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INTRODUÇÃO

Parte da instabilidade taxonômica do gênero Sotalia Gray, 1866 pode ser
explicada pela falta de homogeneidade nos critérios comparativos e mesmo pela
falta de tradição em morfologia e sistemática entre os que se dedicam ao estudo dos
mamíferos aquáticos. A partir de Rice (1977), as formas de água doce e marinha
tornaram-se, aparentemente, bem estabelecidas e enquadradas em duas distintas
subespécies: S. f. fluviatilis (GERVAIS, 1853) e S. f. guianensis (P.J. van BÉNÉDEN,
1864). Recentemente estes taxa vem sendo tratados ao nível de espécie (ver
MONTEIRO-FILHO et al., 2002 e Cap. 1, neste volume). No estuário amazônico as
distribuições de cada uma das espécies devem entrar em contato, mas se desconhece
qualquer versão conclusiva a esse respeito.

As descrições osteológicas preliminares devem-se a van Beneden & Gervais
(1880), Flower (1883), Miranda-Ribeiro (1936) e Carvalho (1963). Mais recentemen-
te, Casinos et al. (1981), Borobia (1989) e Alves-Junior & Monteiro-Neto (1999)
apresentaram análises morfométricas do crânio, Menezes & Simões-Lopes (1996)
analisaram os membros anteriores e Fettuccia & Simões-Lopes (2004) estudaram a
morfologia da coluna vertebral. Uma descrição da osteologia geral foi apresentada
por Ávila et al. (2002), mas com várias incorreções de terminologia e localização.

Nesta avaliação apresenta-se uma descrição morfológica e comparativa do
esqueleto de S. guianensis. A descrição da coluna vertebral segue em parte Fettuccia &
Simões-Lopes (2004) e a descrição detalhada do sincrânio refere-se a Simões-Lopes
(2006) e inclui vários aspectos das variações ontogenéticas e intra-específicas. Procu-
ra-se também reparar eventuais distorções de nomenclatura anatômica.
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MATERIAL EXAMINADO

As descrições baseiam-se no exame de 57 espécimes completos ou parciais do
boto-cinza, sendo que todo o material encontra-se depositado na coleção do Lab.
Mamíferos Aquáticos (LAMAQ), Depto. de Ecologia e Zoologia, CCB, da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (Tabela 1). Determinadas feições internas

Tabela 1: Relação dos espécimes estudados de Sotalia guianensis depositados na
coleção de mamíferos do Departamento de Ecologia e Zoologia, CCB, Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). A faixa etária foi determinada com base na maturida-
de óssea e não sexual. [Studied specimens of Sotalia guianensis of the mammals colection
of the Departamento de Ecologia e Zoologia, CCB, Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Age determination was made based only on bone maturity]

Número Faixa Partes do Número Faixa Partes do
UFSC Etária Sexo Esqueleto UFSC Etária Sexo Esqueleto
1010 j i Cr 1190 a i Ap, Es
1052 a i Cr 1191 j m Ap
1062 a i Cr 1192 a f Ap
1073 a i Cr 1193 j i Ap
1074 a f Co 1196 a m Ap
1075 ft m Co 1197 j i Ap
1079 a f Co 1198 j f Ap
1082 a m Co 1200 a f Ap
1083 a m Co 1201 j m Ap
1087 j i Cr, Ea 1202 ft i Ap
1104 j f Co 1203 a f Co
1108 a m Co 1208 a f Co
1114 j i Co 1213 ft f Co
1115 j i Cr, Ea 1218 a f Co
1117 a i Co 1219 a f Co
1130 j f Co 1222 j m Co
1174 n m Cr,Ea,Es 1223 j m Co
1175 a m Cr,Ea,Es 1226 j m Co
1176 a m Cr,Ea,Es 1233 j i Co
1178 j m Cr,Ea,Es 1236 j f Co
1179 j m Co 1239 j m Co
1180 a f Co 1240 ft i Co
1183 a m Ap 1241 j i Ap
1184 j m Ap 1242 j i Ap
1185 a m Ap 1243 j i Ap
1186 j f Ap 1246 j i Co
1187 j i Ap 1247 a i Co
1188 j i Ap 1253 j m Co
1189 j f Ap
Abreviaturas: Faixa etária - a, espécime fisicamente maduro; ft, feto; j, espécime fisicamente imaturo; n, neonato;
Sexo - f, fêmea; i, sexo indeterminado; m, macho; Partes do Esqueleto - Ap, somente aleta peitoral; Co, esqueleto
completo; Cr, somente crânio; Ea, esqueleto axial completo ou parcial; Es, somente escápula. [Age – a, physically
mature specimen; ft, fetus; j, physically immature specimen; n, neonate; Sex – f, female; I, sex unknown; m, male;
Portions of the Skeleton – Ap, forelimb only; Co, completely skeleton; Cr, skull only; Ea, completely or partially
axial skeleton; Es, scapula]
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do crânio foram obtidas de exemplares jovens, onde foi possível desmontar as peças
ósseas. A morfologia dos ossos do carpo e a fórmula falangeal foram confirmadas
por radiografia sempre que possível.

TERMINILOGIA

Sempre que possível segue-se a terminologia de Flower (1885), Starck (1967),
Lessertisseur & Saban (1967a, b), Rommel (1990) e Reidenberg & Laitman (1994). O
termo sincrânio é utilizado de acordo com a concepção de Gregory (1933), onde o
neurocrânio, esplancnocrânio e mandíbula são considerados em conjunto, com a
finalidade de evitar as freqüentes confusões sobre a porção exclusiva do cranium. Os
nomes específicos dos ossos, quando descritos no texto pela primeira vez, aparecem
acompanhados por seu equivalente em latim entre parêntesis.

