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RESUMO 

     O peixe-boi marinho, Trichechus manatus manatus, é o mamífero aquático mais 

ameaçado de extinção no Brasil. Atualmente, sua distribuição no país é restrita ao litoral 

norte - nordestino com algumas áreas de descontinuidade entre os estados do Amapá e 

Alagoas. Em Sergipe, reside há mais de dez anos um peixe-boi reintroduzido conhecido 

como Astro, um dos primeiros representantes desta espécie a ser solto pelo programa de 

reintrodução criado pelo Projeto Peixe-boi. Os principais objetivos da presente pesquisa 

foram avaliar o padrão comportamental do Astro, seu uso de habitat, os efeitos da 

construção da ponte sobre o rio Vaza-Barris, que atravessa sua principal área de 

permanência, e sua relação com as comunidades locais, visando o desenvolvimento de 

estratégias de manejo adequadas para o estabelecimento de uma população local de T. 

m. manatus. A pesquisa foi baseada no monitoramento do Astro entre novembro/2006 e 

novembro/2009, com um total de 1095 dias de monitoramento e 426 horas de 

observação direta. Seus movimentos foram mapeados usando um GPS e foi realizado 

um levantamento dos recursos alimentares disponíveis no estuário do Vaza-Barris. Para 

avaliar sua relação com a comunidade local, 27 moradores foram entrevistados. O 

monitoramento comportamental indica um padrão normal para a espécie, embora seu 

hábito de se aproximar de embarcações constitui um problema potencialmente sério, 

especialmente quando interfere nas atividades de pesca dos moradores. Apesar de certa 

tolerância por parte da maioria dos moradores, alguns casos de maus-tratos foram 

relatados, e ficou clara a necessidade de orientação e conscientização para garantir o 

convívio pacífico entre o animal e as comunidades locais. Ao contrário do esperado, a 

construção da ponte não parecia ter tido um efeito significativamente negativo sobre o 

comportamento do animal, possivelmente porque o maior impacto não coincidiu com a 

área mais frequentada por ele. As duas conclusões principais são que a área de estudo 

parece constituir um sítio adequado para o estabelecimento de uma população residente 

de T.m. manatus, que seria um avanço significativo para a conservação da subespécie, 

mas que isto também necessitaria do desenvolvimento cuidadoso de um programa de 

conscientização ambiental junto às comunidades locais. 

 

Palavras-chave: Trichechus manatus, conservação, habitat natural, educação 

ambiental, população, Brasil.  
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ABSTRACT 

 

The Antillean manatee, Trichechus manatus manatus, is the most endangered aquatic 

mammal in Brazil. Its current distribution in the country is restricted to the northern and 

northeastern coast, between the states of Amapá and Alagoas, with some 

discontinuities. A reintroduced manatee, known as Astro, has been living in Sergipe for 

more than ten years. It is one of the first animals released back into the wild by the 

reintroduction program created by the Manatee Project. The principal objectives of the 

present study were to evaluate the behavior of Astro, in particular his habitat use, the 

effects of the construction of the bridge over the Vaza-Barris River, which crosses his 

main range, and his relationship with the local communities, with a view to the 

development of management strategies adequate for the establishment of a local 

population of T.m. manatus. The research was based on the monitoring of Astro 

between November, 2006, and November, 2009, over a total of xx days, involving xx 

hours of direct observation. The animal’s movements were based using a GPS, and a 

survey of the available dietary resources was carried out in the Vaza-Barris Estuary. To 

evaluate the relationship with the local community, 27 local residents were interviewed. 

The behavioral monitoring indicated normal patterns for the species, although the 

animal’s habit of approaching boats was identified as a potentially serious problem, 

especially when it interfered with residents’ fishing activities. Despite the overall 

tolerance of most residents, a few cases of mistreatment were reported, indicated a clear 

need for guidance and tutoring in order to guarantee the peaceful coexistence of the 

animal and local communities. In contrast with expectations, the construction of the 

bridge did not appear to have had a significant negative effect on the animal’s behavior, 

possibly because the main disturbance did not coincide with the principal area occupied 

by the animal. The two main conclusions of this research are that the study area appears 

to provide an adequate site for the establishment of a resident population of T.m. 

manatus, which would be a significant advance for the conservation of the subspecies, 

but also that this would require the careful deployment of an environmental awareness 

program in the local communities of river-dwellers. 

 

Key-words: Trichechus manatus, conservation, natural habitat, environmental 

education, population, Brazil 
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Capitulo 1 – Introdução (Revisão de Literatura) 

1.1 Os Peixes-Bois (Sirenia) 

 

Os peixes-bois (Ordem Sirenia) são os únicos mamíferos aquáticos herbívoros. São 

animais de grande porte, vida longa, mas de baixa taxa reprodutiva, e extremamente 

vulneráveis a atividades antrópicas, como a caça, pesca e navegação. Encontrados em 

mais de 90 países tropicais (sua distribuição é limitada pela isoterma de 24°C: (IBAMA, 

2005), habitam ambientes rasos de rios, estuários e mares. 

Os sirênios são um grupo antigo de mamíferos que se originaram provavelmente no 

Eoceno (55-50 milhões de anos atrás) a partir de um grupo que inclui os ancestrais dos 

elefantes (Proboscídea) (CALDAS, 1999). Nas Américas, o membro mais antigo 

conhecido do grupo, Prorastomus sirenoides, foi descoberto na Jamaica (SAVAGE et. 

al, 1994; DOMMING, 2001; NOWAK, 2003). Os participantes deste grupo eram 

herbívoros semi-aquáticos, tinham um tamanho de um cervo e membros posteriores 

bem desenvolvidos e funcionais. Milhares de anos depois, os sirênios já eram 

representados por vários gêneros e provavelmente alcançaram o continente americano 

mais ao sul por volta de 15 milhões de anos (Mioceno), onde surgiram os primeiros 

sirênios com aspecto do peixe-boi atual. O fóssil mais conhecido desse grupo é o 

Potamosiren, cuja aparência se assemelha com a dos peixes-bois modernos (Jiménez, 

2000). 

Os sirênios atuais estão divididos em quatro espécies (Fig. 1.1): duas do Novo 

Mundo (Trichechus manatus e Trichechus inunguis), e duas do Velho Mundo 

(Trichechus senegalensis e Dugong dugon). Existia, até o Século XVII, uma quinta 

espécie, a vaca-marinha de Steller (Hydrodamalis gigas), que habitava o extremo 

setentrional do Oceano Pacífico, mas que foi extinta pela ação antrópica (caça) apenas 

27 anos depois de descoberta. No caso de T. manatus, duas subespécies são 

reconhecidas a do peixe-boi da Flórida (Trichechus manatus latirostris), encontrada nas 

águas do sudeste dos Estados Unidos ao norte do Golfo do México e a do peixe-boi das 

Antilhas (Trichechus manatus manatus) encontrada desde o norte do México, até as 

Ilhas do Caribe ao Nordeste do Brasil (NOWAK, 2003; IBAMA, 2005;). O peixe-boi 

amazônico (T. inunguis) é endêmico da bacia amazônica incluindo Colômbia, Peru e o 

Brasil (NETO & VERGARA-PARENTE, 2007), mas parece ocorrer em simpatria com 

T. manatus no Arquipélago do Marajó (Fig. 1.2).  
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Há relatos de navegadores europeus de séculos passados confirmando a presença 

abundante do peixe-boi desde o Espírito Santo até o Amapá (CALDAS, 1999), mas a 

exploração intensa de retirada do óleo, carne e couro levou à sua extinção ao sul do rio 

São Francisco (Fig. 1.2; IBAMA, 2001). A ausência de registros históricos de grande 

parte do litoral do Ceará sugere uma lacuna na distribuição original. 

      

 

 

Figura 1.1 – Distribuição mundial das espécies de sirênios atuais. (Fonte: Medina, 

2008) 
 

       De acordo com a IUCN (2008), todas as espécies de sirênios atuais correm risco 

de extinção, e T. manatus é o mamífero aquático mais ameaçado de extinção no Brasil, 

com alto risco de desaparecer na natureza no futuro imediato (IBAMA, 2002). No 

Brasil, os sirênios são protegidos por lei desde 1967 (Lei de Proteção à Fauna n.º 

5197/67), porém foi só no início da década de 1980 que receberam atenção específica, 

quando o Governo Federal criou o Projeto Peixe-Boi (Luna et. al, 2008). 

Poucas informações existem sobre a história natural de T. m. manatus no Brasil, 

sendo que a grande maioria dos dados disponíveis sobre a espécie é proveniente de 

estudos de T. m. latirostris nos Estados Unidos. Como se trata de uma subespécie 

distinta, não está claro até que ponto é possível extrapolar as características conhecidas 

para as populações brasileiras. As poucas informações que existem procedem de 

indivíduos cativos ou de carcaças encontradas nas praias. Já o peixe-boi amazônico (T. 

inunguis) é relativamente bem estudado (NETO & VERGARA-PARENTE, 2007) 
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O litoral da região Nordeste brasileira parece oferecer condições favoráveis para 

populações de T. m. manatus (RESECK, 1980; LIMA, 1997; OLIVEIRA-GOMES & 

MELLINK, 2004;), mas também apresenta problemas consideráveis, como a captura em 

redes de encalhe, tapagem, arrasto camaroeiro e currais de pesca (LIMA, 1997; 

MONTOYA-OSPINA et. al, 2001; PARENTE et al., 2004;). 

 

 
Figura 1.2 - Mapa esquemático da distribuição histórica e atual de T.m. manatus e T. 

inunguis ao longo do litoral Nordeste do Brasil. Fonte: Lima (1997). 

 

Tradicionalmente, a maior causa de mortalidade do peixe-boi no nordeste foi devido 

ao uso de arpão para caça (LIMA, 1997), que não é mais praticada, mas há um registro 

de um peixe-boi reintroduzido ser atingido por explosivos utilizados na pesca 

(CALDAS, 1999). Apesar de ilegal, a caça ainda ocorre esporadicamente 

(MEIRELLES, 2008). Em outros países da América do Sul e Central, a caça ainda é 

relativamente frequente (GARCIA, 2000; MONTOYA-OSPINA et. al, 2001; 

MORALES-VELA et al., 2003;). 

A degradação de habitats costeiros resultante da ocupação humana (RESECK, 1980), 

principalmente para a aquacultura e o turismo, constitui outra ameaça grave para T. m. 

manatus (IBAMA, 2001). A retirada do manguezal pode gerar danos irreversíveis 
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(COSTA et al, 2007). Com a retirada da mata ciliar, ocorre o assoreamento dos rios, 

tornando-os os rasos e inavegáveis, e aumentando a turbidez de sua água. 

No Brasil, a ameaça maior para as populações de T. m. manatus no período 1991-

2002 parece ter sido o encalhe de filhotes, relacionado a estas mudanças ambientais 

(Parente, 2004). O assoreamento dos estuários provoca a procura por ambientes menos 

seguros e mais expostos, onde os filhotes são mais facilmente separados de suas mães 

(KADEL, PATTON, 1992; LIMA, 1999; LUNA, 2001; COSTA et al, 2005;). Os 

filhotes-orfãos, com 1,00 a 1,50 metros, são tipicamente encontrados debatendo-se nas 

praias (LIMA, 1997). 

Em 2001, estimou-se a população total de T. m. manatus no Brasil em 500 indivíduos 

(Luna, 2001). No litoral nordestino, a Paraíba é considerada o estado com maior 

concentração da espécie, com grupos de até 15 indivíduos (Araújo, Marcondes, 2003), 

seguida por Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas. Há registros históricos de bandos de 

até 300 animais no Maranhão, ressaltando a ameaça de extinção que a espécie vem 

sofrendo (IBAMA, 1997, 2001)  

 

1.2 Características do peixe-boi marinho 

Os peixes-bois marinhos possuem um corpo fusiforme: dorso-ventralmente achatada 

com duas nadadeiras peitorais e uma nadadeira caudal aplanada e arredondada. Os 

membros anteriores são curtos, flexíveis e possuem três ou quatro unhas, em seu 

extremo (WHITE, FRANCIS-FLOYD, 1990, NOWAK, 2003). As nadadeiras peitorais 

servem para auxiliar na manipulação dos alimentos, limpeza da boca, estabilidade, 

posicionamento e orientação do animal, e sustentam o animal em locais rasos ou quando 

está fora da água. A nadadeira caudal, em formato de pá, dá a direção e a propulsão aos 

movimentos (NOWAR, 2003). O esqueleto é extremamente denso, condição essa que 

aumenta a gravidade específica, e contribui para a flutuabilidade do animal. Os sirênios 

apresentam seis vértebras cervicais, diferentemente da maioria dos outros mamíferos 

que possuem sete. A pele pode ter uma espessura de até 5 cm. 

Um animal adulto chega a medir até 4 m e pesar 500 kg. A cor da pele é geralmente 

cinza a amarronzada, algumas vezes pode se apresentar com uma coloração esverdeada, 

avermelhado, mais claro ou mais escuro, devido às algas em simbiose ou água rica em 

sedimentos. A camada epidérmica da pele se difere de outros mamíferos aquáticos 

devido à ausência de glândulas e pelagem (BARRETO, 2001). O animal pode 
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apresentar abrasões e arranhaduras em volta do corpo devido ao comportamento de se 

esfregar entre rochas, troncos e raízes que se encontram no substrato (NOWAK, 2003). 

São desprovidos de orelhas e as duas glândulas mamárias nas fêmeas estão 

localizadas na região torácica, uma de cada lado da axila por trás da nadadeira peitoral 

(FOWLER, 1986). Os filhotes (Figura 1.3) nascem, em média, com 32 kg e 120 cm 

(PARENTE et al., 2004), e o período de lactação é de 52 semanas.   

 

 
       Figura 1.3 – Filhote de Peixe-boi amamentando. Fonte: http://www.seapics.com 

 

Uma característica do sistema circulatório é a capacidade de regular a frequencia de 

batimentos cardíacos de acordo com as atividades fisiológicas. A freqüência normal é 

de aproximadamente 40 batidas por minuto (bpm), mas pode cair para 8 bpm quando o 

animal está dormindo ou mergulhando para fugir de predadores. Nestes casos, o 

oxigênio no sangue é conservado e reservado aos órgãos vitais. Junto ao sistema 

respiratório especializado, esta adaptação permite ao animal permanecer até vinte 

minutos submersos, sem tomar ar (JIMÉNEZ, 2000). 

