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RESUMO 

 

O peixe-boi marinho é uma das espécies mais ameaçadas do Brasil, e atualmente ocorre de 

forma fragmentada de Alagoas ao Amapá. A dificuldade de observação da espécie, 

principalmente em águas estuarinas, é um desafio para a conservação. Este estudo visou testar 

a acústica ativa para detecção de peixe-boi marinho, estimar densidade e abundância e 

identificar as áreas de ocorrência da espécie no estuário dos rios Timonha e Ubatuba, entre os 

estados do Ceará e Piauí (NE Brasil), além de identificar atividades antrópicas locais que 

ameaçam a espécie. Os dados foram coletados utilizando um sonar de varredura lateral (SVL), 

a bordo de uma embarcação motorizada. Para a coleta de imagens de sonar foram realizados 

transectos em três trechos definidos. Entre 2012 e 2014 foram realizadas 21 expedições, 

totalizando 94 dias de embarque. Para a estimativa de densidade e abundância foi utilizado o 

método de amostragem de distâncias, com software Distance 6.0. A metodologia forneceu 

dados precisos com baixa margem de erro, mostrando que o SVL é viável na detecção de 

peixes-bois. Foram obtidas 77 detecções pelo sonar, totalizando 139 indivíduos. A velocidade 

média do barco durante as detecções foi de 3,8km/h e a profundidade de detecção variou de 2 

a 10m. A espécie se distribuiu por toda área de estudo, com maior ocorrência no rio Carpina. 

A frequência relativa de peixes-bois na região foi de 60%, com média de 1,85 peixes-bois e 

1,03 detecções por embarque. O número máximo de peixes-bois detectados em um mesmo dia 

foi de 44 indivíduos (19 detecções). As probabilidades de ocorrência de peixes-bois por hora 

de esforço e de registrar uma detecção foram de 0,73 indivíduo/hora e 0,41 detecção/hora, 

respectivamente. Das 77 detecções, em oito houve a presença de filhotes. A utilização do 

estuário pelos peixes-bois parece ser sazonal, havendo maior utilização no primeiro semestre, 

especialmente em maio. A estrutura social variou de indivíduos solitários (44,16%) a 

agrupamentos de até sete animais (1,30%). Não houve diferença na frequência de detecção 

relacionada às fases da lua e às marés. Para estimativa de densidade e abundância, foram 

consideradas 1396 linhas de transecção, totalizando 863.6km. A taxa de encontro geral foi de 

0,089 grupos detectados por quilômetro. O melhor modelo de detecção foi “curva Taxa-de-

risco sem nenhum ajuste de série”, resultando numa probabilidade de detecção de 33,7%, uma 

densidade estimada para toda a área de estudo de 9,19 animais por km2, e uma população total 

de 37 peixes-bois (CV%=30,2; IC95%=21 a 66). Entre as ameaças, houve presença de 

embarcações e atividades de pesca, fazendas de camarão e salinas, gerando impactos como 

poluição por resíduos sólidos, capturas acidentais em redes de espera, arrasto e curral de 



pesca, e destruição de áreas de alimentação pelas redes de arrasto. Sugere-se que o 

ordenamento de uso do rio Carpina seja previsto no Plano de Manejo da APA Delta, 

restringindo o uso por embarcações motorizadas. Este estudo contribui com dados sobre a 

distribuição de peixe-boi marinho na região, os quais são fundamentais para a conservação, 

como o status populacional, e espera-se que sejam usados no desenvolvimento de estratégias 

de conservação da espécie. 

 

 

 

Palavras-chave: Sirenios, sonar, bioacústica, ocorrência, densidade, ameaças. 

 



ABSTRACT 

 

The West Indian manatee is one of the most threatened aquatic mammals of Brazil, and now 

has a patchy distribution from the State of Alagoas to the State of Amapá. The difficulty of 

observing the species, especially in estuarine waters, is a challenge for conservation. The goal 

of this study was to test active acoustic method of detection to estimate manatees density and 

abundance and to identify the areas and the frequency of occurrence of the species in the 

estuaries of Timonha and Ubatuba rivers, between the states of Ceará and Piauí (NE Brazil). 

Moreover, we tried to identify human activities that threatens the species in these estuaries. 