SINCRÂNIO

Regiões Rostral e Palatal

O rostro do boto-cinza é proporcionalmente estreito na base em relação aos
outros Delphinidae do mesmo porte e sua porção distal é aguda tanto em indivíduos
jovens, quanto adultos (Figura 1). Os premaxilares (os premaxillare) e maxilares (maxilla)
são muito alongados posteriormente e chegam a cobrir boa parte dos frontais. O
premaxilar direito pode alcançar o nasal em alguns casos, mas isso não ocorre em
indivíduos jovens, onde o padrão telescópico é menos pronunciado. Os premaxilares
fazem contato lateral com os maxilares em toda a sua extensão e, medialmente,
encontram o vômer (vomer). Este último é um osso em forma de calha, que serve de
apoio para a cartilagem mesorostral.

O palato é achatado e sem sulcos ao contrário do que ocorre em Delphinus e
algumas espécies de Stenella. Nesta vista, o vômer aparece apenas numa pequena
extensão medial entre os premaxilares e maxilares. A região posterior do palato está
formada pelos palatinos (os palatinum), que apresentam uma projeção medial e poste-
rior entre os pterigóides, afastando-os visivelmente.

Os forames da região facial possuem uma distribuição algo complexa e variável.
O nervo V

2
 (vasa infraorbitalia) está alojado num longo canal dentro do maxilar, que

pode ser verificado apenas em corte transversal e emerge em várias aberturas nos
premaxilares e maxilares. Estes são os chamados forames infraorbitais (foramen infraorbitale),
que no caso dos Odontoceti fogem do padrão dos outros mamíferos e estão localiza-
dos dorsalmente. Cada premaxilar possui um único forame, mas nos maxilares eles
variam de quatro a nove, dependendo da quantidade de ramos nervosos terminais.
Eles estão alojados desde a base do rostro até início do processo ascendente.  Na maior
parte dos exemplares, junto à base do rostro, costuma haver um forame infraorbital
maior em cada maxilar. A margem anterior de cada palatino também possui uma ou
duas aberturas pequenas conhecidas como forames palatinos (foramen palatinum).
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Figura 1: Crânio de Sotalia guianensis em vista dorsal (A e B), ventral (C) e lateral (D) (exemplar adulto - UFSC 1208).
Abreviaturas: al, alisfenóide; bf, basisfenóide; bo, basioccipital; c.so., crista supraoccipital; c.te., crista temporal; et,
etmóide; eq, esquamosal; f.l., foramem lacerado; f.in., forames infraorbitais dorsais; f.o., foramem oval; f.pl.,
foramem palatino; fr, frontal; h.c., hiato craniano; in, interparietal; ju, jugal; la, lacrimal; la.pe., lâmina perpendicularis;
ma, maxilar; na, nasal; ob, orbitosfenóide; os, ossos suturais; pa, parietal; pl., palatino; pt, pterigóide; px, prémaxilar;
so, supraoccipital; vo, vômer [The skull of Sotalia guianensis: dorsal view (A and B), ventral view (C) and left lateral
view (D) (adult – UFSC 1208). Abbreviations: al, alisphenoid; bf, basisphenoid; bo, basioccipital; c.so., supraoccipital
(nuchal) crest; c.te., temporal crest; et, ethmoid; eq, squamosal; f.l., lacerate foramen; f.in., dorsal infraorbital
foramina; f.o., foramen ovale; f.pl., palatine foramen; fr, frontal; h.c., cranial hiatus; in, interparietal; ju, jugal; la,
lacrimal; la.pe., lamina perpendicularis; ma, maxilla; na, nasal; ob, orbitosphenoid; os, ossa suturarum; pa, parietal;
pl, palatine; pt, pterygoid; px, premaxilla; so, supraoccipital; vo, vomer].
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Regiões Orbital e Temporal

A órbita está limitada anteriormente pelo lacrimal (os lacrimale), um osso irregu-
lar articulado na base do rostro (Figura 1). Num exame detalhado em vista ventral, se
pode observar neste osso a abertura do canal lacrimal. Dorsal e posteriormente, a
órbita é formada pelo frontal (os frontale). O bordo inferior da órbita está representa-
do pelo arco zigomático, composto em boa parte pelo jugal (os jugale, malare). O
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esquamosal (os squamosale, temporale) participa numa pequena extensão da delimitação
da órbita em seu extremo posterior.

O processo zigomático do esquamosal prolonga-se anteriormente, ligando-se
por uma terminação cartilaginosa ao processo pós-orbital do frontal. Com este últi-
mo delimita a fossa temporal, onde está alojado o musculus temporalis. A região tempo-
ral está composta, principalmente, pelos parietais (os parietale) e esquamosais. Nos
indivíduos neonatos e jovens os parietais possuem uma superfície notadamente con-
vexa e que não está delimitada por uma crista temporal, penetrando em cunha entre
o frontal e o supraoccipital. Nos animais adultos a região temporal passa de circular
a oval e forma-se uma crista temporal bem marcada.

Região Nasal e Teto Craniano

A porção anterior das passagens nasais é limitada pelos premaxilares e maxila-
res (Figura 1), sendo que o maxilar direito emerge em posição medial, restringindo
um pouco mais a passagem nasal direita. Isto confere marcada assimetria a essa
porção do crânio, diferindo de vários outros Delphinidae como Tursiops, Steno,

Globicephala, Pseudorca e Orca, e assemelhando-se a Stenella frontalis. Lateral e posterior-
mente, as passagens nasais estão limitadas pelos frontais e pelo complexo etmóide (os
ethmoidale). Os exemplares neonatos e jovens (nos #1174, #1178, #1179, #1233) ofe-
recem evidências marcantes de que os ossos deste complexo devem ser considera-
dos separadamente em mesetmóide (mesethmoideum) e ectetmóides (os ectethmoidale).
Do primeiro projeta-se a lamina perpendicularis, algo assimétrica, que divide a cavidade
nasal em duas partes. As ossificações pregueadas dos turbinais, que formariam a base
do epitélio olfativo, estão completamente ausentes.

