devem ser interpretados com cautela. Estes indicam 

aumento na sua probabilidade de presença em relação à proximidade à Barra, mas 

também, esta relação pode ser em decorrência da alta probabilidade de captura destes 

indivíduos quando transitando entre as regiões abrigadas do estuário e costeiras, uma 

vez que para isso devem utilizar o canal entre o estuário e a Barra. Ressalta-se que o 

indivíduo KN_81 apresentou uma área domiciliar consideravelmente menor que o 

restante dos indivíduos analisados, correspondendo a 7,8 km² (kernel 95%), o único 

com área utilizada estimada em menos de 50 km² durante o período do estudo, 

corroborando a hipótese de que a área observada nos resultados de seu KDE 

corresponde a uma extremidade da área total utilizada pelo indivíduo.  

Relações entre a seleção por áreas abrigadas versus áreas costeiras e padrões 

individuais de utilização do espaço por outras espécies de odontocetos foram descritos 

em diversas localidades - e.g. T. truncatus na Carolina do Norte (GANNON e 

WAPLES, 2004) e na Flórida (FAZIOLI et al. 2006), ambos localizados nos EUA, T. 

aduncus em região da costa oeste australiana (CHABANNE et al, 2012). Ademais, na 

costa ocidental da Austrália, Sprogis et al. (2016) observaram, a partir de modelos 

mistos Bayesianos aplicados a indivíduos de T. aduncus, que havia duas misturas de 

indivíduos correspondendo a um grupo com áreas domiciliares menores e em águas 

protegidas e outro com áreas domiciliares maiores e em águas costeiras.  

As análises de seleção de habitat realizadas neste estudo empregaram RSPFs de 

modo que permitissem inferências relacionadas à localização espacial das áreas 

utilizadas pelos indivíduos. Porém o tamanho das áreas não foi parametrizado nos 

modelos. É evidente que a localização geográfica e o tamanho de áreas utilizadas por 

indivíduos estão intrinsecamente associados, uma vez que não passam de componentes 

de uma abstração conceitual de como indivíduos utilizam o espaço disponível e se 

movimentam neste. Com exceção do indivíduo KN_81, todos os outros indivíduos 

analisados no presente estudo tiveram sua área de utilização estimada entre 52 e 90 km², 

que corresponde a um intervalo menor que o estimado no mesmo estuário por Oshima e 

Santos (2016) variando entre 0,6 e 70,6 km² (com o emprego do mesmo método de 

kernel fixo com LSCV). Como discutido anteriormente, esta diferença deve ser tomada 

com cautela frente à variação do intervalo de tempo compreendido pelo esforço 

amostral destes estudos. Trabalhos futuros no estuário de Cananeia, que avaliem 
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diretamente esta relação entre o hábitat e o tamanho das áreas domiciliares de seus 

indivíduos, podem expandir a compreensão de como características do ambiente 

influenciam mais precisamente o tamanho das áreas domiciliares e áreas nucleares de 

indivíduos de S. guianensis no estuário, complementando assim as informações 

apresentadas neste estudo. 

 A variabilidade individual observada também pode estar relacionada à 

estruturação etária, organização social e sexo dos indivíduos amostrados, uma vez que 

estes aspectos influenciam suas capacidades e habilidades de explorar certos habitats 

(BURT, 1943). Para indivíduos de T. aduncus, por exemplo, Sprogis et al. (2016) 

reportaram que o tamanho de áreas domiciliares estimadas foi maior para machos do 

que para fêmeas e que estariam relacionadas às estratégias de acasalamento 

desempenhadas pelos machos. No caso de S. guianensis poucos estudos puderam 

comparar o uso de área pelos dois sexos. Flores e Bazzalo (2004) compararam áreas 

domiciliares estimadas para ‘prováveis machos’ e ‘prováveis fêmeas’, entretanto não 

foram encontradas diferenças significativas. No estuário de Cananeia, Santos (2004) 

obteve áreas de uso aparentemente maiores para machos do que para fêmeas, contudo 

ressaltou que seriam necessários mais dados de monitoramento em longo prazo para que 

o indício destas diferenças pudesse ser comprovado.  