A temperatura do corpo fica em torno de 34,5-36,0ºC. Devido ao baixo metabolismo 

da espécie e carência de uma capa de gordura isolante, o animal é bem sensível a baixas 

temperaturas, principalmente < 20ºC (PIMENTEL, 2006). Esta sensibilidade contribui 

para a limitação da distribuição geográfica da espécie a latitudes tropicais e subtropicais 

(JIMÉNEZ, 2000).  
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O aparelho digestivo é muito grande, típico dos herbívoros, semelhante ao dos 

cavalos, representando aproximadamente 23% em relação ao peso total do animal 

(FOWLER, 1986). O intestino delgado é revestido por uma peculiar dupla fileira de 

células achatadas, sendo diferenciado da maioria dos mamíferos. Na divisa entre o 

intestino delgado e grosso encontra-se o ceco e dois apêndices cais acessórios, além do 

colón proximal (principal sitio de digestão da celulose). O peixe-boi realiza a maior 

parte da digestão de seu alimento no intestino grosso, onde as plantas são digeridas 

graças à ajuda de microorganismos intestinais, além disso, o intestino grosso é o sitio de 

maior absorção de água, matéria orgânica, nitrogênio e gordura bruta. A ingestão não-

intencional de pedaços de plástico e outros detritos pode obstruir o trato digestivo e 

levar o animal ao óbito (BECK, BARROS, 1991). A passagem pelo trato intestinal 

demora aproximadamente sete dias, resultando em grande eficiência de extração de 

nutrientes (45-80% do peso consumido). Diariamente, o animal consome 20-60 kg de 

alimento (ETHERIDGE et al, 1985). 

Os peixes-bois marinhos são animais longíveros, com relatos de sobrevivência de até 

60 anos. Sua taxa metabólica corresponde a 20% daquela esperada para um mamífero 

de seu tamanho, o que permite a exploração de alimentos com baixo valor nutritivo e a 

passagem de longos períodos sem se alimentar. Um correlato é um grau de 

encefalização muito reduzido (BARRETO, 2001), onde um animal de 756 kg tem um 

cérebro com 0,36kg, contra 1,50kg em um ser humano com peso de 64 kg. 

A maturidade sexual em ambos os sexos ocorrem entre os 3-4 anos de idade, sendo o 

intervalo de partos entre 2 a 5 anos. Não existe dimorfismo sexual (JIMÉNEZ, 2000), 

embora as fêmeas tendam a ser mais encorpadas (NOWAK, 2003). Durante o período 

de estro, a fêmea pode ser perseguida por vários machos, e quando receptivas podem 

copular com vários deles (HARTMAN, 1971). Estima-se que a gestação dure por volta 

de 13 a 15 meses. Suspeita-se que os nascimentos são concentrados no período de 

outubro a março (ALVES, 2007), período caracterizado por temperatura elevada e 

provavelmente maior abundância de recursos alimentares. Quando adultos, preferem 

viver solitários, formando esporadicamente grupos de até meia dúzia de indivíduos 

(PALAZZO & TRUDA, 1988), com jovens e adultos de ambos os sexos. A única 

associação duradoura parece ser entre a fêmea e seu filhote. 

Os T. manatus podem ser ativos tanto durante o dia como à noite. Em um período de 

24 horas, alimentam-se entre seis a oito horas com intervalos entre uma a duas horas, 

descansando durante seis a oito horas (NOWAK, 2003). Geralmente os adultos 
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apresentam seis molares em cada maxila, podendo chegar a dez (WHITE, FRANCIS-

FLOYD, 1990). A espécie tem a característica quase exclusiva de desprezo do primeiro 

molar devido ao desgaste causado pela alimentação abrasiva ou pela areia ingerida 

acidentalmente junto com a vegetação. A perda do primeiro molar é contínua por toda a 

vida do animal, sendo substituída pelo segundo molar e assim sucessivamente 

(JIMÉNEZ, 2000) 

Os peixes-bois marinhos normalmente são silenciosos. Não apresentam ouvido 

externo, a abertura é muito pequena, porém o animal tem uma excelente audição e 

estudos anatômicos sugerem que estão adaptados a ouvir os infra-sons, que podem 

facilitar a comunicação entre indivíduos distantes (JIMÉNEZ, 2000). Isto pode ser mais 

importante em água com elevado nível de sedimentos em suspensão, o que a torna 

escura. Podem emitir diferentes tipos de vocalização, que comunicam sua identidade, 

posição no grupo e estado emocional (BRADBURY, VEHRENCAMP, 1998), e até 

informações sobre predadores. Em águas mais claras, o animal explora o ambiente mais 

visualmente, expondo sua cabeça na superfície e olhando em volta (NORWARK, 

1991). 

Os peixes-bois têm movimentos lentos e permanecem geralmente em águas rasas 

particularmente onde há fluxo de água doce (RESECK, 1980). São de difícil 

visualização devido a exporem na superfície apenas as narinas e parte da face para 

realizar a respiração. Outro fator é a preferência por ambientes de estuário, 

caracterizados por águas turvas. Podem ser encontrados principalmente em águas rasas, 

evitando correntezas rápidas (até 6 km/h). A espécie parece ser nômade, podendo 

deslocar-se por centenas de quilômetros, permanecendo por períodos de até meses em 

estuários ou rios que abasteçam suas necessidades. Em velocidade normal alcançam 4-

10 km/h, mas podem chegar aos 25 km/h (HARTMAN, 1979; NOWAK, 2003;) 

 

1.3 O Projeto Peixe-Boi 

O Projeto Peixe-Boi (PPB) foi criado em 1980, pelo oceanólogo Catuetê de 

Albuquerque, para saber o status de conservação do peixe-boi marinho e assim poder 

desenvolver ações em benefício da preservação deste mamífero aquático. Em 1987, com 

a morte de Catuetê, o PPB passou por um redirecionamento, que culminou com na 

criação da Fundação Mamíferos Marinhos (FMM), em novembro de 1989.  

Em 1998, com a atuação ampliada, o PPB passou a ser um Centro especializado do 

IBAMA (Centro Nacional de Pesquisa Conservação e Manejo de Mamíferos Aquáticos 
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- CMA) em parceria com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos 

Naturais Renováveis ou simplesmente, Centro de Mamíferos Aquáticos 

(CMA/ICMBIO), na Ilha de Itamaracá, Pernambuco. O PPB virou um projeto executivo 

do CMA e a Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA) se tornou co-gestora (FMA, 2003). 

Atualmente, os filhotes de peixes-bois encalhados são resgatados e levados ao 

CMA/ICMBIO, onde funciona a Unidade de Resgate e Reabilitação, recebendo dieta 

composta de leite artificial em mamadeiras e posteriormente, capim agulha (Halodule 

wrightii), visando sua posterior soltura no ambiente natural (CMA/ICMBIO, 2002). 

  Uma das metas do projeto é o repovoamento da espécie em seu ambiente natural no 

litoral nordestino. Para este fim, visa desenvolver e aperfeiçoar um sistema de transporte 

e monitoramento da adaptação de peixes-bois cativos aptos a voltarem para a natureza. 

Informações valiosas têm sido coletadas pela equipe do PPB, tais como preferências de 

habitat, áreas de deslocamento e de vida, dieta e interações com humanos e outros 

peixes-bois. A rádio-telemetria (Figura 1.4) tem sido usada com êxito para a localização 

e monitoramento dos sujeitos. As reintroduções começaram em 1994, com a soltura do 

casal "Astro" e "Lua". 

 

 

Figura 1.4 – Sistema de rádio-telemetria usado para o monitoramento de peixes-bois 

reintroduzidos. Fonte: (Mendonça, 2006) 
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1.4 O Peixe-boi “Astro” 

O peixe-boi Astro (Figura 1.5) era um filhote quando foi encontrado encalhado em 

Fontainha, no Ceará, em abril de 1991. Foi reintroduzido em Paripueira, litoral de 

Alagoas, a 30 km de Maceió, junto à fêmea Lua em outubro de 1994. Depois de uma 

adaptação de 70 dias, num curral construído no mar, foram soltos.  Os dois indivíduos 

são monitorados permanentemente por rádio-telemetria (Figura 1.4), permitindo à 

equipe do PPB sempre saber onde encontrá-los, para viabilizar visitas técnicas e 

intervenções de emergência (IBAMA/CMA, 2002). 

Desde 1998, o Astro habita o litoral sul de Sergipe, mais precisamente o estuário do 

rio Vaza-Barris (Figura 1.6), onde o monitor Jadiel Brito dos Santos acompanha o 

animal desde dezembro de 2002. Atualmente, Astro representa o ponto mais meridional 

da distribuição geográfica de T. manatus. Devido à presença duradoura de Astro em 

Sergipe, e à ausência de uma base do PPB neste estado, foi fechada em dezembro de 

2005 uma parceria com o Instituto Mamíferos Aquáticos de Sergipe (IMA/SE), que 

ficou responsável pelo monitoramento e tratamento do animal. 

 

 
         Figura 1.5 – Peixe-boi Astro. Fonte: IMA/SE. 
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      Figura 1.6 – Estuário do rio Vaza-Barris. Fonte: http://www.semarh.se.gov.br. 

 

1.5 Interações entre o peixe-boi Astro e as populações ribeirinhas 

Desde sua chegada em Sergipe, o Astro tem sido envolvido em inúmeras interações 

com membros das comunidades ribeirinhas locais (Fig. 1.7), e apresenta regularmente 

ferimentos provocados, aparentemente, por objetos como remos, facas e facões. Isso se 

deve ao fato do peixe-boi se sentir atraído pelas embarcações e, ao tentar ―abraçá-las‖, 

acaba provocando acidentes, que pouco agradam às pessoas envolvidas. Os pescadores 

locais também têm reclamado dos prejuízos causados pelo animal que chega a rasgar 

redes de pesca, destruir outros artefatos e, ocasionalmente, virar pequenas embarcações 

que estejam transportando mercadorias ou mesmo pessoas (Fig. 1.8), além de provocar 

defeitos nos motores das embarcações.  

A aproximação de qualquer embarcação instiga o Astro a adotar um comportamento 

investigativo, pois excita sua curiosidade, ao contrário do que se esperaria de um animal 

silvestre e ingênuo em relação ao contato humano. Obviamente, esta reação é resultado 

do processo de criação em cativeiro, onde o animal se acostuma totalmente com a 

presença de seres humanos, e constitui um dos maiores problemas para a reintrodução 

dos órfãos. O mesmo padrão tem sido observado em animais reintroduzidos na Barra do 

Maranguape, Paraíba (ARAUJO, MARCONDES, 2001).   
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     Figura 1.7 – Transporte utilizado por pessoas no Vaza-Barris sendo comum a 

interação de Astro com estas embarcações, onde pode chegar a revirá-las. (Fonte: 

IMA/SE) 

. 

      O animal foi vítima de atropelamento por embarcação a motor inúmera vezes 

sendo que as mais graves foram em 2002 e 2005. Neste ultimo ano, houve o primeiro 

atendimento clínico feito por técnicos do IMA/SE. Os ferimentos mais comuns são os 

causados por pequenos motores de embarcação conhecido como ―motores de rabeta‖ 

(Figura 1.9) que causam normalmente pequenas arranhaduras no formato de riscos ou 

em espiral no dorso do animal, enquanto motores maiores podem causar ferimentos 

mais graves, atingindo camadas mais profundas da pele, e podem ser fatais tanto devido 

à gravidade dos ferimentos como também por infecções secundárias. O atropelamento 

por embarcações é uma das maiores causas de mortalidade em sirênios (LIMA, 1994). 

Há um risco maior de atropelamento quando o animal se desloca para áreas de maior 

concentração de embarcações motorizadas como a praia do Saco (SE) e Mangue Seco 

(BA). No rio Vaza-Barris, a grande maioria das embarcações é movida à vela ou remo.  
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Figura 1.8 – Comunidade ribeirinha ―Mem de Sá‖ situada no estuário do rio Vaza-

Barris, São Cristóvão, Sergipe. Fonte: IMA/SE 

      

     Os acidentes ocorrem principalmente devido a: (a) falta de conhecimento dos 

membros das comunidades locais; (b) ocasional perda da bóia que fica presa ao animal, 

que dificulta a identificação de sua presença; (c) aproximação intencional de 

embarcações turísticas. O animal também tem sido vítima do fornecimento de alimentos 

não apropriados como biscoitos, refrigerantes e até bebidas alcoólicas, especialmente 

nas áreas de praia aberta, devido principalmente à presença de turistas. Em outros casos, 

pessoas têm fornecido alimentos apropriados como água doce, legumes e frutas, que são 

bem recebidos pelo animal.  
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Figura 1.9 – Exemplo de um motor de rabeta integrado, mostrando o hélice que 

pode ferir o peixe-boi. Fonte: IMA/SE 

 

1.6 Recursos alimentares 

Em geral a alimentação do peixe-boi é quase que exclusivamente de plantas, porém 

já foi reportado casos de indivíduos alimentando-se de peixes capturados em redes de 

pesca (POWELL, 2003). Também, invertebrados bentônicos (pequenos moluscos ou 

crustáceos) podem ser ingeridos juntos ao alimento vegetal retirado do fundo 

(DOMMING, 1982; COURBY, GRAHAM, 2003), o que podem fornecer uma 

quantidade importante de proteínas, entre outros nutrientes (NORMARK, 1991). 

Em zonas costeiras e áreas com águas claras, o peixe-boi alimenta-se 

preferencialmente de plantas submersas como as dos gêneros Thalassia, Syringodium, 

Halodule e Hidrilla. Em ambientes de água túrbida, sua dieta está constituída por pastos 

das margens e vegetação flutuante como as do gênero Eichornia e Echinochloa, sendo 

possível também à exploração de plantas terrestres como árvores do manguezal 

(Avicenia, Rhizophora e Laguncularia). (BORGES et al. 2008) encontraram ainda algas 

e cnidários nas fezes e conteúdo estomacal de espécimes nordestinos de T. m. manatus. 

Entretanto, a grama marinha (Halodule spp.) parece ser o principal alimento do peixe-

boi marinho (LIMA, 1997). 
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As gramas marinhas são um grupo de angiospermas marinhas pertencentes às 

famílias Hydrocharitaceae e Potamogetonaceae, e são representadas por algumas 

dezenas de espécies ao redor do mundo. Habitam ambientes rasos, protegidos e águas 

marinhas nas regiões subtropicais e tropicais. A grama marinha é uma planta pequena 

composta por folha, rizomas e raízes, que ficam debaixo do substrato. Os rizomas têm 

uma especial importância para o peixe-boi, constituindo uma fonte expressiva de 

carboidratos e fibras, entre outros nutrientes (DOMMING, 2001). Por ser bastante 

abrasiva, o consumo da grama marinha parece ter sido um fator determinante na 

evolução da dentição especializada de T. manatus. É comum ver o peixe-boi escavando 

o substrato para ter acesso aos rizomas e raízes, e é nesse momento que acaba ingerindo 

os invertebrados associados às plantas (DOMMING, 1982). 

As gramas marinhas são um grupo pouco conhecido, e sua taxonomia ainda é 

polêmica (MARQUES & CREED, 2008). Apesar da ocorrência de pelo menos cinco 

espécies no litoral brasileiro (Fig. 1.10), Halodule wrightii parece ser a mais comum, e 

amplamente distribuída. Em outros casos, como Halophila bailonii, que é encontrada 

até no Caribe, parece provável que sua distribuição esparsa no Brasil seja reflexo 

principalmente de uma amostragem inadequada. (LIMA, 1999), afirma que a 

distribuição de peixes-bois no litoral do Nordeste é determinada principalmente pela 

presença de fanerógamas marinhas.  

 
 

Figura 1.10 – Distribuição de diferentes espécies de grama marinha na costa do 

Brasil, de acordo com Marques & Creed (2008). 