Os nasais (os nasale) são pequenos, assimétricos e bipartidos nesta espécie. For-
mam a porção mais alta do vértice craniano e estão alojados sobre os frontais sem
participar da cavidade nasal. Os frontais formam a maior parte do teto craniano, mas
são visíveis apenas numa estreita faixa dorsal, que é bastante reduzida em exemplares
adultos e velhos. Fazem contato entre si medialmente e com um interparietal (os
interparietale). Este costuma estar indiviso e fortemente anquilosado com uma proje-
ção anterior do supraoccipital. Em alguns exemplares aparece interposto entre os
frontais. Esta região do occiput é bastante variável e possui um a vários ossos suturais
(ossa suturarum) alojados entre os frontais e nasais, fato que pode ser observado tam-
bém em outros mamíferos. Tais ossos podem ser observados também pela parte
interna da caixa craniana.

Complexo Ósseo dos Occipitais

Esta região resulta da coalescência de quatro ossos endocondrais que circun-
dam o foramem magnum (Figuras 1 e 2). A participação do basioccipital neste forame
está restrita aos estágios iniciais do desenvolvimento ontogênico intra-uterino. Já nos
indivíduos neonatos não é possível confirmar sua participação, pois as suturas desa-
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pareceram nos estágios precoces. Os exoccipitais (os exoccipitale) portam os côndilos
occipitais e ainda estão separados nos exemplares neonatos. Em alguns casos se pode
observar uma fenestra na junção entre o exoccipital, parietal e supraoccipital, mas ela
desaparece completamente já no início da vida. Ventral e lateralmente, junto a sutura
com o basioccipital, os exoccipitais portam o foramen hypoglossi, que se abre por um
único canal. O supraoccipital constitui a parte superior do foramem magnum. Sua borda
possui uma reentrância em “V” nos indivíduos jovens, mas esta característica tende a
desaparecer com o avanço da idade.

Todo complexo occipital que compõe a região posterior do neurocrânio mostra-
se bastante convexo e arredondado nos indivíduos jovens, mas nos adultos e velhos
esta região passa a ser limitada anteriormente por uma crista supraoccipital (nucal ou
lambdóidea) alta e inclinada para frente. As laterais do supraoccipital também pas-
sam a ser vincadas pelas cristas temporais e pode ocorrer o aparecimento de uma
crista medial suave nos estágios mais avançados.

Internamente a caixa craniana ocorre a formação de uma projeção óssea a
partir do supraoccipital. Esta projeção irá formar, nos estágios mais avançados, um
arco ósseo conhecido como tentorium, separando as fossas cerebral e cerebelar.

Figura 2: Crânio de Sotalia guianensis em vista posterior (exemplar neonato - UFSC 1114). Abreviaturas: ex, exoccipitais;
f.mg., foramem magnum; pa, parietal; so, supraoccipital [The skull of Sotalia guianensis: posterior view (neonate
specimen – UFSC 1114). Abbreviations: ex, exoccipital; f.mg., foramen magnum; pa, parietal; so, supraoccipital].
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Região do Basicrânio

Em vista ventral, as cavidades nasais são circundadas pelos palatinos, pterigóides
e vômer (Figura 1). Em animais adultos não se pode confirmar a participação dos
palatinos nas aberturas nasais, já que podem estar encobertos pelos petrigóides (os
pterygoideus). Estes últimos são ossos irregulares separados medialmente por uma pro-
jeção posterior dos palatinos. Os pterigóides possuem um processo hamular inflado
e bastante frágil, que pode ser algo fenestrado em determinados indivíduos. O vômer
desempenha um papel importante na região, separando as aberturas nasais e envol-
vendo, dorsalmente, a base do complexo ethmóide. Seu processo posterior laminar
separa os pterigóides e encobre totalmente o préesfenóide (praesphenoideum) em ani-
mais adultos. Nos neonatos se pode observar uma pequena porção deste e sua linha
sutural com o basisfenóide (basisphenoideum), posteriormente. Um pouco mais tarde
também desaparece a sutura do basisfenóide com o basioccipital, conhecida como
sutura basal na maior parte dos mamíferos.

As porções laterais do basicrânio estão formadas pelos alisfenóides,
orbitosfenóides, frontais e exoccipitais. Esta é uma região com várias aberturas por
onde saem os demais nervos e artérias cranianas. Com o avanço da idade essas
aberturas acabam subdivididas dificultando sua compreensão. Entre o alisfenóide e
orbitosfenóide está o foramem lacerado anterior por onde saem ramos dos nervos
II a VI [segundo Rommel (1990): nervos óptico (II), oculomotor (III), trochlear (IV),
ophthalmico (V) e abducens (VI)].  Atrás do alisfenóide aparece o foramem oval,
por onde sai um dos ramos do nervo trigêmio (V

3
). A terceira e maior abertura é a

do hiato craniano, onde está alojado o complexo periótico-timpânnico, que será tra-
tado na próxima sessão. Por esta abertura saem os nervos faciais (VII) e auditivos
(VIII). O hiato craniano é amplo em indivíduos jovens, mas se reduz nos animais
velhos, podendo estar subdividido em várias aberturas menores.

Região Periótica

Nos cetáceos, esta região é formada por um complexo ósseo chamado
periótico-timpânico, que se encontra separado do crânio (Figura 3). Mais precisa-
mente, estes ossos estão alojados abaixo do hiato craniano. O periótico (petrosum) é
um osso de substituição, enquanto o timpânico (tympanicum) é um osso de revesti-
mento. Ambos estão ligados por uma sinostose, isto é, sem fusão óssea, podendo ser
separados com facilidade.