 Oshima (2011) relatou o caso de uma fêmea e filhote, também monitorados no 

estuário, em que se pode observar a evidente associação espacial entre suas 

observações, mas que não se manteve ao longo dos anos. A cria passou a ser observada 

algumas vezes nos mesmos grupos da mãe e outras vezes em localizações distintas. Os 

resultados obtidos no presente estudo não permitem inferências a respeito do sexo dos 

indivíduos ou níveis de associação social, mas deve-se considerar a hipótese de que 

estas características sejam influentes nos padrões individuais observados. 

 Os indivíduos KN_22 e KN_23 foram previamente identificados no estuário 

pela primeira vez em 2000 e 2001 e por isso pode-se afirmar que possuem ao menos 15 

e 16 anos, respectivamente. A área domiciliar estimada para o indivíduo KN_22  

assemelha-se àquela obtida por Oshima (2011). Destaca-se sobretudo a utilização por 

este indivíduo da área do canal entre o Saco do Mandira e a Balsa de Porto Cubatão, e 

porções próximas ao vilarejo de Juruvauva e do Saco Grande (naquele estudo o 

indivíduo é referido como KN#285). Os resultados da RSPF para este indivíduo 

revelaram um coeficiente para d_Barra de 0,77 significando que sua probabilidade de 
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presença decresce com a proximidade da Barra de Cananeia. Além disso, as estimativas 

de uso de área obtidas por Oshima (2011) permitem observar que a área domiciliar e, 

sobretudo, a área nuclear deste indivíduo não compreendem as proximidades da Barra 

de Cananeia durante o período de 2000 a 2010. Em conjunto com os resultados 

apresentados no presente estudo, estas informações indicam que sua seleção por outros 

habitats disponíveis no estuário, que não seja esta região, pode ser característica 

permanente no padrão de uso de área deste indivíduo ao longo de mais de uma década 

de vida.   

 

3 – CONCLUSÃO 

 Pôde-se averiguar a existência de variação espacial na distribuição de áreas de 

maior utilização por S. guianensis - tanto para sua população quanto entre seus 

indivíduos - ao longo do estuário de Cananeia. Resultados das RSPFs empregadas para 

presença de indivíduos fotoidentificados indicaram diferenças na seleção de habitat 

entre os indivíduos revelando variabilidade no padrão de uso do espaço. No estuário de 

Cananeia a probabilidade de ocupação por grupos de S. guianensis é aumentada em 

profundidades maiores, enquanto que as variáveis distância de rios e distância da 

entrada do estuário (Barra de Cananeia) estão relacionadas negativamente à presença de 

grupos, sendo que o efeito desta ultima variável ambiental apresenta interação com a 

maré.  

Ao se vincular estudos espaciais em diferentes níveis  organizacionais, rompe-se 

a circularidade característica de estudos restritos a somente um nível, possibilitando 

novas interpretações sobre processos ecológicos e aproximando os pesquisadores de 

interpretações biológicas que subsidiem a conservação de populações e ecossistemas 

marinhos. Esta abordagem torna-se especialmente relevante ao se considerar que a 

variabilidade individual no uso do espaço pode significar indícios de potencial 

flexibilidade adaptativa em nível de população a mudanças em seu ambiente. 
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5 - APÊNDICE  I 

 

Figura 20 - Informações sobre uso de área e seleção de recursos do indivíduo KN_10 no estuário de 
Cananéia, entre 2015 e 2016. (A) Perfil da nadadeira dorsal do indivíduo KN _10 com marcas naturais que 
permitiram sua identificação. (B) Curva ROC do modelo selecionado para o indivíduo KN_10, AUC = 0,75 (IC 
95% : 0,65 – 0,85). (C) Área domiciliar do indivíduo KN _10 estimada por kernel fixo de densidade - LSCV . (D) 
Estimativas do kernel fixo de densidade – LSCV e pontos de recaptura do indivíduo KN_10.  
 
 
 
Tabela 10 - Relação de coeficientes paramétricos e seus respectivos níveis de significância do modelo de 
função de probabilidade de seleção de recursos selecionado para o indivíduo KN_10 da população  de 
Sotalia guianensis no estuário de Cananéia entre 2015 e 2016 .  