 31 

 

O fato de que Astro sobrevive há mais de dez anos na região do estuário do rio Vaza- 

Barris parece indicar que as condições locais são favoráveis para a subsistência de 

peixes-bois e de fato, o canal principal do estuário é caracterizado por grandes bancos 

de grama marinha. Entretanto, uma das metas do PPB para a área é a reintrodução de 

novos animais, visando o estabelecimento de uma população permanente. Para isto, será 

necessário avaliar a capacidade de suporte da área, tanto em termos da diversidade de 

recursos, como também sua da disponibilidade (biomassa).  

 

1.7 Construção da ponte sobre o rio Vaza-Barris 

Uma ameaça adicional para o Astro e a fauna aquática da área é a construção da 

ponte ―Jornalista José Silveira‖ que ligará os municípios de Aracaju a Itapotanga 

D’Ajuda (Figura 1.11), que atravessa uma área muito frequentada pelo peixe-boi. O 

empreendimento traz grandes riscos aos animais, pois além da construção em si, há um 

aumento considerável do número e tamanho de embarcações transitando no local. 

 

 
Figura 1.11 – Representação gráfica da ponte ―Jornalista José Silveira‖ que 

atravessa o Rio Vaza-Barris, próxima à foz (DER/SE). 

 

 Sendo assim, está prevista a criação de um plano de monitoramentos diários ao 

peixe-boi, financiado pelo governo do estado de Sergipe, com o intuito de evitar 

aproximações deste à área de maior perigo, que seria nos intermédios do 
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empreendimento. Além disso, também está prevista a construção de um cativeiro 

natural para ser utilizado caso haja acidentes com o animal e seja preciso uma área de 

contenção para atendimento. Fora isso, o cativeiro já servirá para a reintrodução de 

animais no estuário que está prevista para o primeiro semestre de 2010. Antes do início 

do plano de monitoramento, o Astro é monitorado com duas saídas semanais a campo 

onde são registradas as coordenadas geográficas através do GPS de sua localização para 

elaboração de um mapa temático que seja possível avaliar seu deslocamento. 
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Capitulo 2 – Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

Contribuir para o desenvolvimento de um programa integrado de conservação e 

manejo de uma população do peixe-boi, Trichechus manatus manatus, no estado de 

Sergipe. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

(a)  caracterizar o comportamento e a ecologia do peixe-boi residente no estuário do 

Rio Vaza-Barris; 

(b)  descrever e avaliar a relação entre o peixe-boi residente no rio Vaza-Barris e a 

população humana local, e identificar possíveis medidas compensatórias para 

minimizar os impactos sobre o peixe-boi; 

(c)  caracterizar a disponibilidade de recursos alimentares para T. m. manatus na área de 

estudo e avaliar o potencial para a reintrodução de espécimes adicionais; 

(d)  avaliar os impactos da construção da ponte ―Jornalista José Silveira‖ sobre o 

comportamento do peixe-boi residente na área de estudo. 
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Capitulo 3 – Materiais e Métodos 

 

3.1 Área de Estudo 

      A área de estudo enquadra o sul de Sergipe e norte do estado da Bahia, entre os rios 

Vaza-Barris, em Itaporanga D’Ajuda (S11°08’29.20‖ O37°09’32.22‖), e Real/Piauí, 

situado na divisa de Sergipe e Bahia (S11°26’58.25‖ O37°21’03.94‖) (Fig. 10). Estes 

dois pontos representam os limites setentrional e meridional, respectivamente, da área 

de vida do peixe-boi Astro.  

 
Figura 3.1 – Área de estudo entre o rio Vaza-Barris e o rio Real (divisa de Sergipe e 

Bahia). 

 

    A área apresenta clima tropical quente e úmido, típico da Zona da Mata sergipana, 

sendo as chuvas principais de abril a agosto com taxas de pluviosidade elevadas, na 

faixa de 800 mm a 1.800mm (CRA, 2001; DIEGUES, 2002, SEMARH, 2009). As 

temperaturas ficam geralmente na faixa de 23 a 26°C, a velocidade média do vento é de 

aproximadamente 2,6m/s e a umidade relativa do ar de 96% (INMET, 2009). O relevo 

apresenta dois aspectos importantes: uma Planície Costeira apresentando uma região 

costeira ao mar, onde está situada a foz de seus rios e, distanciando-se do mar, os 

planaltos de altura constante formando um imenso tabuleiro (REGINA, 1967). 
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    A bacia do Vaza-Barris está localizada na região nordeste da Bahia numa elevação 

de aproximadamente 500m, fazendo limites com as bacias do rio São Francisco ao norte 

e do rio Real/Piauí ao sul. O rio nasce na Serra dos Macacos, na Bahia, e deságua no 

oceano Atlântico através de um amplo estuário formado por uma planície quaternária 

como aluviões, incluindo areia, dunas e cordões litorâneos, circundados por restos de 

tabuleiros costeiros formados sobre depósitos terciários do Grupo Barreira. Apresenta 

uma extensão de 26 km, separando os municípios de Aracaju e Itaporanga d’Ajuda (Fig. 

3.2). A área total da bacia é 17.000km², dos quais apenas 15% se localizam em Sergipe 

(SANTOS e ANDRADE, 1998). O bioma predominante é a Floresta Tropical e Serra do 

Mar. 

 

 
 

Figura 3.2 Estuário do rio Vaza-Barris, sua foz separa os municípios de Aracaju e     

Itaporanga d’Ajuda ambos no litoral sul do estado de Sergipe. (Fonte: SEPLANTEC, 

2004) 

 

    O rio Piauí nasce no município de Riachão do Dantas, Sergipe, e possui uma bacia de 

4.150km², equivalente a 19% do território sergipano. Limita-se a oeste com o estado da 

Bahia e liga-se ao rio Real formando o Complexo Real/Piauí. O rio Real nasce na 

Bahia, mas percorre até sua foz oito municípios sergipanos, tendo uma área de 2.568 

km
2,
 que corresponde a 11,6% do estado. A área caracteriza-se pela presença marcante 
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de praias (Fig. 3.3) e dunas. O turismo e a pesca artesanal são as principais atividades 

econômicas da região (DIEGUES, 2002). O bioma predominante é a Mata Atlântica.  

 
Figura 3.3 Praia do Saco localizada no estuário do rio Real/SE, a localidade recebi 

muitos turistas principalmente no verão. (Fonte: IMA/SE) 

 

3.2 Estudo Preliminar 

O monitoramento do peixe-boi Astro iniciou-se com a sua chegada em Sergipe em 

1998 (LIMA, 2008), quando foram contratados monitores para acompanhar o animal. 

Desde então, o animal vem sendo monitorado através de uma ou duas visitas semanais, 

utilizando em cada saída uma planilha de monitoramento padronizada (SOUTO, 2000: 

Fig. 3.4). No Anexo 1 e 2, são mostradas as diferentes informações que são utilizadas 

para o preenchimento desta.  

O monitoramento é executado pelo autor com auxílio de um monitor contratado 

pelo IMA/SE em 2002. Tanto o monitor como o autor foram anteriormente treinados 

por técnicos do PPB. A busca pelo animal é realizada através da rádio telemetria, que 

consiste em um equipamento que emite sinais de rádio que são captados por uma antena 

direcional a qual auxilia a equipe de campo na direção em que o animal se encontra 

(Fig. 3.5). 
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Figura 3.4 – Planilha de monitoramento utilizada no monitoramento de peixe-boi. Fonte: 

(SOUTO, 2000) 

 

 O monitoramento do animal é realizado desde dezembro de 2005, quando foi feito o 

primeiro atendimento pelo IMA/SE, embora existam alguns períodos de 

descontinuidade nos monitoramentos devido à falta de recursos. O tempo estimado de 

observação direta, ou seja, com contato visual do animal são de três horas, podendo ser 

maior caso ocorra o manejo técnico. O meio de transporte é através de embarcações 

motorizada do tipo jangada 3D de 6 metros ou um Lambari de 5m, conduzida pelo 

monitor contratado pelo Instituto Mamíferos Aquáticos, que é um ribeirinho vivente do 

estuário do rio Vaza-Barris. O tempo total de esforço é o período de tempo gasto entre a 

saída da base, procura observação direta do animal e retorno a base. Os equipamentos 

utilizados na observação de campo são binóculos, GPS, câmera digital e maleta de 

atendimento clínico, caso seja necessária. 
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Figura 3.5 – Procura do sujeito no estuário do Rio Vaza-Barris através do uso de 

receptor de rádio telemetria e antena direcional. (Fonte: IMA/SE) 

 

3.3 Estudo principal 

3.3.1 Dados comportamentais 

    Entre o período de (nov. 2006 – nov. 2008) o monitoramento do peixe-boi baseou-se 

na sua localização através do uso da rádio telemetria ou informações de ribeirinhos 

residentes no rio Vaza-Barris e o rio Real. A busca pelo animal é feita através de carro 

ou de embarcações motorizadas (Fig. 3.6). Assim que o animal é visto, inicia-se o 

monitoramento, marcando a coordenada geográfica através do GPS e em seguida 

fazendo o preenchimento da planilha de campo, conforme citada anteriormente (Fig. 

3.4) 
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Figura 3.6 Unidades móveis de atendimento ao peixe-boi. (Fonte: IMA/SE) 

 

     Para o estudo comportamental, sempre que desligado o motor da embarcação é 

aguardado um período de 10 minutos. Isso se justifica, pois observações 

comportamentais anteriores demonstram que Astro após um período de curiosidade com 

a aproximação de pessoas ou embarcações retorna a seu comportamento anterior, o que 

torna os dados coletados a partir desse ponto mais confiáveis. De acordo com pesquisas 

anteriores ficou evidente a dificuldade de trabalhar aspectos comportamentais 

executados por um peixe-boi solto no ambiente natural, fatores como água túrbida 

(flutuação de sedimentos), profundidade e distância do ponto de observação dificultam a 

observação do animal. 

     Nos dois anos anteriores a presente pesquisa, ou seja, de novembro de 2006 a 

novembro de 2008, ficou constatada a permanência de Astro entre os estuários dos rios. 

Esses dados foram levantados através de coordenadas geográficas inseridas a cada 

ponto que Astro era encontrado, normalmente deslocando-se muito pouco.  

       Estes pontos forneceram bases para a elaboração de um mapa temático sobre a 

ocupação e deslocamentos que Astro realiza entre estuários ou, no caso do rio Vaza-

Barris o deslocamento que o mesmo faz internamente. Desde que foi solto em 1994, 

(LIMA, 1997), existe um mapa de deslocamento de Astro levantado pelo Projeto Peixe-

Boi relatando o deslocamento entre os estados de Pernambuco e o sul de Sergipe 
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(LIMA, 2008). Porém não foi realizado ainda para esse peixe-boi um mapeamento de 

deslocamento mais especifico. Para gerar um novo mapa, foi utilizado no presente 

estudo a ferramenta GLOBAL_MAPPER 7, onde foram inseridas as coordenadas 

geográficas geradas cada vez que o animal é encontrado no ambiente natural.  

    O manejo técnico (MT) sempre é executado quando Astro realiza deslocamentos 

macro. O manejo tem dois objetivos principais: a) saber se a causa do deslocamento foi 

natural, normalmente ocorrendo no verão entre os meses de novembro a fevereiro, b) 

deslocamento provocado e registrar a possível causa do mesmo, podendo ocorrer por 

ação antrópica intencional através de ferimentos provocados ou acidentais provocados 

por choque com embarcações motorizadas ou emalhe parcial do animal com redes de 

pesca. Essa distinção é importante que seja realizada, pois ela pode alterar rumos do 

animal que naturalmente não ocorreriam. 

       O contato de embarcações e humanos com Astro é classificado por (SOUTO, 2000) 

como uma interação humana (IH) conforme consta na planilha de monitoramento de 

campo. As diferentes categorias classificadas como IH podem ser vistas no Anexo 1 e 2. 

O animal por ter sido reintroduzido adquiriu uma ―domesticação‖ vinda do cativeiro, 

devido ao contato com humanos. Sendo assim, é comum a aproximação de Astro a 

embarcações ou a pessoas na busca por alimentos ou carícias por parte dos mesmos 

(Fig. 3.7). Atualmente esse é um grande problema, pois o animal acaba se aproximando 

de embarcações pesqueiras ou de transporte de pessoas ou mantimentos, prejudicando 

assim as atividades. 
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Figura 3.7 Aproximação de Astro a uma comunidade pesqueira, o contato físico com 

pessoas e objetos traz grandes riscos a sobrevivência do animal. (Fonte: IMA/SE) 

 

         O levantamento obtido auxiliará nos futuros projetos de sensibilização com as 

comunidades ribeirinhas ou turísticas, entre elas: apontar problemas no caso de 

interações negativas como machucar o animal, montar, retirada do equipamento de 

rádio telemetria e oferecer alimentos errôneos; tipo de embarcação utilizada, ou seja, se 

são motorizadas ou a vela porque localidades onde o uso de embarcações a vela é maior 

diminuem os indícios de atropelamento por embarcação de animais o que favorece essas 

áreas as quanto possíveis áreas de reintrodução, bem como analisar o levantamento dos 

impactos ambientais, onde serão utilizados como ferramentas para futuros trabalhos de 

educação ambiental. 

     Esses dados foram levantados através de observação direta da interação do animal 

com embarcações e pessoas. Cada forma de interação observada foi anotada na planilha 

diária de monitoramento Anexo 1 e 2. A atividade de monitoramento é executada duas 

vezes por semana com um período mínimo de 3 horas.   

      Segundo Medina (2000) o comportamento indiferente ocorre em cativeiro quando 

os animais demonstram-se indiferentes a aproximação de pessoas, mesmo habituados ao 

contato humano, afastando-se da mesma. Em ambiente natural, não muito frequente, 

ocorre de Astro evitar que pessoas ou embarcações se aproximem, sendo a ação 
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imediata do animal afastar-se ou movimentar-se bruscamente, encurvando o corpo e 

distanciando-se do local. A intenção desse levantamento é saber, através do manejo 

técnico, qual a causa desse comportamento que pode ter sido gerado por ferimentos 

intencionais, onde um indivíduo teve intenção de machucar o animal, ou acidentais 

quando atropelado embarcações motorizadas. É comum também Astro desloca-se de um 

estuário a outro quando apresenta esse comportamento indiferente, justificando assim o 

manejo técnico caso ocorram deslocamentos. 

O comportamento de cópula é exercido pelo peixe-boi quando há exposição do 

pênis ou quando apresenta a posição de cópula em embarcações, objetos. Em pessoas, 

além da exposição do pênis, o animal abraça com certa força, ―forçando‖ as mesmas a 

ficarem na posição desejada pelo animal. A justificativa de pesquisar esse 

comportamento é saber se o mesmo é contínuo ou o contato de embarcações ou de 

pessoas estimula o animal a tal comportamento.  

 

3.4 Condições e recursos 

     Por ser uma área muito grande e para facilitar os resultados do estudo à grande área 

do estuário do rio Vaza-Barris foi dividida em cinco setores por apresentarem recursos 

ecológicos diferenciados, além dos impactos provocados pela pesca, áreas de 

alimentação, repouso e presença de comunidades ribeirinhas as quais Astro tem contato. 