O timpânico possui poucas características notáveis, além do fato de sua apa-
rência inflada e da projeção anterior levemente arqueada. O periótico é mais com-
pacto e seu processo posterior, junto à sutura com o timpânico, torna-se cada vez
mais rugoso com o avanço da idade. Ao contrário do que foi mencionado por
Kasuya (1973), seu formem elíptico está presente (aberto) tanto em indivíduos jo-
vens, quanto adultos. A porção coclear segue o padrão dos Delphinidae, com o
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Figura 3: Complexo periótico-timpânico de Sotalia guianensis em vista posterior (topo), lateral externa (esquer-
da) e lateral interna (direita) (exemplar adulto - UFSC 1219). Abreviaturas: aqc, aquaeductus cochleae; aqf, aquaeductus
Fallopii; dd, ductus endolymphaticus; fe, foramem elíptico; fr, foramen rotundo; fs, foramem singular; pe, periótico;
ppp, processo posterior do periótico; ti, timpânico [The periotic–tympanic bones of  Sotalia guianensis:
posterior view (top), lateral view (left), medial view (right) (adult specimen – UFSC 1219). Abbreviations: aqc,
aquaeductus cochleae; aqf, aquaeductus Fallopii; dd, ductus endolymphaticus; fe, elliptical foramen; fr, foramen rotunda;
fs, foramen singulare; ppp, posterior process of  periotic; ti, tympanic].

fundus do meato auditivo interno contendo o foramem singulare e a abertura interna do
aquaeductus Fallopii. Externamente ao fundus do meato auditivo interno estão as abertu-
ras do aquaeductus cochleae, do ductus endolymphaticus e do foramen rotunda.

Mandíbula

Cada metade da mandíbula está formada por um único osso de revestimento
chamado dentário (dentale), que se desenvolve em relação à cartilagem de Meckel
(Figura 4). Sua porção anterior porta os dentes e é denominada processus alveolaris. A
extremidade anterior deste processo é delgada e está levemente voltada dorsalmente
nesta espécie. Nela emergem 4 a 7 forames mentonianos, que transmitem o ramo
mandibular do trigêmio (n. V

3
). O número destes forames varia entre ossos dentários

de um mesmo indivíduo. Cada dentário está unido anteriormente por uma sínfise
mandibular pouco consistente, que alcança em torno de 19 e 23 % do comprimento
do dentário. A porção posterior o dentário apresenta-se aplanada, possuindo apenas
uma crista coronóide (processus coronoideus), algo rugosa e inclinada para trás e para
fora, onde adere-se o músculo temporal. A articulação com o crânio se dá pelo
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Figura 4: Mandíbula de Sotalia guianensis em vista labial e lingual (exemplar adulto - UFSC 1203). Abreviaturas:
cco, crista coronóide; de, dentário; f.me, forames mentonianos; f.md., foramem mandibular; pcd, processo
condilóide [The mandible of Sotalia guianensis: medial and lateral view (adult especimen – UFSC 1203).
Abbreviations: cco, coronoid crest; de, dentary; f.me., mental foramina; f.md., mandibular forâmen; pcd,
coronoid process].

processus condyloideus, cuja borda torna-se bastante pronunciada e irregular com o avan-
ço da idade. Em vista medial, abre-se um amplo canal mandibular (foramen mandibularis),
que aloja os nervos e vasos mandibulares.

Dentição

Os canais dentários da maxila e premaxila abrigam de 30 a 34 dentes (n = 24)
de cada lado, sendo que apenas um ou dois pares, muito reduzidos, estão implanta-
dos na premaxila. Contagens inferiores são geralmente originárias de exemplares
com a ponta do rostro desgastada. Os alvéolos dentários dos neonatos ainda não
estão delimitados, mas o processo de individualização dos alvéolos inicia bem cedo
no desenvolvimento ontogênico. Cada dentário também porta de 30 a 38 dentes (n
= 24), que se encaixam entre os superiores, quando a mandíbula se fecha.

Os dentes são cônicos e possuem o ápice voltado para a face lingual. Os
maiores dentes alcançam em torno de 19 mm de comprimento total. A coroa é lisa
e de seção transversal levemente elíptica. Nos indivíduos velhos pode estar desgastada
obliquamente ou mesmo inteiramente destruída pela oclusão dentária. Podem ocor-
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rer casos raros de coroas duplas ou com separação incipiente. As coroas estão sepa-
radas da raiz por um colo dentário bem definido em animais adultos. O maior
diâmetro nessa região está no sentido labial-lingual e fica entre 4,3 e 5,3 mm e o
diâmetro menor entre 3,8 e 4,3 mm. A raiz única é longa e sua extremidade costuma
estar voltada em direção caudal.

ESQUELETO HYOBRANQUIAL

O aparato hióide é formado por uma cadeia de ossos curtos e achatados,
conectados por ligamentos e junturas sinoviais, cuja nomenclatura é muito variável (ver
STARCK, 1967: 558-559). O basihyal (corpus) é impar, de forma hexagonal e, geral-
mente, fusiona-se muito cedo por uma sinostose aos thyrohyais, que conectam o con-
junto à cartilagem tireóide da laringe. Como esta fusão é precoce, o conjunto em forma
de “U” costuma estar bem preservado nas coleções científicas. O mesmo não ocorre
com os elementos suspensores do aparato hióide, onde algumas peças são cartilaginosas.
Seguindo a concepção de Reidenberg & Laitman (1994), o primeiro par de elementos
(ceratohyais) é curto e geralmente cartilaginoso, embora se possa detectar ossificações
parciais em alguns indivíduos de S. guianensis. Seguem-se a esses os epihyais totalmente
cartilaginosos e cilíndricos. Numa primeira vista os epihyais parecem extensões
cartilaginosas dos stylohyais, mas em verdade são elementos independentes e constantes
nos demais Odontoceti (vide REIDENBERG & LAITMAN, 1994). Os stylohyais são
os mais longos da série e estão inteiramente ossificados. Sua extremidade superior é um
pouco mais robusta e torcida, fazendo contato com a base do crânio através de
tympanohyais cartilaginosos muito curtos. Dos elementos suspensores do aparato hióide
apenas os stylohyais aparecem preservados em coleções.