Coeficientes paramétricos 

  

Valor 

estimado 

Erro 

padrão 

Valor da 

estatística Z Pr(>(|z|) 

Intercepto -1,85 0,26 -7,06 < 2-11 

d_Barra 1,00 0,32 3,12  0,01 
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Figura 21 - Informações sobre uso de área e seleção de recursos do indivíduo KN_17 no estuário de 

Cananéia, entre 2015 e 2016. (A) Perfil da nadadeira dorsal do indivíduo KN _17 com marcas naturais que 
permitiram sua identificação. (B) Curva ROC do modelo selecionado para o indivíduo KN_17, AUC = 0,80 (IC 
95% : 0,67 – 0,94). (C) Área domiciliar do indivíduo KN _17 estimada por kernel fixo de densidade - LSCV . (D) 
Estimativas do kernel fixo de densidade – LSCV e pontos de recaptura do indivíduo KN_17.  
 

 

Tabela 11 - Relação de coeficientes paramétricos e seus respectivos níveis de significância do modelo de 
função de probabilidade de seleção de recursos selecionado para o indivíduo KN_17 da população  de 
Sotalia guianensis no estuário de Cananéia entre 2015 e 2016 

Coeficientes paramétricos 

  

Valor 

estimado 

Erro 

padrão 

Valor da 

estatística Z Pr(>(|z|) 

Intercepto -1,88 0,28 -6,52 < 2-10 

d_Barra 0,9 0,43 2,13  0,03 

d_rio 1,11 0,46 2,41 0,015 
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Figura 22 - Informações sobre uso de área e seleção de recursos do indivíduo KN_22 no estuário de 
Cananéia, entre 2015 e 2016. (A) Perfil da nadadeira dorsal do indivíduo KN _22  com marcas naturais que 
permitiram sua identificação. (B) Curva ROC do modelo selecionado para o indivíduo KN_22, AUC = 0,79 (IC 
95% : 0,72 – 0,87). (C) Área domiciliar do indivíduo KN _22  estimada por kernel fixo de densidade - LSCV .  
(D) Estimativas do kernel fixo de densidade – LSCV e pontos de recaptura do indivíduo KN_22. 

 

Tabela 12 - Relação de coeficientes paramétricos  e termo aditivo e seus respectivos níveis de significância 
do modelo de função de probabilidade de seleção de recursos selecionado para o indivíduo KN_22  da 
população  de Sotalia guianensis no estuário de Cananéia entre 2015 e 2016 

 

Coeficientes paramétricos e termo aditivo 

  

Valor 

estimado 

Erro 

padrão 

Valor da 

estatística Z Pr(>(|z|) 

Intercepto -2,25 0,28 -7,84 < 2-14 

d_Barra 0,77 0,28 2,70  < 0,01 

s(profundidade) edf = 2,96  -  p (chi) = 0,01 
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Figura 23 - Informações sobre uso de área e seleção de recursos do indivíduo KN_23 no estuário de 
Cananéia, entre 2015 e 2016.. (A) Perfil da nadadeira dorsal do indivíduo KN _23  com marcas naturais que 
permitiram sua identificação. (B) Curva ROC do modelo selecionado para o indivíduo KN_23, AUC = 0,81 (IC 
95% : 0,73 – 0,91). (C) Área domiciliar do indivíduo KN _23  estimada por kernel fixo de densidade - LSCV . 
(D) Estimativas do kernel fixo de densidade – LSCV e pontos de recaptura do indivíduo KN_23. 

 

Tabela 13 - Relação de coeficientes paramétricos e seus respectivos níveis de significância do modelo de 
função de probabilidade de seleção de recursos selecionado para o indivíduo KN_23  da população  de 
Sotalia guianensis no estuário de Cananéia entre 2015 e 2016 

Coeficientes paramétricos  

  

Valor 

estimado 

Erro 

padrão 

Valor da 

estatística Z Pr(>(|z|) 

Intercepto -2,03 0,25 -7,93 < 2-14 

d_Barra 1,47 0,30 4,76  < 0,01 

 

 



106 
 

 