Esse levantamento foi feito apenas neste estuário. O estudo no estuário do rio Real/Piauí 

foi feito através de ponto fixo na Praia do Saco limitando o estudo neste estuário.  

    O comportamento alimentar caracteriza-se quando o animal está ao fundo retirando 

do substrato as gramas marinhas (Fig. 3.8) que compõem sua área de ocupação. Esse 

comportamento é identificado quando o animal sobe à superfície para respirar. É 

possível ver a ação da mastigação do alimento e parte da vegetação quando ele se 

encontra submerso em posição diagonal ao substrato, comportamento esse visto quando 

o animal encontra-se em áreas mais profundas. 
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Figura 3.8 Vegetação aquática encontrada no substrato do Rio Vaza-Barris. (Fonte: 

IMA/SE) 

 

     No presente estudo foram mapeadas as áreas de ocorrência da vegetação aquática da 

região, partindo-se das informações obtidas dos trabalhos de monitoramento e por 

indicação dos ribeirinhos. Esse levantamento é importante para futuras intenções de 

reintrodução de mais espécimes na área, pois a vegetação aquática presente nos 

estuários são umas das ―condições ecológicas favoráveis‖ importantes para manutenção 

de animais. 

     As fontes de água doce presentes nos estuários são fundamentais para permanência 

de peixes-bois em determinada área, sendo outra ―condição ecológica favorável‖ para 

definição de novas áreas de reintrodução (AR) (LIMA et. AL., 2007). Esses pontos 

foram levantados a partir de informações oriundas de ribeirinhos, principalmente dos 

chamados ―olho d’água‖ (Figura 3.9). Uma vez encontrados, esses locais foram 

marcados com coordenadas geográficas e levadas a ferramenta GLOBAL_MAPPER 7, 

gerado um mapa de localização e identificadas como possíveis áreas de acesso à água 

doce.  
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  Figura 3.9. Nascente ―olho d’água‖ encontrada no Rio Vaza-Barris, representando 

uma fonte de água doce. (Fonte: IMA/SE) 

 

    O objetivo foi de mapear a cobertura vegetal aquática na área de ocorrência do 

Peixe-boi Astro delimitada através de monitoramentos e informações de ribeirinhos. 

Tais informações foram obtidas através de ribeirinhos de algumas áreas interioranas do 

estuário da cobertura vegetação onde o animal nestas áreas já foi visto alimentando-se.  

 Utilizando como referência a área de ocorrência foi feito um mapeamento das 

localidades onde existem vegetação aquática comparando-as com a localização de Astro 

obtida através de coordenadas geográficas durante as atividades de monitoramento. A 

intenção da pesquisa não é fazer levantamento de biomassa da área, nem calcular a taxa 

de crescimento da vegetação, e sim, saber se há mesmo influência na atração do animal 

por essas áreas cobertas.  

 Para esse levantamento, foi utilizada uma draga van Veen de 12kg (Figura 3.10), 

peneira e uma planilha de campo feita especificamente para levantamento desses dados 

(Anexo 4).  Tendo a área de ocorrência de Astro como referencia, saíra da extremidade 

interiorana da mesma a embarcação iniciando a coleta na seqüência (margem 

esquerda>meio>margem direita) sendo o espaçamento entre elas de 30 metros, onde em 

cada ponto de coleta a draga será lançada e recolhido o material para avaliação.  
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Figura 3.10 Modelo de Draga van Veen utilizada para levantamento das amostras. 

(Fonte: www.eijkelkamp.com) 

 
  A cada amostra foi anotada na planilha a coordenada geográfica, profundidade, 

tipo de solo que será classificado da seguinte maneira: A (areia), L (Lama), B (Barro), 

podendo ocorrer misturas entre elas como A+L (Areia + Lama); A+L+B 

(Areia+Lama+Barro). A seguinte anotação é para saber se existe ou não amostras de 

vegetação aquática, onde será utilizada a peneira na amostra recolhida, sendo o material 

restante avaliado e avaliado da seguinte forma: SPV (Sem presença de Vegetação) e PV 

(Presença de Vegetação). Todos esses dados foram levados à planilha Excel, sendo 

desconsideradas amostras isoladas como: 0001000 e após isso serão plotadas num 

mapa. Os pontos no mapa serão unidos transformando-se em manchas de ocorrência ou 

não de cobertura vegetal. 

  O mapa, depois de terminado foi sobreposto aos dados de localização de Astro 

obtidos por coordenadas geográficas (GPS), assim será possível visualizar se as áreas 

com cobertura influenciam na atração do animal a estas.   

     A Ponte Joel Silveira está sendo construída desde novembro de 2007 e se localiza 

dentro da principal área de deslocamento do peixe-boi Astro dentro do estuário do rio 

Vaza-Barris. Não existem dados de coordenadas geográficas de localização do peixe-

boi dentro do estuário anteriores a 2006. Sendo assim, para avaliar se existe algum 

impacto da Ponte em relação ao afastamento ou aproximação do animal a esta foram 
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inseridas as coordenadas geográficas de localização do Peixe-boi desde Novembro de 

2006 a Novembro de 2009, que é o mês de encerramento da presente pesquisa.  

 

3.5 O peixe-boi e a comunidade local 

O presente trabalho teve como objetivo levantar através de questionários (Anexo 3) 

quais, mais especificamente, são os problemas causados pelo animal aos ribeirinhos. 

Para isso o público alvo foi de pescadores ativos ou comunidades, independente do 

sexo, onde há um constante contato de Astro com ribeirinhos locais. (Figura 3.11). 

 
 

Figura 3.11 – Forma de realização do questionário, com ribeirinhos viventes da região. 

(Fonte: IMA/SE) 

 

Além dos problemas causados pelo peixe-boi aos pescadores o questionário teve 

um objetivo de conhecer através de ribeirinhos locais onde encontrar cobertura vegetal 

ou fontes de água doce e saber qual a posição deles em relação à reintrodução de mais 

animais e o que poderia ocorrer para se tornar harmônica à relação com o peixe-boi.  O 

questionário também tem um caráter informativo, onde o ribeirinho será informado 

sobre as leis de proteção ao animal e como evitar, por exemplo, que o animal se 

machuque com embarcações motorizadas. As respostas serão analisadas de forma 

quantitativa, (sim) ou (não), onde os dados serão apresentados na forma de frequencias 

relativas (porcentagens) e quantitativas com perguntas abertas, sendo tabuladas as 

respostas semelhantes e avaliando a freqüência.  
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Capítulo 4 – Resultados 

4.1 Padrões Comportamentais 

4.1.1 Padrões gerais 

     Ao longo do período de novembro de 2006 a novembro de 2009, Astro ocupou uma 

área que se estende desde o estuário do rio Vaza-Barris em Sergipe, até o estuário do rio 

Itapicuru, na Bahia (Figura 4.1), uma faixa do litoral com extensão de 80km. Durante 

este período, foram realizadas 225 excursões de monitoramento. Deste total, 142 

(63,3%) resultaram em avistamentos do animal.  

     É comum a perda da bóia presa ao animal que auxilia em sua localização, o que 

representa uma das principais causas de insucesso no encontro desse peixe-boi. Outros 

fatores como deslocamento para outro estuário, limitação de combustível e a própria 

dificuldade de se encontrar um peixe-boi no ambiente natural também contribuíram para 

uma não visualização em algumas excursões. O esforço médio de cada monitoramento é 

em torno de 5 horas, com uma média de 3 horas de observação direta do animal. 

 

Figura 4.1. Área de vida do Astro (registros de 2006 a 2009). 
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    Desde que foi solto na natureza na praia de Paripueira, Alagoas, em 1994 (LIMA, 

1997), o Astro tem percorrido 445 km do litoral do nordeste, chegando ao ponto mais 

meridional de sua dispersão – o rio Itapicuru, na Bahia – em janeiro de 2009. Na sua 

chegada a Sergipe, em outubro de 1998, o animal tem permanecido no litoral ao sul da 

foz do rio São Francisco, quase exclusivamente entre os estuários dos rios Vaza-Barris e 

Real/Piauí (Figura 4.1). 

    Sua permanência em cada estuário foi calculada de acordo com seus deslocamentos, 

embora não se tenha ao certo o número exato, pois o meio mais comum de localização 

do animal para realização de monitoramentos é através de informações de ribeirinhos, 

seguido pelo uso da rádio telemetria. Somando os três anos de dados para o trabalho 

(1095 dias) e baseado na localização visual do animal em cada estuário, estima-se que 

passaram aproximadamente 815 dias (74,15% do total) no rio Vaza-Barris (Figura 4.2), 

seguida pelo rio Real/Piauí, e um curto período no estuário do rio Itapicuru, em janeiro 

de 2009.  

 

Figura 4.2. Distribuição de Astro entre os três principais estuários de sua área de vida, 

de acordo com os registros visuais de monitoramento entre 2006 e 2009 (N = 142 dias). 

     A área de praia entre os estuários do rio Vaza-Barris e do rio Real (as praias da 

Caueira e Abaís) são utilizadas apenas como corredor de deslocamento. Essa 

consideração ocorre devido ao animal nunca ter sido visto nestas praias durante o 

monitoramento e não há informação por parte dos ribeirinhos que Astro tenha 

permanecido nestes locais. Apesar de sua preferência geral pelo estuário do rio Vaza-
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Barris, o animal apresentou uma sazonalidade marcada em seu uso da área, sendo 

encontrado no rio Real predominantemente no período de novembro a abril (verão 

austral), provavelmente por ser o período reprodutivo da espécie onde é comum o 

aumento de deslocamentos do peixe-boi (SILVA et. al, 1992; ALVES, 2007; 

PALLUDO,1998). 
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Figura 4.3. Distribuição mensal de Astro entre os dois principais estuários de sua área 

de vida, de acordo com o número de registros de monitoramento visual (N = 142 dias). 

       O mesmo padrão sazonal foi registrado em todos os anos, embora o tempo relativo 

de permanência do Astro no estuário do rio Real/Piauí aumentou progressivamente de 

2006 (14,5% dos dias de monitoramento) para 2009, quando ele passou quase um terço 

de seu tempo (35,8%) neste estuário. Além disso, foi o único ano em que ele se 

deslocou mais para o sul, até o rio Itapicuru. Houve alguns períodos de descontinuidade 

nos trabalhos, porém desde 2006, os colaboradores locais informam quando Astro chega 

ao local tornando-se assim dados fidedignos. 
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Figura 4.4. Variação na permanência de Astro nos estuários dos rios Real/Piauí e Vaza-

Barris nos três anos do período de estudo, de acordo com os registros de monitoramento 

(N = 142 dias). 

4.1.2 Padrão comportamental no rio Real/Piauí 

      O comportamento de Astro foi monitorado através de observações de ponto fixo na 

praia do Saco que fica no rio Real/Piauí. Há duas formas básicas de se tomar 

conhecimento da chegada de Astro no local: a) através de informação, principalmente 

de dois ribeirinhos ―Tonho‖ e ―Pedro‖ que avisam quando Astro chega ao local, sendo 

essa a forma mais prática, rápida e frequente e b) quando é feita saída de monitoramento 

no Rio Vaza-Barris e o sinal emitido pelo rádio do animal não é capitado, ou caso esteja 

sem rádio, ele não seja encontrado sucessivamente. Foram realizadas 47 visitas à Praia 

do Saco, mas o Astro só foi avistado em 26. 

As observações realizadas apontaram um padrão interessante em relação à presença 

de embarcações (Tabela 4.1). Na grande maioria das ocasiões em que Astro foi 

observado na praia do Saco, havia embarcações ancoradas na área, e foi registrada a 

situação exatamente oposta quando o animal não estava presente. Os dados parecem 

indicar que a presença de embarcações foi um fator determinante da presença do Astro 

na área. 
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  Tabela 4.1. Presença/ausência de Astro na Praia do Saco, de acordo com a presença 

ou ausência de embarcações (n=47). 

 Número de registros (% do total) quando Astro foi: 

Embarcações Avistado Ausente 

Ancoradas 21 (80,8) 3 (14,3) 

Ausentes 5 (19,2) 18 (85,7) 

 

     Esta conclusão é reforçada pelo fato de que as interações com pessoas foram 

frequentes nesta localidade. Nas 47 ocasiões em que Astro foi monitorado nesta praia, 

em 26 (55,3%), ele estava envolvido em pelo menos algum tipo de interação com 

pessoas (Tabela 4.2). A grande maioria das interações foi de observar, aproximar ou 

tocar no animal, enquanto o fornecimento de comida ou água foi relativamente raro. 

Esses dados são preenchidos na planilha de monitoramento (Anexo 1 e 2). O contato 

com redes de pesca não foi registrada na área e o público é na sua grande maioria 

formado por turistas (Figura 4.5). Não foi constatada a oferta de alimentos inadequados, 

como por exemplo, bebidas alcoólicas. 

Tabela 4.2. Freqüência dos diferentes tipos de interação entre pessoas e Astro 

observadas na Praia do Saco.  

 Freqüência de interações (% do total) envolvendo: 

Interação       Turistas   Ribeirinhos 

Tocar/acariciar/aproximar 17 (85,0) 5 (83,3) 

Dar alimentos 3 (15,0) 1 (16,7) 

 

   Na praia do Saco não foi constatado em nenhum momento o comportamento 

alimentar natural do Astro (consumo de capim). Não foi feito no estuário um 

levantamento das áreas de cobertura vegetal por ter sido trabalhado apenas com ponto 

fixo, sendo sugestivo para estudos futuros.  
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4.1.3 Padrão comportamental no rio Vaza-Barris 

    No estuário do Rio Vaza-Barris, o monitoramento foi realizado com embarcação 

motorizada, e o animal foi localizado através da rádio-telemetria ou através da procura 

nos pontos de maior frequencia de ocupação. O monitoramento no estuário foi realizado 

em 179 dias, sendo que em 64,36% (116) houve a avistagem do animal no estuário e em 

35,64% o animal não foi visto. A perda da bóia presa ao animal que auxilia em sua 

localização através de sinais foi a principal causa do insucesso da avistagem de Astro. 

 

Figura 4.5. O turismo na praia do Saco aumenta no verão. É comum ver Astro 

interagindo o dia todo com essas pessoas, permitindo uma aproximação sem demonstrar 

agressividade. (Fonte: IMA/SE) 

     A interação com pessoas foi registrada em 39 oportunidades no Vaza-Barris, ou seja, 

em apenas um terço (33,6%) dos dias de monitoramento. Apesar da diferença nesta 

frequencia relativa em comparação com a Praia do Saco, é provável que diferenças na 

metodologia (p. ex. ponto fixo x embarcação) foram mais importantes do que diferenças 

no comportamento do animal em si. Mesmo assim, o padrão geral de interação foi bem 

diferente daquele registrado na praia do Saco (Tabela 4.3), principalmente pela 

predominância de contato com redes de pescar (53,8% do total de registros), que não foi 

registrado na praia do Saco. Também, ao contrário da praia do Saco, o público 

observado foi composto exclusivamente por pescadores e ribeirinhos. 
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Tabela 4.3 Frequencia dos diferentes tipos de interação entre pessoas e Astro 

observadas no Vaza-Barris.  