ESQUELETO PÓS-CRANIAL AXIAL

Coluna Vertebral

As adaptações à vida aquática promoveram transformações anatômicas subs-
tanciais à coluna vertebral dos cetáceos (Figura 5). O desaparecimento dos membros
posteriores fez com que as vértebras da região sacral fossem anexadas às regiões
vizinhas, gerando alguma instabilidade na determinação precisa destas áreas. Parte
das variações na contagem da fórmula vertebral devem-se a este fato ou à perda de
estruturas durante a preparação. A transição entre as regiões torácica (dorsal) e lom-
bar apresenta alguma dificuldade, pois o último par de costelas costuma ser flutuante
e não deixa marcas nas diapófises da última vértebra torácica. Por tanto, para a con-
tagem deste setor, deve-se considerar o número de pares de costelas ou contar as
vértebras que apresentam superfície articular na extremidade do processo transverso,
incluindo mais uma. Para a determinação da transição entre as regiões lombar e
caudal, considerou-se que a primeira vértebra caudal precede o primeiro arco hemal
(chevron), uma vez que estas são estruturas intervertebrais (SLIJPER, 1936, 1979). A
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fórmula vertebral dos 19 exemplares considerados neste estudo é apresentada na
Tabela 2. Alguns exemplares, cujas vértebras estavam extraviadas (UFSC 1222 e 1233)
(FETTUCCIA & SIMÕES-LOPES, 2004), foram aqui recontados. A maior varia-
ção foi verificada nas regiões lombar (L 

10-12
) e caudal (Ca 

23-26
).

Vértebras Cervicais

As duas primeiras cervicais (atlas-axis) estão completamente fusionadas, em-
bora a linha sutural alcance a altura do corpo vertebral em animais jovens. O proces-
so neural destas vértebras possui uma crista frontal sinuosa em vista lateral, no que
difere de Delphinus e Stenella. Esta crista costuma dividir-se em duas linhas divergentes
no topo do arco neural. Em vista frontal, a margem superior interna do arco neural
apresenta-se bastante arqueada e sem irregularidades. O arco neural costuma estar
sempre aberto na C

3
 e, ocasionalmente, na C

4
. Observados pela face posterior, os

corpos vertebrais são mais altos que largos da C
3
 a C

5
. Em C

6
 estas medidas são

aproximadamente iguais e na sétima cervical a altura é menor que a largura. Em
Delphinus e Stenella os corpos vertebrais dessa região são sempre mais largos que altos.
Os canais vertebrais laterais, que abrigam as artérias e nervos do pescoço, então
presentes da terceira à sexta cervicais, podendo estar inteiramente abertos ou fecha-
dos, inclusive com notável assimetria no mesmo indivíduo. Em alguns casos pode
formar-se um processo transverso unilateral, que parte da lâmina vertebral. Isto é

Figura 5: Detalhes da coluna vertebral de Sotalia
guianensis. Vértebras cervicais em vista lateral (A) e
frontal (B). Em (C), da esquerda para a direita, vistas
frontais de uma vértebra torácica (T

3
), lombar (L

3
) e

caudal (Ca
5
) (exemplar adulto UFSC 1082). Abrevia-

turas: cav, canal vertebral; cfr, crista frontal do atlas;
cv, corpo vertebral; m, metapófise; pn, processo
neural; ptr, processo transverso. [Selected vertebrae
of Sotalia guianensis. Left lateral view (A) and anterior
view (B) of the cervical vertebrae. Anterior view (C)
of a thoracic vertebrae (T

3
); lumbar vertebrae (L

3
)

and caudal vertebrae (Ca
5
) (adult specimen – UFSC

1082). Abbreviations: cav, vertebrarterial canals; cfr,
atlas frontal crest; cv, vertebral body; m, metapophysis;
pn, neurapophysis; ptr, transverse process].
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Tabela 2: Fórmula vertebral para Sotalia guianensis, (n = 19) [Vertebral formula of the
Sotalia guianensis, (n = 19).

UFSC Cervical Torácica Lombar Caudal Total

#1079 7 12 10 23 52

#1082 7 12 11 23 53

#1083 7 12 11 23 51

#1087 7 12 10 25 54

#1108 7 12 11 17♦  _

#1130 7 12 11 24 54

#1174 7 12 11 13♦  _

#1175 7 12 11 23+ 53+

#1176 7 12 12 23+ 53+

#1178 7 12 11 14♦  _

#1179 7 12 12 24 55

#1208 7 12 10 25 54

#1218 7 12 11 25 55

#1219 7 12 10 26* 55

#1222 7 12 11 16♦  _

#1223 7 12 10 15♦*  _

#1226 7 12 10 24 53

#1233 7 12 10 24* 53

#1253 7 12 11 24 54

Carvalhoα 7 12 12 24 55

Silva& Bestβ 7 12 12 22-24 53-55

Silva & Bestγ 7 12 12 22-25 53-56

+ mais uma ou duas vértebras (more one or two vertebrae)
♦várias vértebras faltando (with some missing vertebrae)
* exemplares apresentados por Fettuccia & Simões-Lopes (2004) cujas vértebras extraviadas foram recuperadas
α Carvalho (1963); β Silva & Best (1994); γ Silva & Best (1996)

mais comum na sétima vértebra cervical (nos #1087, #1219, #1253 no lado esquer-
do e no #1083 no lado direito), mas pode também ocorrer na C

3
 (#1117 no lado

direito). Eventualmente, este processo tem sido considerado serialmente homólogo
a uma costela de vértebra torácica, sendo também chamado placa costal ou
pleuroapofiseal (Flower & Lidekker, 1891). Fettuccia & Simões-Lopes (2004) relata-
ram que 22% dos exemplares estudados por eles (n = 31) apresentavam costelas
cervicais. Na C

6
 o tubérculo transversal ventral está muito desenvolvido e orientado

ântero-posteriormente. A sétima vértebra cervical costuma apresentar superfícies ar-
ticulares laterais ao corpo vertebral, devido ao apoio do primeiro par de costelas.
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Vértebras Torácicas

Possuem os processos neurais com a extremidade levemente curva, mais
verticalizados e com maior dimensão crânio-caudal que Delphinus e Stenella. A partir da
quarta torácica, os corpos vertebrais são muito mais longos que nos gêneros acima.
Nesta região, quatro vértebras de animais adultos de Sotalia guianensis, enfileiradas sem as
cartilagens intervertebrais, equivalem a cinco vértebras de Delphinus ou Stenella. A distân-
cia entre o par de metapófises é sensivelmente mais reduzida do que nos gêneros ante-
riores. Estas duas últimas constatações sugerem que Sotalia guianensis possua uma menor
flexibilidade para esta região da coluna. Na última torácica, os processos transversos
são mais longos e costumam carecer da faceta articular com as costelas.