Figura 24 - Informações sobre uso de área e seleção de recursos do indivíduo KN_26 no estuário de 
Cananéia, entre 2015 e 2016.. (A) Perfil da nadadeira dorsal do indivíduo KN _26  com marcas naturais que 
permitiram sua identificação. (C) Área domiciliar do indivíduo KN _26  estimada por kernel fixo de densidade 
- LSCV . (D) Estimativas do kernel fixo de densidade – LSCV e pontos de recaptura do indivíduo KN_26. 
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Figura 25 - Informações sobre uso de área e seleção de recursos do indivíduo KN_29 no estuário de 
Cananéia, entre 2015 e 2016.. (A) Perfil da nadadeira dorsal do indivíduo KN _29  com marcas naturais que 
permitiram sua identificação. (B) Curva ROC do modelo selecionado para o indivíduo KN_23, AUC = 0,83 (IC 
95% : 0,74 – 0,91). (C) Área domiciliar do indivíduo KN _29  estimada por kernel fixo de densidade - LSCV . 
(D) Estimativas do kernel fixo de densidade – LSCV e pontos de recaptura do indivíduo KN_29. 

 

Tabela 14 - Relação de coeficientes paramétricos  e termo aditivo e seus respectivos níveis de significância 
do modelo de função de probabilidade de seleção de recursos selecionado para o indivíduo KN_29  da 
população  de Sotalia guianensis no estuário de Cananéia entre 2015 e 2016 

Coeficientes paramétricos e termo aditivo 

  

Valor 

estimado 

Erro 

padrão 

Valor da 

estatística Z Pr(>(|z|) 

Intercepto -2,72 0,34 -7,84 < 2-14 

d_rio -1,45 0,42 -3,44  < 0,01 

s(d_Barra) edf = 2,85  -  p (chi) < 0,01 
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Figura 26 - Informações sobre uso de área e seleção de recursos do indivíduo KN_48 no estuário de 
Cananéia, entre 2015 e 2016. (A) Perfil da nadadeira dorsal do indivíduo KN _48  com marcas naturais que 
permitiram sua identificação. (B) Curva ROC do modelo selecionado para o indivíduo KN_48, AUC = 0,84 (IC 
95% : 0,76 – 0,92). (C) Área domiciliar do indivíduo KN _48  estimada por kernel fixo de densidade - LSCV . 
(D) Estimativas do kernel fixo de densidade – LSCV e pontos de recaptura do indivíduo KN_48. 

 

Tabela 15 - Relação de coeficientes paramétricos e termo aditivo e seus respectivos níveis de significância do 
modelo de função de probabilidade de seleção de recursos selecionado para o indivíduo KN_48 da 
população  de Sotalia guianensis no estuário de Cananéia entre 2015 e 2016 

Coeficientes paramétricos e termo aditivo 

  

Valor 

estimado 

Erro 

padrão 

Valor da 

estatística Z Pr(>(|z|) 

Intercepto -7,18 0,47 -15,08 < 2-16 

profundidade 0,69 0,23 2,93  < 0,01 

s(d_Barra) edf = 3,96  -  p (chi) < 0,01 
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Figura 27 - Informações sobre uso de área e seleção de recursos do indivíduo KN_81 no estuário de 
Cananéia, entre 2015 e 2016. (A) Perfil da nadadeira dorsal do indivíduo KN _81  com marcas naturais que 
permitiram sua identificação. (B) Curva ROC do modelo selecionado para o indivíduo KN_81, AUC = 0,94 (IC 
95% : 0,90 – 0,97). (C) Área domiciliar do indivíduo KN _81  estimada por kernel fixo de densidade - LSCV . 
(D) Estimativas do kernel fixo de densidade – LSCV e pontos de recaptura do indivíduo KN_81. 

 

Tabela 16 - Relação de coeficientes paramétricos e seus respectivos níveis de significância do modelo de 
função de probabilidade de seleção de recursos selecionado para o indivíduo KN_81 da população  de 
Sotalia guianensis no estuário de Cananéia entre 2015 e 2016 

Coeficientes paramétricos  

  

Valor 

estimado 

Erro 

padrão 

Valor da 

estatística Z Pr(>(|z|) 

Intercepto -11,94 3,22 -7,90 < 0,01 

d_Barra -7,80 2,16 -3,60  < 0,01 
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Figura 28 - Informações sobre uso de área e seleção de recursos do indivíduo KN_84 no estuário de 
Cananéia, entre 2015 e 2016. (A) Perfil da nadadeira dorsal do indivíduo KN _84  com marcas naturais que 
permitiram sua identificação. (B) Curva ROC do modelo selecionado para o indivíduo KN_84, AUC = 0,89 (IC 
95% : 0,86 – 0,92). (C) Área domiciliar do indivíduo KN _84  estimada por kernel fixo de densidade - LSCV . 
(D) Estimativas do kernel fixo de densidade – LSCV e pontos de recaptura do indivíduo KN_84. 