 Frequencia de interações (% do total) em: 

Interação       Área de pesca  Comunidade 

Tocar/acariciar/aproximar 3 (12,5) 13 (86,6) 

Contato com rede de 

pescar 

21 (87,5) 2 (13,4) 

 

4.1.4 Relação com embarcações 

      Durante o período de monitoramento em campo ao peixe-boi Astro, foram 

identificadas e contabilizadas as embarcações paradas ou em movimento que estão 

presentes no cenário de ocorrência de Astro. Essa identificação é importante, pois 

indicam em quais locais entre os estuários o número de embarcações motorizadas são 

mais frequentes, consequentemente trazendo mais perigo ao animal pelo risco de 

atropelamento. Assim sendo, constatou-se que há uma diferença grande entre os dois 

estuários e a composição das respectivas frotas de embarcações (Tabela 4.4). Enquanto 

que no Vaza-Barris, a predominância é de barcos à vela, usadas principalmente na pesca 

artesanal, no Real/Piauí, a grande maioria das embarcações são lanchas motorizadas 

(Figura 4.6). 

Tabela 4.4 Tipos de embarcações observados nos dois estuários principais frequentados 

pelo Astro durante o período de estudo. 

 Número (% do total) registrado no: 

Tipo de embarcação Real/Piauí Vaza-Barris 

A vela 8 (16,3) 66 (71,0) 

Rabeta integrada - 16 (17,2) 

Lanchas e afins 41 (83,7) 11 (11,8)¹ 

Todos 49 (100,0) 93 (100,0) 

¹incluindo a lancha usada no monitoramento. 
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     Entre Novembro de 2006 e novembro de 2009, foram realizadas 32 visitas de 

manejo técnico que envolve uma análise física do animal, através do contato físico com 

o mesmo. O manejo busca ferimentos, lesões e possíveis infecções e sempre que o 

Astro volta de suas migrações entre os estuários. Em 43,80% (n=14) das visitas, foram 

constatadas lesões em várias áreas do corpo de Astro. A identificação das lesões foi 

realizada através de exames clínicos, onde se constatou que a grande maioria (78,60%) 

era provocada por hélices de embarcações motorizadas (Tabela 4.5). As demais 

ocorreram por ação antrópica intencional com objetos perfuro-cortantes principalmente 

remos ou facões. A diferença na freqüência relativa dos diferentes tipos de lesões 

registrados nos dois estuários parece refletir as diferenças nos tipos de embarcações 

(Tabela 4.5), e no padrão de interação com pessoas (Tabelas 4.2 e 4.3). 

 

 

Figura 4.6 A frota de embarcações no rio Real/Piauí aumenta no verão devido ao 

transporte turístico, devido a isso aumenta o risco de colisão com Astro, principalmente 

por seu comportamento de se aproximar destas. (Fonte: IMA/SE) 
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Tabela 4.5 Tipos de ferimentos registrados em Astro no manejo técnico durante o 

período de estudo. 

 Número (% do total) registrado no: 

Tipo de ferimento Real/Piauí Vaza-Barris 

Causado por embarcação 9 (100,0) 2 (40,0) 

Intencional - 3 (60,0) 

 

        O choque ou atropelamento com embarcações ocorre porque o Astro tem o hábito 

de se aproximar delas, ficando próximo ou abaixo delas ou até mesmo através da 

perseguição como foi visto nos monitoramentos no rio Vaza-Barris. Devido a isso e a 

outros fatores como água túrbida dos estuários, a freqüente ausência da bóia e a 

realização de atividades noturnas, nos levam a considerar que o choque ocorre de 

maneira acidental na maioria dos casos.  

4.1.5 Comportamento de Indiferença  

      O comportamento de indiferença, onde o animal evita ou reage de forma mais 

agressiva à aproximação de pessoas ou embarcações foi em 11,2% (n=20) dos 

monitoramentos. Em quase a metade dos casos (nove), o manejo técnico subseqüente 

verificou a presença de lesões no corpo de Astro oriundo de hélices de embarcações 

motorizadas. Por outro lado, não foi registrada uma associação entre o aparecimento de 

lesões intencionais e o comportamento indiferente. Apesar da intencionalidade, este tipo 

de ferimento não parece ser traumatizante para o animal, embora o número de casos foi 

muito pequeno (três) para uma conclusão confiável. 

4.1.6 Comportamento de tentativa de cópula 

   O comportamento de tentativa de cópula é registrado quando Astro mantém seu corpo 

encurvado, encostando fortemente o abdômen no fundo da embarcação, pressionando 

fortemente as nadadeiras peitorais e caudais nas laterais dos barcos, expondo o pênis, 

ocorrendo também à tentativa de cópula com pessoas. O comportamento foi registrado 

em 11,7% (21) dos monitoramentos, ocorrendo a grande maioria dos eventos (15 ou 

71,4%) na praia do Saco entre dezembro e fevereiro. Em três ocasiões, o alvo foi uma 

pessoa, ao invés de uma embarcação. O comportamento tem uma clara distribuição 
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sazonal (Figura 4.7), que coincide com a época de acasalamento da espécie (SILVA 

et. al, 1992; PALLUDO,1998; ALVES, 2007;)  

Ocorrência de Tentativa de Cópula na Área de Estudo
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Figura 4.7. Freqüência de eventos de tentativo de cópula registrado por período e 

estuário. 
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4.2 Fatores ambientais no rio Vaza-Barris 

4.2.1 Recursos e condições 

     O estuário do rio Vaza-Barris parece apresentar um ambiente propício à 

permanência do peixe-boi marinho. O levantamento da área revelou a disponibilidade 

de vários recursos essenciais para a sobrevivência de peixes-bois, como fontes de água 

doce, cobertura vegetal e locais de repouso, e as condições naturais que um estuário 

apresenta como águas calmas, e pouca ação de ventos e rebentação comparados aos 

encontrado na zona marinha.  

 O levantamento de recursos no estuário do Vaza-Barris se concentrou na 

margem direita, a porção ocupada habitualmente por Astro (Figura 4.8). Na área, foram 

encontradas quatro fontes de água doce, todas localizadas em canais menores, afastadas 

do canal principal do Vaza-Barris. Na área verde mais clara não foi encontrada indício 

de vegetação aquática e a área verde mais escura engloba os campos subaquáticos de 

capim-agulha da espécie Halodule wrightii, que parecem ser a fonte de alimento 

principal do peixe-boi Astro. (Fig. 4.12) 

 

Figura 4.8. Distribuição da cobertura vegetal e as fontes de água doce 
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4.2.2 Uso de hábitat 

      A grande área levantada (Fig. 4.9) pode ser dividida em cinco áreas principais, de 

acordo com o padrão comportamental do Astro (Tab. 4.9). O padrão de uso desse 

habitat está diretamente relacionado com a amplitude de maré, considerando que Astro 

evita profundidades menores que 0,5m. Porém sua presença é bem comum em águas 

rasas tanto pela abundância de vegetação aquática como também por serem preferidas 

por Astro como áreas de repouso.  

 

Figura 4.9. Padrão de comportamento do Astro em cada setor da área de estudo (veja 

Tabela 4.7). Precisamos dos números dos setores no mapa. 
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Tabela 4.6. Padrão de comportamento do Astro nas diferentes porções de sua área de 

vida no Rio Vaza-Barris. 

Área Número de registros 

(% do total) 

Número (%) de registros de: 

Alimentação Repouso Brincar Deslocamento 

1 81 (61,3) 52 (64,2) 16 (19,8) 18 (22,2) - 

2 40 (30,3) 32 (80,0) - 16 (40,0)  - 

3 3 (2,3)  - - - 3 (100,0) 

4 3 (2,3) - 3 (100,0) - - 

5 5 (3,8) 1 (20,0) 4 (80,0) - - 

Total 132 (100,0) 85 (64,4) 23 (17,4) 34 (25,8) 3 (2,3) 

 

     Astro demonstrou uma clara preferência pelas áreas 1 e 2, embora algumas partes do 

canal interno, conhecidas como Boca da Baleia e Riacho do Boi sejam acessíveis 

somente na maré cheia. Com uma profundidade de 1,2 m na preamar, estas localidades 

oferecem pontos apropriados para o repouso do animal, em meio à vegetação do 

manguezal. A ligação com a principal área de recurso alimentar é clara (Fig. 4.8). A 

área 2 é mais explorado por Astro na baixa-mar. Tem uma profundidade entre 1,6m e 

3,8m.  

     A interação de pessoas com o animal nestas duas áreas ocorreu apenas com 

pescadores quando realizavam suas atividades, inclusive o contato com redes de pesca 

(Tab. 4.3) ocorreu quase que totalmente nestes dois setores. São consideradas, por isso, 

áreas de maior impacto de interação com o animal, local esse onde foram registrados 

episódios de maus tratos a Astro, confirmado durante a realização do manejo técnico 

(Tab. 4.5). Estas áreas juntas formam a maior ocorrência de Astro dentro do Rio Vaza-

Barris por ser sua principal área de alimentação (Fig. 4.12).   

      Claramente, a área 3 serve de ―corredor de deslocamento‖ entre a principal área de 

alimentação e as áreas 4 e 5, mais usados para o repouso e, provavelmente, acesso à 

água fresca. O deslocamento por este setor requer a passagem pela ponte Mosqueiro-

Caueira. No estudo da cobertura vegetal não foi encontrado nenhum indício de 

vegetação aquática, nem possíveis locais de repouso.  
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       Nas áreas 4 e 5, encontram-se comunidades ribeirinhas conhecidas como Porto 

da Ilha e Água Boi (Figura 4.12). Segundo relato de ribeirinhos locais, existia por volta 

de uma década na área uma maior quantidade de vegetação aquática, onde Astro era 

mais frequentemente visto. No estudo da atual cobertura, foram encontradas pequenas 

manchas de capim-agulha em duas áreas isoladas (Fig. 4.8). Atualmente, Astro parece 

frequentar pouco este local, onde o repouso próximo a embarcações ancoradas nas 

comunidades foi o comportamento mais frequentemente observado. O acesso a fontes 

de água doce pode ser um fator determinante da ocorrência do animal nestes setores, 

embora o comportamento de beber nunca fosse observado.  

        Porto da Ilha e Água Boa foram os dois locais onde mais foi registrada a interação 

de pessoas com Astro em comunidades. Apesar das poucas oportunidades de avistagem 

de Astro nestes locais, foi possível observar que o contato de acariciar ou tocar no 

animal foi o que mais ocorreu, não sendo registradas ações de maus tratos a ele. Apesar 

dos ribeirinhos entrevistados de ambas as comunidades citarem os prejuízos causados 

por Astro nas atividades de pesca, apenas em duas oportunidades foi registrada sua 

interação com redes de pesca. Não houve episódios de maus tratos nesta área. 

 

Tabela 4.7. Categorias de Interação Antrópica registrada em cada setor na área de 

estudo (ver Tabela 4.7) 

Área Número de registros 

(% do total) 

Número (%) de registro de: 

Tocar/acariciar/aproximar Contato com rede 

de pesca 

1 13 (33,3) 3 (18,8) 10 (43,4) 

2 11 (28,2) - 11 (47,9) 

3 - - - 

4 13 (33,3) 11 (68,7) 2 (8,7) 

5 2 (5,1) 2 (12,5) - 

Total    39 (100,0) 16 (41,0)  23 (59,0) 

 

4.2.3 Impactos da Ponte Joel Silveira 

     A construção da Ponte Joel Silveira, iniciada em novembro de 2007, resultou em um 

aumento considerável no número e fluxo de embarcações a motor de grande porte no 

estuário do Vaza-Barris (Figura 4.10), além de outras perturbações, como o aumento do 

fluxo de pessoas, máquinas de construção e poluição sonora. Entretanto, comparando os 

registros de ocorrência do animal no estuário ao longo do período de estudo (Figura 
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4.11), parece evidente que as atividades de construção da ponte não tiveram um efeito 

notável sobre o uso de habitat pelo animal. Nos três anos, a grande maioria dos registros 

se concentram nos setores 1 e 2, na proximidade da maior fonte de recursos alimentares 

disponível no estuário. 

       

Figura 4.10 Embarcações empregadas na construção da Ponte Joel Silveira. As 

edificações de concreto na água no fundo são os pilares de sustentação da ponte. O setor 

1 e 2 (Figura 4.9) fica logo atrás, próximo ao manguezal. 
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Figura 4.11. Registros da presença de Astro dentro do estuário do Vaza-Barris durante 

o período de estudo (2006-2009). 

          Ao contrário do que se esperava, o aumento de perturbações antrópicas na área 

não parece ter tido um impacto grande sobre o comportamento local do animal. Neste 

contexto, um fator importante pode ser o comportamento de curiosidade apresentado 

por Astro assim que percebe a aproximação de embarcação motorizada ou presença de 

pessoas. Um segundo fator pode ser a simples necessidade de visitar as áreas de 

alimentação, que se localizam a algumas centenas de metros da ponte. A esta distância, 

pode ser que o animal não se sinta ameaçado pelas atividades de construção. 

       Apesar destas conclusões, é importante lembrar que Astro (Figura 4.4) passou 

progressivamente mais tempo nos estuários mais ao sul, ao longo do período de estudo, 

o que poderia ser interpretado como uma tentativa de evitar o impacto da ponte. Esta 

conclusão é contrariada pelo fato de que o período da migração para o sul foi inalterado, 

ou seja, o animal permaneceu no estuário do Vaza-Barris durante todo o período de 

junho a outubro nos três anos. 
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Figura 4.12. Campos de vegetação aquática presente no estuário do rio Vaza-Barris 

encontradas em áreas muito rasas acessíveis a Astro quando na preamar. 
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4.3 O peixe-boi e a comunidade local 

4.3.1 Público alvo 

    Foram entrevistadas 27 pessoas moradores da área dos estuários do rio Real e rio 

Vaza-Barris, todos chefes de família, com idade entre 51 e 73 anos (duas das quais 

mulheres). As doze comunidades de origem dos entrevistados, distribuídas em seis 

municípios dos estados de Sergipe e Bahia (Figura 4.13) estão situadas dentro da área 

frequentada pelo Astro entre esses dois estuários. Em cada comunidade, tentava-se 

buscar informações de membros que descrevessem com clareza e convicção o peixe-boi 

Astro, visando obter respostas confiáveis. Quando abordados, ninguém que conhecia 

Astro se recusou a responder o questionário, porém alguns destes não souberam 

responder todas as perguntas.  

 

Figura 4.13. Comunidades visitadas para realização das entrevistas. 

      O levantamento cobriu uma distância linear de aproximadamente 60km, entre os 

municípios de Aracaju e Indiaroba (Figura 4.13), sendo a maioria das comunidades 
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acessíveis apenas por embarcação. O número de entrevistas realizadas em cada 

comunidade variou de uma a três (Tabela 4.8). Um maior número de entrevistas foi 

realizado nas comunidades próximas às áreas mais frequentadas por, onde havia maior 

disponibilidade de pessoas com experiência de contato com o animal no ambiente 

através de suas atividades conforme pode ser visto na (Figura 4.14). 