Vértebras Lombares

Trata-se de um setor bastante homogêneo com relação à morfologia. As meta-
pófises (processus mamilaris), que se iniciam no setor torácico, estão presentes em todas
as vértebras lombares, localizando-se logo acima do ápice do arco neural. Em Delphinus

e Stenella as metapófises desaparecem em algumas vértebras do setor lombar. Os
processos neurais e transversos deste setor praticamente se equivalem em tamanho e
estão dispostos quase em ângulo reto.

Vértebras Caudais

A partir das últimas lombares e primeiras caudais, as metapófises atingem a
maior altura e os processos neurais e transversos encurtam-se gradualmente, inclinan-
do-se para frente. Os processos transversos desaparecem a partir da nona caudal e os
neurais a partir da Ca

14-15 
considerando a variação individual. Ocorrem de 12 a 18

(mais freqüentemente 14) arcos hemais intervertebrais em forma de “V”, que prote-
gem a artéria aorta. Estes estão frouxamente ligados à base dos corpos vertebrais,
onde se pode verificar suas facetas articulares ou hipapófises. Em alguns casos, as
duas placas formadoras dos chevrons não estão fusionadas ventralmente, o que man-
tém o arco hemal aberto. Entre a terceira e a sexta vértebras caudais, aparecem per-
furações verticais na base de ambos os processos transversos ou no próprio corpo
vertebral, correspondentes ao canalis vertebralis, que dá passagem à artéria vertebral. As
últimas vértebras caudais são retangulares e diminuem em tamanho gradualmente.

Costelas

Sotalia guianensis possui 12 pares de costelas vertebrais, sendo que o último par
costuma ser flutuante. Fettuccia & Simões-Lopes (2004), relataram que o exemplar
UFSC 1176 apresentava apenas 11 pares de costelas, mas não puderam confirmar se
o décimo segundo par estava originalmente ausente ou havia sido perdido durante a
preparação. O contato das costelas com o processo transverso da vértebra geral-
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mente ocorre através de um tecido ligamentoso. Em alguns casos, apenas uma das
costelas do último par é flutuante, enquanto a outra se articula diretamente à diapófise
por uma juntura sinovial, demonstrando a assimetria da região. Os quatro ou cinco
primeiros pares possuem dupla articulação, fazendo contato com o corpo vertebral
através do capitulum e com o processo transverso pelo tuberculum. Um collum de exten-
são variável separa estas duas estruturas.

Cinco a sete pares de costelas esternais fazem a ponte com o esterno, sendo
que os últimos dois ou três pares estão ligados por prolongamentos cartilaginosos e
podem ser perdidos numa dissecação pouco criteriosa.

Esterno

O esterno desta espécie está formado por três segmentos seriais ou esternebras,
interligadas por cartilagem em indivíduos jovens (Figura 6). Nos neonatos, o terceiro
segmento pode estar separado em duas placas, dando a falsa impressão de que se
tratam de quatro segmentos. Alguns exemplares adultos apresentam uma fenestra
longitudinal no terceiro segmento, como resultado da fusão dos dois centros de

Figura 6: Esterno de Sotalia guianensis em vista dorsal, considerando três estágios de fusão das esternebras
(UFSC 1175, 1203 e 1226). Abreviaturas: mn, manubrium; ms, mesoesterno [The sternum of Sotalia guianensis:
dorsal view of sternebrae and variation between animal ages (UFSC 1175, 1203, and 1226). Abbreviations: mn,
manubrium; ms, mesosternum].
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ossificação originais. O primeiro segmento (manubrium, presternum) recebe o primeiro
par de costelas esternais, enquanto as outras articulam-se entre os demais segmentos.

Durante o desenvolvimento ontogênico, as esternebras fundem-se numa peça única,
que apresenta boa variabilidade, mas retém caracteres de valor diagnóstico. Sotalia guianensis

difere dos outros delfinídeos do mesmo porte por apresentar um ou dois processos
laterais no mesoesterno (mesosternum, corpus sterni) e processos adicionais no manubrium.
Em alguns exemplares o manubrium aparece traspassado por um foramem medial.

ESQUELETO PÓS-CRANIANO APENDICULAR

Cintura Escapular

A lâmina escapular é elíptica em adultos e em forma leque nos fetos e neonatos,
sempre com o coracóide (coracoideum) e acrômio (acromion) voltados para cranialmente
(Figura 7). Sua porção caudal apresenta-se menos angulosa que nas outras espécies
do mesmo porte. A superfície externa possui, ocasionalmente, cristas radiais secun-
dárias e uma depressão central. A superfície externa é inteiramente ocupada pela

Figura 7: Escápula direita de Sotalia guianensis em vista lateral (à esquerda da foto) e em vista medial (à direita
da foto) sem estar colocada em posição de vida (UFSC 1203). Abreviaturas: ac, acrômio; acr, ângulo craniano;
bv, bordo vertebral; co, coracóide; fpr, fossa pré-escapular [The right scapula of  Sotalia guianensis: lateral view
(left) and medial view (right) (UFSC 1203). Abbreviations: ac, acromion; acr, cranial angle; bv, vertebral border;
co, coracoid; fpr, supraspinous fossa].
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fossa pós-escapular (fossa postspinata), enquanto a fossa pré-escapular (fossa praespinata)
está representada meramente por um sulco na margem anterior da lâmina escapular.
O bordo vertebral é convexo podendo ser liso ou com pequenas irregularidades
marginais. Em indivíduos jovens, este bordo apresenta maior extensão cartilaginosa,
geralmente perdida na preparação. A extremidade anterior do bordo vertebral for-
ma um ângulo craniano agudo, que serve de inserção para a musculatura e costuma
ser pronunciado em animais de idade avançada.