 

Tabela 17 - Relação de coeficientes paramétricos e seus respectivos níveis de significância do modelo de 
função de probabilidade de seleção de recursos selecionado para o indivíduo KN_84  da população  de 
Sotalia guianensis no estuário de Cananéia entre 2015 e 2016. 

Coeficientes paramétricos  

  

Valor 

estimado 

Erro 

padrão 

Valor da 

estatística Z Pr(>(|z|) 

Intercepto -8,00 1,29 -6,17 < 0,01 

profundidade 0,79 0,30 2,62  < 0,01 

 

KN_84 
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Figura 29 - Informações sobre uso de área e seleção de recursos do indivíduo KN_89 no estuário de 
Cananéia, entre 2015 e 2016. (A) Perfil da nadadeira dorsal do indivíduo KN _89  com marcas naturais que 
permitiram sua identificação. (B) Curva ROC do modelo selecionado para o indivíduo KN_89, AUC = 0,92 (IC 
95% : 0,88 – 0,95). (C) Área domiciliar do indivíduo KN _89  estimada por kernel fixo de densidade - LSCV . 
(D) Estimativas do kernel fixo de densidade – LSCV e pontos de recaptura do indivíduo KN_89. 

 

Tabela 18 - Relação de coeficientes paramétricos e seus respectivos níveis de significância do modelo de 
função de probabilidade de seleção de recursos selecionado para o indivíduo KN_89 da população de Sotalia 
guianensis no estuário de Cananéia entre 2015 e 2016 

Coeficientes paramétricos  

  

Valor 

estimado 

Erro 

padrão 

Valor da 

estatística Z Pr(>(|z|) 

Intercepto -8,83 2,41 -3,66 < 0,01 

d_rio 10,45 4,88 -2,14 0,03 
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Figura 30 - Informações sobre uso de área e seleção de recursos do indivíduo KN_105 no estuário de 
Cananéia, entre 2015 e 2016. (A) Perfil da nadadeira dorsal do indivíduo KN _105  com marcas naturais que 
permitiram sua identificação. (B) Curva ROC do modelo selecionado para o indivíduo KN_105, AUC = 0,94 (IC 
95% : 0,91 – 0,97). (C) Área domiciliar do indivíduo KN _105  estimada por kernel fixo de densidade - LSCV . 
(D) Estimativas do kernel fixo de densidade – LSCV e pontos de recaptura do indivíduo KN_105. 

 

Tabela 19 - Relação de coeficientes paramétricos e seus respectivos níveis de significância do modelo de 
função de probabilidade de seleção de recursos selecionado para o indivíduo KN_105 da população de 
Sotalia guianensis no estuário de Cananéia entre 2015 e 2016. 

Coeficientes paramétricos  

  

Valor 

estimado 

Erro 

padrão 

Valor da 

estatística Z Pr(>(|z|) 

Intercepto -15,48 3,47 -4,45 < 0,01 

profundidade 1,29 0,41 3,09 < 0,01 

d_urb -9,00 2,94 -3,06 < 0,01 
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6 - APÊNDICE II 

 

 

Figura 31- Pontos de avistamento de grupos de Sotalia guianensis no estuário de Cananeia 

durante o verão de 2015.  

 Pontos de referência para Figuras 31 a 33: 1 – Saco do Mandira, 2 – Balsa Ilha de 

Cananeia – Ilha Comprida, 3 – Bairro Agrossolar (Cananeia), 4 – Vilarejo Juruvauva (Ilha 

Comprida), 5 – Vilarejo Pedrinhas (Ilha Comprida), 6 – Balsa Ilha de Cananeia – 

Continente. 

 

Figura 32- Pontos de avistamento de grupos de Sotalia guianensis no estuário de Cananeia 

durante o inverno de 2015. 
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Figura 33- Pontos de avistamento de grupos de Sotalia guianensis no estuário de Cananeia 

durante o verão de 2016.  

 

 