Tabela 4.8. Origem dos ribeirinhos entrevistados dentro da área de estudo.  

Área Comunidade Município/UF N° Entrevistas 

1 Mangue Seco Indiaroba/BA 3 

2 Porto de Indiaroba Indiaroba/BA 1 

3 Terra Caída Jandaíra/BA 2 

4 Castro Jandaíra/BA 1 

5 Porto do Mato Estância/SE 3 

6 Praia do Saco Estância/SE 3 

7 Praia do Abais Estância/SE 1 

8 Praia da Caueira Itaporanga d’Ajuda 1 

9 Água Boa Itaporanga d’Ajuda 3 

10 Porto da Ilha Itaporanga d’Ajuda 3 

11 Pedreira São Cristóvão 2 

12 Mosqueiro Aracaju 3 

 

    Os pescadores apareceram em maior número entre os entrevistados (Figura 4.14), 

visto que a maioria das comunidades é formada por colônias de pescadores, sendo que 

estes têm um maior acesso ao animal, tanto por dividirem o mesmo espaço como 

também por utilizar embarcações como meio de transporte, com as quais Astro costuma 

manter contato físico. Os dois representantes de comunidade (ambos pescadores 

também) foram os que mais apontaram problemas em relação às reintroduções 

planejadas e a necessidade de harmonizar a relação homem/peixe-boi.  

     O tartarugueiro é um funcionário contratado pelo Projeto Tamar, para realizar o 

monitoramento diário de tartarugas marinhas que possam aparecer nas praias do estado. 

Ele mora na praia da Caueira, conhece o peixe-boi Astro, mas nunca o viu nesta praia. 

A praia do Abaís também foi visitada, porém não havia ninguém que tivesse visto 

Astro, só sabiam por meio de relatos. Sugere-se assim, que Astro utiliza estas praias 

apenas como corredor de deslocamento entre os dois estuários. O bugueiro entrevistado 

é morador de Mangue Seco/BA, com veículo próprio, envolvido na indústria do turismo 
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nesta região. Os agricultores são pessoas que tem como principal sustento a 

agricultura, porém realizam a pesca como atividade secundária e é dessa forma que 

conheceram Astro no seu ambiente. 

     Das duas mulheres entrevistadas, uma é diretora da escola municipal em Itaporanga 

d’Ajuda e a outra é mulher de pescador que também exerce a profissão de pesca. Os 

capitães de balsa nunca avistaram Astro próximo a estas embarcações, porém também 

pescam e conheceram Astro durante a atividade de pesca, assim como o artesão, que é 

morador de Mangue Seco. A balsa movimenta-se diariamente dentro da área de 

ocorrência de Astro, em paralelo a construção da ponte (Figura 4.11). Parece que 

embarcações de grande porte como as balsas ou construções de grandes 

empreendimentos como no caso da Ponte Joel Silveira (Figura 4.11) não são atrativas a 

ponto de ocorrer uma aproximação de Astro, pois há registros desse comportamento por 

parte desse peixe-boi.  

 

Figura 4.14. Frequencia relativa das diferentes ocupações dos ribeirinhos entrevistados 

(n = 27). 

4.3.2 Relações entre a comunidade e o Astro 

       Seguindo o questionário (Anexo 3), foram feitas 15 perguntas de caráter 

quantitativo. Os ribeirinhos responderam livremente às perguntas e todos já viram o 

peixe-boi Astro. As perguntas 1, 2 e 11 tiveram sempre a mesma resposta, ou seja, todos 

os entrevistados conhecem o peixe-boi Astro, já o viram pessoalmente e têm noção que 

o animal é protegido por Lei. 
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Quase todos os entrevistados (92,6%) avistaram o Astro em um dos estuários, 

enquanto cinco (18,5%) o viram na praia do Saco. Nenhuma pessoa relatou ter visto o 

animal em alto mar. 

A atividade mais frequentemente realizada pelo entrevistado quando o animal foi 

avistado (pergunta 4) foi a pesca (Figura 4.15), seguida de outras atividades como 

passeio, descanso ou conserto da rede de pesca na beira da praia. Os outros três 

entrevistados estavam transportando pessoas quando observaram o animal. Os dois 

capitães de balsas entrevistados nunca observaram Astro próximo às balsas, ambos 

viram o animal quando estavam pescando.   

 

Figura 4.15. Freqüência relativa da atividade sendo realizada quando o Astro foi 

avistado pelo entrevistado (n = 27). 

         A grande maioria dos entrevistados (88,9%) afirmaram ter visto Astro próximo a 

suas embarcações (pergunta 5), motorizadas ou não. Apenas um entrevistado não soube 

responder o que o Astro estava fazendo na hora em que foi avistado (pergunta 6). A 

maioria das demais pessoas descreveu mais de um comportamento (Tab. 4.9), quase 

todos envolvendo embarcações ou redes de pesca. 
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Tabela 4.9. Freqüência de comportamentos apresentados pelo Astro quando 

observado pelos entrevistados. 

 Freqüência: 

Comportamento Absoluta Relativa (% do total de respostas) 

Nadar em volta de embarcações 12 27,4 

Abraçar a embarcação 8 18,2 

Embaixo de embarcações 6 13,6 

Acompanhar a embarcação 3 6,8 

Impede o movimento de 

embarcações 

3 6,8 

Rasgar redes de pesca 3 6,8 

Retirar peixes das redes 3 6,8 

Revirar embarcações 3 6,8 

Aproxima-se de embarcações 2 4,5 

Respondendo a chamadas 1 2,3 

Total 44 100,0 

 

      Apenas seis pessoas (22,2%) alegaram ter conhecimento de algum episódio de maus 

tratos com o peixe-boi (pergunta 7), e destas, quatro (14,8%) testemunharam o episódio 

(pergunta 9). Não está claro até que ponto as pessoas que responderam negativamente 

aqui, ficaram constrangidas, considerando o contexto da entrevista. Todos informaram o 

remo como o objeto utilizado em ataques, e uma pessoa afirmou o uso de facão, mas 

outros objetos como pedras ou armas de fogo não foram citados. 

 Quase todos os entrevistados (92,6%) afirmaram saber que o animal se machuca 

nas proximidades de embarcações motorizadas (pergunta 10). Dois responderam que 

não sabiam que ferimentos poderiam ser provocados por hélices de barcos, apesar de 

saberem que o animal fica próximo a elas. 

 Quase a metade dos entrevistados (44,4%) sabe que o peixe-boi se alimenta da 

vegetação aquática (pergunta 12), embora igual número respondesse que não sabia o 
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que o animal come. Seis pessoas informaram que Astro come peixes retirados das 

redes de pesca (Figura 4.16). A retirada de peixes das redes foi acompanhada por alguns 

pescadores, que viram Astro retirá-los da rede, mordiscar e ingerir partes do peixe. Dois 

dos pescadores pescam no estuário do rio Real/Piauí e outros quatro no rio Vaza-Barris, 

comprovando assim que esse comportamento é visto em ambas as localidades. Está em 

desenvolvimento um trabalho de carnivorismo por parte de Astro com análises a partir 

das fezes. 

 

Figura 4.16. Freqüência relativa das respostas à pergunta 12 (n = 27). 

      No caso da pergunta 13 (Onde posso encontrar capim-agulha na região?), as 

informações dos entrevistados foram anotadas e separadas de acordo com as localidades 

que estes observaram a presença do capim-agulha. (Tab. 4.10). Só foram aproveitadas as 

respostas do Estuário do Rio Vaza-Barris (n=9), pois é somente neste estuário que está 

sendo realizado o mapeamento da cobertura vegetal, sendo todas estas respostas citadas 

dentro da área de ocorrência de Astro, inclusive as informações desses ribeirinhos serviram 

de base para o levantamento da presente pesquisa. O mapa do levantamento pode ser 

visualizado na (Figura 4.8). 
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Tabela 4.10. Localidades citadas em resposta à pergunta 13 (Onde posso encontrar 

capim-agulha na região?). 

 Freqüência: 

Localidade Absoluta Relativa % 

Baixio do Vaza-Barris 7 41,1 

Povoado Água Boa 5 29,4 

Boca da Baleia 2 11,7 

Cáibus 1 5,8 

Pedrinhas 1 5,8 

Porto de Maçaranduba 1 5,8 

Total 17 100,0 

 

     Na pergunta 14 (Sabe quantos animais existem hoje da região?) Nenhum entrevistado 

teve certeza quanto a essa resposta até pelo fato da grande extensão dos dois estuários em 

relação à área que estes utilizam para suas atividades. De uma forma geral, percebe-se com 

essas respostas que os entrevistados conheciam apenas Astro, não mencionando a presença 

de qualquer outro animal. 

         A grande maioria dos entrevistados (89,1%) concordava com a idéia de introduzir 

mais peixes-bois na região, mas apresentaram uma série de receios (Tabela 4.11). A 

preocupação principal foi em relação aos efeitos sobre as atividades de pesca. Cinco 

pessoas acharam que o melhor lugar dos peixes-bois seja o cativeiro. Perguntado o ―por 

que‖ dessa resposta, eles relataram que assim os animais não atrapalhariam a pesca, sendo 

esse o principal ―impacto‖ provocado pelo animal de acordo com os entrevistados. Os 

entrevistados que transportam pessoas ou mercadorias relataram o problema, mas não ao 

ponto de representar um ―impacto‖ para eles, inclusive responderam com bom humor a esta 

pergunta. 
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Tabela 4.11. Problemas citados pelos entrevistados em relação à introdução de mais 

peixes-bois na região do litoral sul de Sergipe. 

 Freqüência: 

Problema Absoluta Relativa  

(% do total de respostas) 

Interferir na pescaria 18 62,1 

Devem ficar em cativeiro 5 17,2 

Risco maior de atropelamento 4 13,8 

Atrapalha o transporte de pessoas 2 6,9 

Total 29 100,0 

 

     Onze dos entrevistados, todos pescadores (40,1%), afirmaram ter sofrido algum prejuízo 

em função da presença do Astro (pergunta 16). Todos citaram o mesmo prejuízo – ter suas 

redes rasgadas pelo peixe-boi – e quase todos (nove) citaram ainda que o animal impediu a 

pescaria, e cinco (45,5%) que ele revirou suas embarcações. Quando as mesmas pessoas 

foram questionadas quanto à procura por indenização (pergunta 18), apenas duas 

responderam que tinham recorrido ao monitor contratado pelo Instituto Mamíferos 

Aquáticos, o restante não procurou ninguém pelo fato de não saber a quem recorrer nestes 

casos. A orientação passada a este grupo de pessoas pelo autor do presente estudo foi que 

caso ocorram prejuízos provocados pelo animal, eles procurem o monitor de campo ou 

técnicos do Instituto Mamíferos Aquáticos, pois estes sempre estão próximos devido ao 

monitoramento do animal. 

     Apenas quatro dos entrevistados não forneceram uma resposta para a pergunta 19 (O 

que você acha que está faltando para que possamos ter uma relação mais saudável entre 

vocês da comunidade e o Peixe-boi?). Os demais ofereceram cinco sugestões (Tab. 4.12) 

para melhorar a situação, embora cinco pessoas respondessem que seria difícil resolver a 

situação definitivamente. A resposta sobre a introdução de fêmeas no local foi inesperada, 

mas as pessoas que responderam assim eram convictas de que isto solucionaria o problema 

da aproximação de Astro às embarcações pelo fato de terem observado a posição de cópula 

do animal. Todos que deram esta resposta moram no estuário do Rio Real/Piauí, local que o 

animal ocupa durante o período de acasalamento. O fato da retirada do equipamento de 

rádio telemetria foi citado por um pescador por causa dos danos causados a sua rede de 

pesca por este aparelho.  
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Tabela 4.12. Sugestões dos entrevistados para melhorar a situação do Astro na 

região, e sua relação com os ribeirinhos. 

 Freqüência: 

Solução Absoluta Relativa  

(% do total de respostas) 

Passar mais orientação aos ribeirinhos 9 32,2 

Cobrir os prejuízos causados pelo animal 6 21,5 

Difícil, pois sempre vão interferir na pesca 5 18,7 

Vinda de fêmeas para ficar com Astro 4 14,3 

Manter os animais em cativeiro 3 10,7 

Ficarem sem o rádio transmissor 1 3,6 

Total  28 100,0 
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Capítulo 5 - Discussão 

5.1 Considerais iniciais 

      A princípio o objetivo principal da presente pesquisa seria o estudo do padrão 

comportamental e ecologia de Astro no decorrer de um ano (novembro de 2008 – 

novembro 2009) dentro de sua área de atuação, limitada atualmente pelo estuário do rio 

Vaza-Barris e Real/Piauí, ambos localizados no litoral sul de Sergipe. Porém, devido a 

um período sem avistagem do animal no ambiente durante os trabalhos de 

monitoramento, associados às constantes perdas do aparelho de rádio telemetria, o autor 

foi obrigado a mudar o foco da pesquisa por considerar que os dados levantados seriam 

pouco relevantes devido a descontinuidade da coleta de dados programada para ocorrer 

duas vezes por semana de forma contínua. Outro fator que contribuiu para a mudança de 

foco foi à notícia da vinda de novos indivíduos ao estuário do rio Vaza-Barris, 

motivando assim a construção de dois pilares: a) um estudo preliminar da capacidade de 

suporte da área para as novas reintroduções e b) fazer um levantamento das 

comunidades ribeirinhas, informando-as e buscando conscientizá-las sobre o evento.  

       Apesar dessa mudança no projeto original, os resultados apresentados no presente 

estudo foram bem-sucedidos, uma vez que foi alcançada a produção de subsídios 

ecológicos e sociais através do levantamento de recursos ecológicos da área como 

fontes de alimentos e locais de repouso. Estes são fundamentais para a permanência do 

peixe-boi em determinada localidade. Através dos questionários com os ribeirinhos, os 

problemas causados por Astro devido a sua interação com pesca e embarcações locais, 

foram apontados por estes no intuito de harmonizar a relação com o animal e com as 

futuras reintroduções previstas para ocorrerem no local. 

5.2 Padrões gerais 

Apesar de ter sido reintroduzido originalmente em Alagoas em 1994, Astro está 

residente em Sergipe desde 1998, tendo migrado uma distância de aproximadamente 

400km. Nesta época, T. manatus já tinha sido considerada extinta no estado (LIMA, 

1999). A migração ao longo de distâncias relativamente grandes parece ser uma 

característica de animais reintroduzidos (LIMA, 2008), que apresentam comportamento 

exploratório e podem deslocar-se por distâncias relativamente grandes em poucos dias, 

à procura de alimentos, fontes de água doce e ambientes protegidos para repouso. Astro 

foi um dos animais que mais se deslocou após sua reintrodução.  
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A permanência do animal no estuário do Vaza-Barris há mais de 11 anos parece 

indicar que a localidade oferece condições de garantir sua sobrevivência, como águas 

protegidas, pouca correnteza e ondas, presença de fanerógamas marinhas, manguezal, 

fontes de água doce e áreas propícias a reprodução da espécie (FPL, 1989; NEUMANN-

LEITÃO, 1995; SCHAEFFER-NOVELLI, 1995; LUNA, 2001; REEVES et al., 2002; 

ALVES, 2007). Segundo (LIMA, 2008) a disponibilidade destes recursos no estuário do 

rio Vaza-Barris o torna uma possível área de reintrodução. Assim, um dos motivos 

principais para o monitoramento do Astro é a verificação das condições para a 

recolonização da área.  