O coracóide possui um alargamento distal e uma constrição mediana, em-
bora manifeste certa variação nesta espécie. Sua porção distal está levemente incli-
nada para as costelas. O acrômio é uma extensão da lâmina escapular e possui
forma espatulada, alcançando maior comprimento que o coracóide. A fossa glenóide
(cavitas glenoidalis) é ovóide e pouco profunda, sendo separada das outras regiões da
escápula por um colo curto.

Membro Anterior

Com exceção do úmero,
todos os ossos desta região são
achatados e sem mobilidade apa-
rente (Figura 8), sendo circunda-
dos por uma espessa capa de teci-
dos fibrosos. O carpo é rígido e
constituído por duas filas de os-
sos poliédricos. Os metacarpos e
falanges apresentam o caráter ex-
cepcional de ter epífises em ambas
as extremidades (FLOWER &
LIDEKKER, 1891).

Figura 8: Desenho do membro anterior di-
reito de Sotalia guianensis em vista lateral, evi-
denciando os ossos e cartilagens. Abreviatu-
ras: cb, cabeça do úmero; cl, colo; cn, cunei-
forme; esc, escafóide; H, úmero; lu, lunar;
mI-V, metacarpais; mg, magno; o, olécrano; p,
pisiforme; R, rádio; t, trapézio; td, trapezóide;
U, ulna; un, unciforme [Forelimb (right side)
of Sotalia guianensis: lateral view of the bones
and cartilages. Abbreviations: cb, head of  hu-
merus; cl, neck; cn, cuneiform (ulnare); esc,
scaphoid (radiale); H, humerus; lu, lunar (inter-
medium); m I-V, metacarpals; mg, magnum; o,
olecranom process; p, pisiform; R, radius; t,
trapezium; td, trapezoid; u, ulna; un,
unciform].
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A cabeça do úmero (caput humerali) é aproximadamente esférica com um tu-
bérculo lateral. Sua porção medial forma uma cintura e a porção distal é achatada,
sendo que esta última possui duas facetas articulares que se encaixam ao rádio e a
ulna. O rádio é maior e, geralmente, apresenta três faces distais, no que difere dos
outros Delphinidae. Duas dessas faces articulam-se aos ossos carpais e a terceira está
localizada ântero-lateralmente e é preenchida por cartilagem na maior parte dos exem-
plares. A ulna é mais delgada e possui um olécrano (apófisis olecraneana) com marcada
variação intra-específica e de faixa etária (MENEZES & SIMÕES-LOPES, 1996).

A região do carpo, com seis ossos, possui nomenclatura extremamente variá-
vel com algumas aplicações errôneas na literatura. A primeira fila possui três ossos: o
escafóide (scaphoideum, naviculare, radiale) está localizado logo à frente do rádio; o lunar
(lunatum, semilunare, intermedio) encaixa-se entre o rádio e a ulna, no eixo mediano;
enquanto o cuneiforme (pyramidale, triquetrum, cubitale, ulnare) faz contato com a ulna.
O escafóide é o mais complexo dos três, podendo-se fusionar a outros carpais com
notável variação. O lunar é o maior e o mais estável e o cuneiforme pode apresentar
fusões com o metacarpal V e com o pisciforme. O carpal denominado “centrale”
por Gihr et al. (1982) não foi observado em S. guianensis.

A fila distal apresenta alguns problemas de difícil solução associados a fusões
precoces entre os ossos. À frente e entre o escafóide e o lunar, encaixa-se o magno
(magnum, capitatum, carpale III) e entre o lunar e o cuneiforme aparece o unciforme
(uncinatum, hamatum, carpale IV-V). Já os carpais I e II são os que oferecem mais dificul-
dade e sua compreensão é ainda prematura. Nesta região há uma enorme variação
individual, o que nos permite várias hipóteses. Nos exemplares mais jovens aparece um
osso que varia de localização e tamanho. Às vezes ele aparece junto ao bordo anterior
da aleta peitoral e, neste caso, merece ser considerado como trapézio (trapezium,

multangulare majus, carpale I) (MENEZES & SIMÕES-LOPES, 1996), mas eventual-
mente ele aparece também fazendo contato com o dedo dois, o que nos leva natural-
mente ao trapezóide (trapezoideum, multangulare minor, carpale II). Numa primeira hipóte-
se, podemos considerar que estes dois elementos (carpais I e II) estejam sofrendo um
processo de redução junto com o primeiro dedo, ora aparecendo um, ora outro, já que
as linhas de sutura de suas cartilagens são perfeitamente visíveis em exemplares jovens.
Uma segunda hipótese é a de fusão precoce destes dois ossos (carpais I + II), que
podem iniciar sua ossificação próxima do primeiro ou segundo dedo, indistintamente.
Por enquanto, não é possível uma definição sobre o assunto, sendo que pelo menos
treze padrões de arranjos de ossos do carpo já foram detectados (M. Menezes, dados
não publicados). Além do mais, tanto o trapézio quanto o trapezóide, podem fusionar-
se ao escafóide ou mesmo ao primeiro metacarpal, indicando que diferentes processos
evolutivos podem estar ocorrendo nesta região. Por enquanto, até que uma amostra
maior permita novas comparações, o osso quadrangular encontrado a frente do escafóide
em animais adultos de Sotalia guianensis será denominado de complexo trapézio-trapezóide.
No extremo posterior da nadadeira costuma aparecer um pisciforme ossificado, que
pode estar isolado ou fusionado ao cuneiforme ou a ulna.
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Os metacarpos são em número de cinco e diferem entre si na forma. O
primeiro (M I) é menor e de forma triangular. O segundo (M II) é o maior osso da
série e sua face proximal é plana, que o difere do terceiro metacarpo (M III). O
quarto metacarpo (M IV) é o terceiro em tamanho e o que possui maior quantidade
de cartilagem proximal. O quinto (M V) faz contato apenas com o cuneiforme,
podendo estar fusionado a ele.