Sugere-se que o estuário do rio Vaza-Barris seja uma área de descontinuidade da 

espécie por ter sido exterminada do local devido à pesca e à caça do peixe-boi no 

passado e não, por apresentar ―recursos ecológicos desfavoráveis‖, conforme pesquisas 

feitas em outras áreas de descontinuidade no Nordeste (LIMA, 1999; LUNA, 2001) 

Desde que chegou a Sergipe, Astro tem vivido uma vida solitária, mesmo na época 

reprodutiva. Na verdade, o comportamento solitário é característica da espécie, exceto 

quando uma fêmea é acompanhada de seu filhote (HARTMAN, 1979; FPL, 1989; 

LIMA et. al., 1992; PALLUDO, 1998; REEVES, 2002; ALVES, 2003; ALVES, 2007), 

embora agregações possam ser vistas na época reprodutiva (FPL, 1989; Marmontel et 

al., 1997; ALVES, 2007). Nesta época – no Brasil, o verão austral – Astro se desloca 

normalmente na direção sul, para o estuário do rio Real/Piauí principalmente a praia do 

Saco (Figura 3.3), e passa uma grande parte de seu tempo fora do estuário do Vaza-

Barris entre os meses de novembro a maio. Este padrão de deslocamento parece ser um 

comportamento típico de animais reintroduzidos (Lima, 2008).  

Um fator que chama a atenção e parece ser um dos fatores que atrai Astro a Praia 

do Saco é o aumento de número de pessoas e embarcação na época de verão (Fig. 4.5). 

O animal costuma passar o dia inteiro interagindo com turistas na água ou com 

embarcações que nessa época é bem maior devido ao transporte turístico para outras 

localidades do estuário. 

Resultados semelhantes foram encontrados na Barra de Mamanguape, Paraíba, 

porém no período de outubro a março (SILVA et. al., 1992;). Astro permanece no 

estuário do Vaza-Barris ao longo de todo o resto do ano, provavelmente em função da 

disponibilidade de alimentos (ALVES, 2007). 

Na Flórida, (HERNANDEZ et. al., 1995) registrara-se um aumento nas atividades 

testiculares, ou seja, aumento da produção espermática desses animais durante o verão. 
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O comportamento reprodutivo é observado nos meses do verão (SILVA et. al., 1992), 

maior época também de nascimentos (PALLUDO, 1998), e de encalhes de filhotes. A 

gestação da espécie dura em média de doze meses (HARTMAN, 1979).  

O padrão geral de comportamento do Astro – predominância de alimentação e 

repouso – é também típico da espécie na natureza (REYNOLDS, 1979). Este padrão 

dificulta freqüentemente a busca pelo sujeito para o monitoramento, principalmente 

quando está sem a bóia com o rádio transmissor, reforçado pela turbidez da água e pela 

exposição mínima que o animal faz na superfície, expondo apenas parte da narina, 

principalmente quando está se alimentando da cobertura vegetal em áreas mais fundas.  

Apesar de seus benefícios para o monitoramento de animais (WHITE, GARROTT, 

1990), o uso da rádio telemetria tem sido complicado pela perda freqUente do 

equipamento, um problema comum em animais da Flórida (REID & O’SHEA, 1989). O 

problema é causado pelo fato da bóia estar na superfície (Fig. 1.4), onde pode se 

enganchar na vegetação fechada do manguezal ou danificar redes de pesca, provocando 

os ribeirinhos a retirar o equipamento.  

Aliado ao uso prolongado do cinto, ocorre a perda de tecido local devido à contínua 

fricção com a pele do animal. Assim, quando um animal já se encontra numa área de 

permanência estabelecida, o equipamento normalmente é retirado sendo feita a procura 

através de registro visual ou deixando apenas a bóia sem o rádio transmissor, para 

facilitar as observações em campo (Lima, 2008). Como Astro tem um padrão 

estabelecido de permanência no estuário do Vaza-Barris, seria recomendável remover o 

equipamento de rádio telemetria, embora isto pudesse prejudicar o monitoramento, de 

acordo com as nossas observações. 

 

5.3 Interações com embarcações e pessoas 

Por ter crescido em cativeiro, Astro adquiriu alguns comportamentos distintos 

daqueles apresentados por animais nativos, principalmente o hábito de se aproximar de 

embarcações e pessoas. O animal demonstra um comportamento de curiosidade 

acentuada em relação a embarcações, e se aproxima delas, interagindo por horas ao 

longo do dia. Isto contrasta claramente com o que foi registrado por (ALVES, 2007) 

que atribuiu o declínio de avistagem de peixes-bois nativos na Praia de Retiro Grande, 

Ceará, à crescente presença de embarcações como lanchas e jet-ski no local. 

Comportamento semelhante tem sido observado em muitos outros animais 

reintroduzidos. (MEDINA, 2008) afirma que, durante o cativeiro, este comportamento 
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de aproximação é derivado do constante contato com as pessoas responsáveis pelo 

bem-estar dos animais, como veterinários, tratadores, pesquisadores e equipe técnica. 

Mesmo sendo restrita a interação, ela acaba contribuindo para que os animais se 

habituem ao contato humano, eventualmente levando este comportamento ao ambiente 

natural. 

Outra justificativa para esse comportamento pode ser a ausência de contato do 

filhote com sua mãe, com a qual passa os primeiros dois anos de vida na natureza, um 

período de aprendizagem essencial para o desenvolvimento das habilidades necessárias 

para a sobrevivência do animal na vida adulta. A ausência deste período na ontogenia 

do filhote é uma das considerações principais abordada no Programa de Reintrodução 

do Projeto Peixe-boi (LIMA, 2007). Animais recém-reintroduzidos passam por um 

período de aclimatização sistemática, que envolve a alimentação artificial inicialmente. 

Sendo assim, a aproximação de Astro às embarcações pode ser estimulada 

principalmente pela busca por alimentos. 

Na maioria das vezes, a aproximação gera relações negativas entre o animal e 

ribeirinhos. Por parte dos ribeirinhos, os impactos incluem a destruição de artefatos de 

pesca como redes, tarrafas, a revirada de embarcações, que danifica motores e 

interrompe o transporte de pessoas ou mantimentos. Ainda, segundo relato de 

ribeirinhos, Astro costuma retirar peixes presos na rede de pesca, o que está sob 

investigação (FOPPEL, ―em preparação‖), um comportamento registrado em peixes-

bois da Jamaica (POWELL, 1978). 

Para Astro, a principal consequência são os ferimentos provocados por hélices de 

embarcações motorizadas e maus tratos por parte de ribeirinhos com o objetivo de 

afastá-lo de suas embarcações. O animal apresenta ainda ferimentos naturais como 

cortes provocados por galhos do manguezal e abrasões na pele por atrito no solo, 

principalmente quando ele se enrosca no substrato. Esses ferimentos naturais também 

foram registrados por (NORMAK, 2003) em animais com vida livre.  

O emalhe desses animais em redes de pesca ou a ingestão acidental deste material 

parece ser uma das principais causas de óbito em populações naturais (OLIVEIRA et. 

al., 1990; MONTOYA-OSPINA, 2001; REEVES, 2002; AQUASIS, 2003; 

MEIRELLES, 2003; PARENTE et. al., 2004; ALVES, 2007). O monitoramento do 

Astro aponta uma atração maior deste animal com embarcações motorizadas, ao 

contrário de barcos a vela.  O ruído do motor parece provocar a curiosidade do animal, 

ou estimular sua busca por contato ou alimentos. 
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Na Flórida, o atropelamento por embarcações motorizadas é uma das principais 

causa de morte em T. manatus (ACKERMAN et. al., 1995; REEVES 2002; LAIST, 

REYNOLDS III, 2005). Nos casos de sobrevivência, os ferimentos mais graves podem 

provocar a perda de tecido. O Astro apresenta cicatrizes consideradas de leve ou médio 

grau causadas por embarcações motorizadas principalmente no dorso e face ventral da 

nadadeira caudal (Fig. 5.1).  

 

Figura 5.1. Ferimentos provocados por embarcações motorizadas. Observar os cortes 

em sequência provocados pela hélice em movimento. 

Mesmo de dia, o peixe-boi é de difícil visualização, principalmente em águas turvas 

(REEVES, 2002; ALVS, 2007). O perigo parece ser maior no estuário do Real/Piauí, 

onde as embarcações motorizadas, muitas usadas para o transporte de turistas – 

predominam. No Ceará, (ALVES, 2007) identificou embarcações motorizadas usadas 

para a pesca como a maior causa de morte dos peixes-bois locais. 

Frente a seu hábito de se aproximar de pessoas e embarcações, o comportamento 

contrário (―indiferente‖, segundo MEDINA, 2008), foi observado tipicamente após 

algum evento de colisão e ferimento. Entretanto, não demonstrava o mesmo padrão 

comportamental após ferimentos intencionais, o que indica um maior grau de trauma no 

primeiro tipo de interação. 

Outro comportamento observado em relação às embarcações foi à tentativa de 

cópula, provavelmente provocada pela ausência de fêmeas na região. O comportamento 
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é tão marcante que vários entrevistados apontaram a introdução de fêmeas como uma 

forma de modificar o comportamento do Astro em relação às embarcações. 

5.4 Fatores determinantes da permanência de Astro em Sergipe 

HARTMAN (1979), registrou em T. manatus da Flórida a preferência por 

profundidades entre 1,0 m e 3,0 m, enquanto PALLUDO (1998) notou uma amplitude 

maior (0,4-3,8 m) no Rio Grande do Norte. Assim, o estuário do Vaza-Barris oferece 

condições ideais de profundidade para o animal, exceto em algumas partes do setor 2, 

onde a profundidade pode ultrapassar 5,0m na maré cheia. A amplitude da maré pode 

ser determinante na distribuição do peixe-boi em escala local, baseado na acessibilidade 

a bancos rasos de capim agulha, fontes de água doce e locais para repouso (USFWS, 

1999; PALLUDO & LANGGUTH, 2002; ALVES, 2007). 

O monitoramento do Astro no estuário do Vaza-Barris confirmou a preferência do 

animal pelos setores 1 e 2, no baixio (Fig. 4.9), onde se encontram as maiores 

concentrações de capim-agulha. De acordo com informações de ribeirinhos, entretanto, 

o animal frequentava regularmente o rio Água Boa na época de sua chegada (1998), 

onde permanecia por até três meses, se alimentando e descansando próximo a pequenas 

embarcações. Atualmente, Astro visita esta localidade raramente, e por períodos curtos, 

possivelmente em função de mudanças na disponibilidade de recursos, embora um 

estudo mais aprofundado fosse necessário para confirmar esta hipótese. O levantamento 

da vegetação aquática indicou uma cobertura esparsa entre o povoado Água Boa até as 

proximidades da ponte Joel Silveira. Segundo Aramam (1979) a preferência de 

permanência do peixe-boi é próxima a locais de alimentação, reduzindo a necessidade 

de deslocamentos. 

Durante os levantamentos, pode-se notar que no leito do rio que deveria ser do tipo 

lamoso existe um substrato típico do solo encontrado na mata ciliar ou no barranco 

próximo às margens do rio, o que parece indicar o assoreamento do rio resultando de 

impactos antrópicos, concordando com (ALVES, 2006) que fez um levantamento 

semelhante no estuário do rio Sergipe onde o crescente aumento populacional às 

margens desses estuários, crescimento industrial, entre outros provocam perda de áreas 

naturais pelo desmatamento das encostas. CREED (2001) e LIMA (2008) afirmam que 

o assoreamento, além de aterrar o substrato original, aumenta o número de partículas em 

suspensão, reduzindo a luminosidade e alterando ou inibindo o crescimento da 

vegetação aquática, como Halodule wrightii. Além de sua importância para os peixes-

bois, a presença deste tipo de vegetação pode ser um indicador importante da saúde 
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ambiental (COSTA, 2006). Se confirmado, este tipo de impacto poderia ter 

implicações negativas para a recolonização No estuário (LIMA, 1997, 2008; AQUASIS, 

1998; LUNA, 2001; PARENTE et. al., 2004; OLIVEIRA-GÓMEZ & MELLINK, 

2005). Algas, outro recurso alimentar importante para T. manatus (PALLUDO, 2007; 

COSTA, 2006; LIMA, 2008), não foram observadas no estuário. 

O acesso a fontes de água doce é essencial para peixes-bois que habitam águas 

costeiras (HARTMAN, 1979; REEVES, 2002; COSTA, 2006). A presença de várias 

fontes em locais bem protegidos parece ser um aspecto favorável do estuário do Vaza-

Barris, podendo ser escolhidas estas áreas para a construção dos viveiros necessários 

para o processo de aclimatização durante a reintrodução de animais. 

5.5 Relações com as comunidades locais 

O questionário utilizado na presente pesquisa se mostrou eficaz, e forneceu 

importantes informações que podem contribuir de forma expressiva para o 

desenvolvimento de estratégias de educação ambiental na região, que será essencial para 

o sucesso de eventuais reintroduções. A maioria dos entrevistados apresentava um 

conhecimento razoável do Astro e seu comportamento na localidade, entretanto, boa 

parte não soube responder quantos animais existem na região. Foram entrevistadas 27 

pessoas visitadas em 12 comunidades distribuídas em seis municípios do estado (Fig. 

4.13), entrevista semelhante no Estado foi feita por (LIMA, 1999), porém abrangendo 

apenas quatro comunidades e seis entrevistados.  

 Na entrevista (LIMA, 1999) encontrou apenas um ribeirinho residente do povoado 

rio Fundo no estuário do Rio Real/Piauí (Fig. 3.1) que tinha o conhecimento de peixes-

bois na região, onde não vira mais animais desde meados dos anos 80. Sendo assim, a 

vinda de Astro trouxe um conhecimento sobre a espécie para a região e por ser um 

animal dócil, aproximando-se de pessoas motivou a sensibilização por parte da 

comunidade ribeirinha, auxiliando dessa forma futuras intenções de reintroduções de 

mais espécimes no litoral sul do estado de Sergipe, aumentando sua área de abrangência 

atualmente partindo do norte até o estado de Alagoas (LIMA, 2008). 

Em entrevistas realizadas por (ALVES, 2007) ela observou que um número de 

pessoas abordadas tinha um conhecimento da espécie através de meios de comunicação 

(cartazes, palestras, televisão) e não pelo contato com animais, diferente da presente 

pesquisa que apesar do conhecimento razoável dos entrevistados o que não faltou foram 

pessoas interessadas em conversar sobre o peixe-boi Astro. Talvez a presença de um 

animal reintroduzido com as mesmas características comportamentais de Astro na sua 
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área de estudo melhorasse seu esforço, onde ficou praticamente restrita a pescadores 

em sua atividades.  

Pesquisadores como (LIMA et. al,. 1992; LUNA et. al,. 2008) adotaram uma 

estimativa de abundância da espécie através do número de avistagens feitas por 

entrevistados, uma média de 2,37animais/entrevistado o que fez calcular uma média de 

278 distribuídos de forma descontínua ao longo do litoral nordestino.  Já (LIMA, 1999) 

registrou na Paraíba até nove animais/entrevista considerando esse Estado o de maior 

concentração da espécie no litoral do nordeste. Em Sergipe, a média registrada por 

(LIMA, 1999) foi semelhante ao do presente trabalho 1 animal/entrevista. Isto parece 

reforçar a conclusão de que Astro é a o único T. manatus no local com base nas 

respostas dos entrevistados. 

     A atividade pesqueira nos rios e estuário do nordeste brasileiro corresponde à 

profissão de mais de 80% dos entrevistados por (LUNA et. al,. 2008) 89% por (LIMA, 

1999) e 89% (ALVES, 2007) sendo aposentados ou ativos. Como a pesca foi à 

atividade principal (63%) ou secundária da grande maioria dos entrevistados na presente 

pesquisa, foi previsível a preocupação com o impacto negativo do animal em relação a 

esta atividade, que inclui a danificação de redes e outros aparelhos, e a virada de 

embarcações. As atividades de pesca ao peixe-boi deixaram de ser empregadas no 

litoral brasileiro tendo o ultimo registro a mais de 20 anos na Paraíba (PALUDO, 1998). 

Porém a captura acidental seguidas de morte em redes de pesca ou de espera é uma das 

maiores causas de mortalidade do peixe-boi (ALVES, 2007; LIMA, 1997), sendo essas 

umas das preocupações em relação à sobrevivência de Astro na região assim como de 

outros espécimes reintroduzidas. 

      As informações de ribeirinhos em relação às áreas de banco de vegetação aquática e 

fonte de água doce foram fundamentais na elaboração do mapa visualizado na (Fig. 4.8) 

sendo também uma ferramenta utilizada por (ALVES, 2007) onde mais de 69% de seus 

entrevistados informaram onde existiam estes bancos na sua área de estudo. Quanto à 

diminuição de visitas de Astro as partes interiores do Vaza-Barris parecem que foi 

devido ao assoreamento provocado no rio (Fig. 4.8) informações semelhantes foram 

citadas por (ALVES, 2007) em que os entrevistados citaram o desaparecimento de 

peixes-bois da área devido ao assoreamento e soterramento de fontes de água doce.  

Chama a atenção o fato de seis pessoas terem visto Astro retirar peixes de redes de 

pesca para se alimentar. Observação similar foi feita por (POWELL,1978) em seu 
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estudo com peixes-bois na Jamaica. Atualmente vem sendo analisando amostras de 

fezes de Astro para comprovar tal comportamento (FOPPEL, ―em preparação‖) 

Apesar de algumas preocupações e maus-tratos, a impressão geral foi de relativa 

tolerância, embora seja difícil julgar até que ponto as respostas foram condicionadas 

pelo desejo de agradar o entrevistador ou evitar possíveis problemas legais. Um 

resultado importante foi o fato de que a grande maioria das pessoas desconhecia os 

mecanismos disponíveis para recompensar danos causados pelo animal a equipamentos 

de pesca ou embarcações. A divulgação mais sistemática deste procedimento poderia 

contribuir de forma significativa para um aumento da tolerância das populações locais 

em relação ao peixe-boi, e para a idéia da reintrodução de novos animais.  

Uma atividade econômica descoberta por ribeirinhos devido à existência do peixe-

boi é os passeios turísticos com canoas como, por exemplo, na Barra de Mamanguape 

onde ocorre visitação de peixes-bois em cativeiros (PALUDO, 1998). Sendo assim, o 

turismo pode ser uma das alternativas dos ribeirinhos de ambos os estuários para 

compensar a perda de espaço devido à ocupação de mais espécimes no local. Em outros 

estados como Alagoas e Paraíba já existem cooperativas de ribeirinhos que trabalham 

neste ramo. 

       Mesmo com o impacto sobre a pesca, a grande maioria dos entrevistados concordou 

em relação à possibilidade de reintroduções, porém observaram as diversas 

complicações que os animais trariam. Mais uma vez o autor reforça que as informações 

oriundas de ribeirinhos são fundamentais para os trabalhos de educação ambiental nas 

comunidades da região, onde os mesmos nos forneceram valiosas informações, 

contribuindo assim para a conservação do peixe-boi no estado, sendo também uma 

consideração feita por (PALUDO, 1998; ALVES, 2007; LUNA et. al,. 2008) em que 

ressalta a necessidade de se convergirem esforços para conscientizar as comunidades 

litorâneas quanto à importância de conservar a espécie.      

 

5.6 O impacto da construção da ponte Joel Silveira 

Por sua localização, na área central, ocupada por Astro no estuário do Vaza-Barris, 

foi esperado que a construção da ponte Joel Silveira, iniciada no final de 2007, tivesse 

um impacto negativo sobre o comportamento do peixe-boi, principalmente em relação a 

sua permanência em determinados locais (LIMA, 1997, 2008). Entretanto, os resultados 

do monitoramento ao longo do período de 2006 a 2009 indicam que seus padrões de 
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comportamento e movimentação dentro do estuário foram praticamente inalterados 

em comparação com o período anterior ao início das atividades de construção civil. 

Duas hipóteses principais surgem aqui. Uma é que, como já existia a passagem 

regular de balsas pelo mesmo local, o animal já estava habituado a certo nível de 

movimentos e ruídos de embarcações nesta área. Outro fator é que a área mais 

frequentada pelo animal fica a algumas centenas de metros da ponte, de forma que a 

maioria das atividades de construção tenha pouco impacto direto sobre o animal. 

Entretanto, um padrão registrado foi o maior tempo de permanência do Astro no 

estuário do Real/Piauí durante o verão em comparação com anos anteriores, que pode 

indicar a procura por um refúgio. Mesmo assim, o animal permaneceu no Vaza-Barris 

ao longo do inverno, o que parece contrariar a conclusão de que a construção da ponte 

fosse um fator determinante principal de sua ausência no verão. 

Resta saber, porém, se a construção da ponte resultará em impactos a longo prazo. 

Uma possibilidade é a provocação de mudanças na fisionomia do rio, que levam ao 

assoreamento, ou outros impactos sobre a disponibilidade de recursos ecológicos, 

principalmente a distribuição da cobertura de capim-agulha. Impactos adicionais podem 

resultar da presença da ponte em si, e o aumento do fluxo de trânsito e visitantes, por 

exemplo. De qualquer forma, é clara a necessidade do monitoramento contínuo tanto de 

Astro, como de parâmetros ecológicos específicos. 
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6 Conclusões 

 

O peixe-boi Astro está presente em águas sergipanas há 11 anos, o único 

representante local de T. m. manatus, uma espécie tida como extinta na região desde 

meados do Século XX, em função de crescentes impactos antrópicos, principalmente a 

caça. Sua presença na região tem um significado especial em relação à possibilidade de 

re-estabelecer uma população de T. m. manatus, que representaria um avanço muito 

importante para a conservação desta espécie no Brasil.  

O monitoramento do animal ao longo dos últimos três anos indica que sua 

permanência é garantida pela adoção de comportamentos típicos de sua espécie na 

natureza, que incluem uma migração sazonal no período de acasalamento. Os dados 

parecem apoiar a conclusão de que a ausência local da espécie em décadas recentes foi 

o resultado de impactos antrópicos, ao contrário de uma lacuna natural em sua 

distribuição relacionada a fatores ecológicos. 

Por outro lado, Astro ainda apresenta comportamentos derivados dos anos de sua 

permanência em cativeiro, principalmente o hábito de se aproximar de embarcações e 

pessoas, que tem resultados negativos com certa frequencia. Apesar da tolerância por 

parte dos moradores locais, seu hábito de interferir nas atividades de pesca cria tensões 

que necessitam de atenção. A participação das comunidades locais em qualquer 

programa de conservação será fundamental, e este estudo fornece alguns subsídios 

importantes para isto. 

Apesar das expectativas, a construção da ponte sobre o rio Vaza-Barris parece não 

ter surtido efeitos negativos sobre o comportamento ou a ecologia do peixe-boi Astro, 

embora o monitoramento contínuo da situação seja recomendado. 

Em suma, frente às condições disponíveis na área, e o potencial para o 

desenvolvimento de programas integrados de conservação, envolvendo comunidades 

locais e órgãos ambientais, as perspectivas para a recolonização da área de estudo com 

uma população de T. manatus, um dos mamíferos mais ameaçados do Brasil, parecem 

ser muito boas. Isto representaria um avanço muito valioso não somente para a região, 

como para o país como um todo. 
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Anexo 1 - Descrição dos itens da Planilha de Monitoramento de Campo 

 

Hora: marcado de acordo com mudanças no monitoramento ao animal. 

(A) Acurácia: 

          MMSL: Animal não marcado sem localização 

                NMI: Localização por informação, de animal não marcado 

                NMA: Avistagem de animal não marcado 

                BSL: Animal marcado com bóia sem localização 

                BL: Localização por informação de animal marcado com bóia 

                BA: Avistagem de animal marcado com bóia 

                VSL: Animal marcado com VHF sem localização 

                VA: Localização por VHF com avistagem 

                VS: Localização por VHF sem avistagem 

  Localização/UF: Local (ais) onde é (são) encontrado(s) o peixe-boi e estado. 

  Posição (GPS): marcação do GPS 

  (Comp.) Padrões de comportamento: 

                 M: movimento lento exploratório, rádio permanece na superfície; 

                  V: viajando – deslocamento rápido em uma determinada direção; 

                  RF: repouso no fundo, estacionário, intervalo respiratório de 4 a 6 min.; 

                  RS: repouso na superfície, estacionário, dorso exposto na superfície; 

                  RR: repouso no raso 

                  AF: alimentando-se no fundo 

                  AS: alimentando-se no raso focinho exposto 

                  T: tomando água TS: superfície 

                                              TM: margem 

                                              TO: em olho d’água 

                   B: brincando sozinho, girando, etc. 

                   S: comportamento social       SC: corte (abraçar, cheirar, montar, cópula) 

                                                                  ST: contato (mamar, repouso) 

                                                                  SA: agonístico (empurra bater com as nadadeiras) 

                                                                  SI: interação com nativos 

                   O: outra atividade; 

                   NO: peixe-boi na área, mas não este visível ou próximo; 
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(I.H) Interação Humana: 

                    R: contato com rede e jangada; 

                    D: dar comida, água; 

                    T: tocar, acariciar; 

                    MT: manejo técnico; 

                    A: aproximar, olhar, procurar; 

                    O: outras, especificar nas observações; 

                    NO: não observado; 

      (I.R) Frequência Respiratória Média 

       Distância Preamar: 

                    P: 0 a 10 metros; 

                    M: 11 a 100 metros; 

                    L: > 100 metros; 

                    NO: não observado; 

       (Prof.) Profundidade: 

                    R: 0 a 2 metros; 

                    M: 3 a 10 metros; 

                    F: > 10 metros; 

                    NO: não observado; 

        Tipo de Alimento: 

                    CA: capim agulha; 

                    AM: algas marinhas; 

                     MA: mangue; 

                     AG: aguapé; 

                     O: outros; 

                     NO: não observado; 

         Público:  

                     B: 1 a 10;  

                     M: 11 a 100; 

                     A: 101 a 1000; 

               NO: não observado; 
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Anexo 2 – Categorias Comportamentais gerais usadas no estudo de 

T. M. Manatus utilizadas por Gomes (2006) 
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Anexo 3- Entrevista Sobre o Peixe-boi em Sergipe 

Entrevistador (a): ________________________________________________________ 

Data da Entrevista: ___/___/_____ 

 

Dados do Entrevistado 

Nome e apelido (opcional): ________________________________________________ 

Idade:____Profissão: ____________________Localidade/Estado__________________ 

Local de origem: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Perguntas 

1. Você conhece o peixe-boi? 

        (  ) Sim                                                   (  ) Não 

2. Onde você viu o animal? 

        (   ) Ouvir falar                       (   ) TV                                 (    ) Palestra 

        (   ) Cartaz                              (   ) Viu o animal                 (    ) Outros______________ 

3. Quais as áreas você ver o animal? 

         (   ) Praia                                (   ) Mar                              (    ) Estuário 

         (   ) Rio                                  (   ) Alto mar                      (    )Outros: ______________ 

4. Você estava fazendo qual atividade quando viu o peixe-boi? 

          (   ) Pescando                         (    ) Transporte de pessoas/carros 

          (   ) Passeio                            (    )  Outros: __________________________________ 

5. Já viu ele próximo a sua embarcação? 

          (   ) Sim               (    ) Não 

6. O que ocorreu?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Você soube de algum episódio ligado a maus tratos com o peixe-boi? 

           (   ) Não                (    ) Sim 

8. Se sim, qual o objeto utilizado? 

           (    ) Remo             (    ) Facão            (    ) Pedras                 (    ) Arma de fogo 

           (   ) Outros: __________________________________________________________ 

9. Você já viu ou soube de alguém que machucar o animal? 

   

          (    )Sim                        (    )Não                       
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10. Você sabia que ele pode se machucar próximo de embarcação a motor? 

            (   ) Sim                   (    ) Não 

_________________________________________________________________________ 

11. Você tem alguma idéia sobre as leis de proteção do peixe-boi? 

            (   ) Sim                   (    ) Não 

 

12. O que o animal come? 

           (    ) Não sabe           (    ) Sim/O que?_____________________________________ 

 

13. Onde posso encontrar capim-agulha na região? (uso do mapa) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14. Sabe quantos peixes-boi existem hoje aqui na região? 

             (    ) Sim    (    ) Não                 (      ) Quantos 

15. E se fosse enviado mais desses animais para cá, qual sua opinião? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

16. Você já teve algum prejuízo relacionado a alguma ação do peixe-boi? 

              (   ) Sim             (    ) não 

17. Se sim, qual foi o prejuízo? 

              (    ) Revirou o barco        (    ) Rasgou minha rede        (    ) Não deixou eu pescar 

        (    ) Outros: ________________________________________________________ 

 

18. Se já teve prejuízo, a quem você recorreu? 

              (    ) Ibama         (    ) Policia        (     ) Monitor do peixe-boi   (   ) Ninguém 

19. O que você acha que esta faltando para que possamos ter uma relação mais saudável 

entres vocês da comunidade e o peixe-boi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

20. Se você fosse convidado a nos ajudar como um colaborador, qual a sua opinião? Você 

sabe como contatar o Instituto Mamíferos Aquáticos de Sergipe? 

              (    ) Não           (     ) Sim/ Telefone: _____________________________________ 
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Anexo 4 – Registro de Vegetação Aquática 

 

Data Hora  Localidade GPS Vegetação T. de Solo Obs. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