As falanges são geralmente quadrangulares com as margens laterais côncavas,
mas alguns espécimes podem apresentar falanges semicirculares parcialmente
ossificadas. Seguindo a tendência evolutiva do grupo, as falanges do quinto dedo são
muito reduzidas e de forma oval. A existência de epífises em ambas extremidades e
a inclusão ou não dos metacarpais na fórmula falangeal, tem causado algumas
distorções nos valores correntes na literatura. A fórmula falangeal para Sotalia guianensis,
apresentada na Tabela 3, inclui a contagem dos metacarpais como proposto por
Flower (1885) e Eales (1950).

Cintura Pélvica

Os ossos da cintura pélvica estão localizados abaixo da musculatura
hipossomática, logo à frente do ânus. Lamentavelmente, estão ausentes na maior
parte das coleções científicas como resultado de dissecações pouco criteriosas. De
acordo com Simões-Lopes e Gutstein (2004) ossos pélvicos possuem conexão
tendinosa com os músculos levator ani (= ischium analis) e ischium-cavernosus (= eretor
penis), sendo, portanto funcionais tanto nos machos quanto nas fêmeas.

Tabela 3: Variações na fórmula falangeal (metacarpo + falanges) em Sotalia guianensis
para n = 54 aletas peitorais [Variation in phalangeal formula (metacarpals + phalanges)
of the  54  forelimbs of the Sotalia guianensis].

Dedo metacarpal + falanges / dedo %

I 1 100

6 42,6

II 7 53,7

8 03,7

3 09,2

III 4 81,6

5 09,2

2 20,4

IV 3 77,8

4 01,8

1 04,0

V 2 57,5

3 38,5
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da morfologia esqueletal dos pequenos cetáceos vem sendo tratado,
via de regra, com uma abordagem tipológica, sem dar o devido crédito para as varia-
ções intraespecíficas. Sotalia guianensis apresenta um sincrânio bastante homogêneo, mas
o esqueleto pós-craniano possui variações consideráveis não contempladas pela litera-
tura contemporânea. As variações numéricas na fórmula vertebral e falangeal são um
bom exemplo disso e podem refletir questões amostrais ou de critério. Carvalho (1963)
e Silva & Best (1994, 1996) relataram 12 lombares, mas no presente estudo registraram-
se variações entre 10 e 12 vértebras lombares (Tabela 2). As 11 torácicas e 13 lombares
apresentadas por Bittencourt (1984) podem se atribuídas a um erro de contagem, já
que os processos transversos da última torácica carecem de faceta articular, levando a
confusões com uma vértebra lombar. A fórmula falangeal também apresenta maior
variação do que aquela considerada na literatura corrente (Tabela 3). Em Carvalho
(1963) encontramos I(0), II(5), III(4), IV(2) e V(2), mas, para efeito de comparação,
deve-se adicionar o equivalente a um metacarpo a cada um dos valores mencionados
por ele. A maior parte dos outros textos se abstém de discutir o assunto, mas Bittencourt
(1984) apresenta a contagem de I(1), II(8), III(5), IV(4) e V(2). A contagem total do
número de dentes assemelha-se bastante ao que já foi reportado na literatura, mas ao
contrário do que foi mencionado por Borobia (1989), se verifica aqui uma tendência
para um número maior de dentes nas séries inferiores.

ABSTRACT

This chapter presents a morphological and comparative description of the
skeleton of  Sotalia guianensis (P. J. van Bénéden, 1864), including ontogenic aspects and
intraspecific variations. The descriptions were based on the examination of  57 complete
or partial skeletons, kept at the Marine Mammal Lab. collection from the Departamento
de Ecologia e Zoologia, CCB, of  the Federal University of  Santa Catarina, Brazil
(Table 1). The sincranium is very homogeneous and presents asymmetry in the
morphology of  some bones, nasal passages and foramina. The rostrum is
proportionally narrow in relation to other Delphinidae of similar size. The temporal
region is circular in the young specimens, but it becomes oval in the adult, where it
forms a well-marked temporal crest. The elliptical foramen of  the periotic bone is
present both in young and adult individuals. The nasal passages are bipartite and one
may find bone’s suture between the frontals. The hamular process of  the pterygoids
is very inflated and somewhat fenestrated. The mandibular symphysis covers from
19% to 23% of the dentary bone. Each premaxilla has 30 to 34 teeth and each
dentary exhibits 30 to 38 teeth. The vertebral column presents its greater numerical
variations at the lumbar and caudal regions (Table 2). In contrast with other Delphinidae
of similar size, this species presents metapophyses in all the lumbar vertebrae. The
transverse processes disappear at Ca

10,
 while the neural processes disappear at C

14-15
.

Twelve to 18 hemal arches protect the aorta. There are 12 pairs of  vertebral ribs, of
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which the first four or five pairs exhibit double joints. Five to 7 pairs of  ribs articulate
with the three sternal segments, which are fused in the adults. One or two lateral
processes depart from the mesosternum, functioning as diagnostic characters. The scapula
exhibits the typical shape of the other Delphinidae, but its caudal portion is less
angular. The bones of  the forelimb are flattened and with no apparent motion. The
greatest variability is found in the carpal region, especially in the distal row, where a
number of  patterns of  organization were detected. The phalangeal formula, which
includes the metacarpals, is presented in Table 3.
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