Data collection was conducted from a wooden boat with outboard motor using a side-scan 

sonar (SSS). Sonar images were collected along line transects in three regions within the 

study area. Between 2012 and 2014, a total of 21 field trips and 94 days of effort were 

conducted. For the estimation of density and abundance, the distance sampling method was 

used through Distance 6.0 software. The methodology used allowed to obtain accurate data 

with a low margin of error, showing that the SSS is a viable method in the detection of 

manatees. We recorded 77 sonar detections of manatee groups, totaling 139 individuals. The 

average speed of the boat during the detections was 3.8 km / h and the depth of detection 

varied from 2 to 10 m, with 87.1% of the depth detections of 2 to 6 meters. The manatee was 

distributed throughout the study area, with greater occurrence in Rio Carpina. The relative 

frequency of occurrence of manatees in the region was 60%, with an average of 1.85 

manatees and 1.03 detections per survey. The relative abundance (maximum number of 

manatees detected on the same day) was 44 individuals (19 detections). The probability of 

occurrence of manatees per hour of effort and of recording a detection were 0.73 person / hour 

and 0.41 detection / hour, respectively.  Of the 77 detections, in eight of them there were 

calves. The use of the estuary by the manatees seems to have a seasonality, having more use 

in the first semester of the year, with greater number of detections in the month of May. The 

social structure (group size) varied from solitary individuals (44.16%) to groups of up to 

seven animals (1.30%). There was no difference in frequency of detection related to the 

phases of the moon and for tides. For the estimation of density and abundance, we considered 

1396 transection lines that totaled 863.6 km traveled in the study area. The observed general 

meeting rate was 0.089 groups detected per kilometer traveled. The probability of detection of 

groups of manatees during the study was estimated to be 33.7%. The best detection model 

resulted in an estimated density for the entire study area of 9.19 manatees per km2. The 



estimated density resulted in a total population of 37 manatees (CV% = 30.2, 95% CI = 21-

66). The best detection model was the Hazard-rate with no adjustments terms, resulting in a 

detection probability of 33.7%, and a estimated density for the entire study area of 9.19 

animals per km2, and a total population of 37 manatees (CV% = 30.2, 95% CI = 21 to 66). 

Among the threats we recorded vessels and fishing activities, shrimp farms and salt marshes, 

generating impacts such as solid waste pollution, accidental catches in catch nets, trawling 

and fishing corral, and destruction of feeding areas by trawl nets. It is recommended that the 

zoning and management of EPA Delta do Parnaíba take into account the intense use of the 

Carpina river by manatees, with specific restrictions to boat traffic to avoid strikes and 

harassment of this endangered marine animal. This study contributes with data on the 

distribution of manatees in the region, which are key to conservation, such as population 

status, and are expected to be used in the development of species conservation strategies. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A biodiversidade é a base de toda a vida na Terra, mas a cada dia extinções de 

espécies continuam a ocorrer em taxas que podem chegar a ser até 1.000 vezes ou mais acima 

das naturais (IUCN, 2014). Atualmente aproximadamente 14% de todas as espécies de aves, 

37% de todos os mamíferos, 56% de todos os anfíbios, e cerca de 42% de todas as plantas 

estão ameaçados de extinção (IUCN, 2014). 

Dentre as espécies que constam nas listas de animais ameaçados no Brasil, o 

peixe-boi marinho (Trichechus manatus manatus, Linnaeus 1758) encontra-se em situação 

delicada. Até recentemente, ele era considerado o mamífero aquático mais ameaçado de 

extinção do Brasil (OLIVEIRA et al., 1990). No entanto, após revisão da lista de animais 

ameaçados em 2014, o Ministério do Meio Ambiente alterou a categoria do peixe-boi 

marinho de criticamente ameaçado para ameaçado (MMA, 2014). Além disso, a subespécie 

consta na Lista Vermelha da IUCN como “Em perigo - EN” (IUCN, 2008), ou seja, corre 

risco de extinção na natureza em futuro próximo. No Brasil, a espécie já é considerada extinta 

nos estados de Sergipe, Bahia e Espírito Santo (ALBUQUERQUE; MARCOVALDI, 1982; 

LIMA et al., 1992). Adicionalmente, nos demais estados do Norte e Nordeste brasileiro 

estima-se que existam poucos indivíduos da espécie, podendo variar entre 485 e pouco mais 

do que 2000 animais (LIMA, 1997; LUNA, 2001; ALVES, et al., 2015). 

Diversos fatores foram identificados como responsáveis pela atual situação de 

risco da espécie no país: caça indiscriminada no passado (DOMNING, 1982b), baixa taxa 

reprodutiva, captura acidental em aparelhos de pesca (OLIVEIRA et al., 1990; MEIRELLES, 

2008) e o encalhe de filhotes, devido a degradação dos habitats, são as principais causas 

reportadas (CHOI, 2011; MEIRELLES, 2008; PARENTE et al., 2004; LIMA et al., 1992). 

Em estudo realizado no litoral leste do Ceará e oeste do Rio Grande do Norte foram 

identificadas seis outras ameaças reais e potenciais ao peixe-boi marinho: empreendimentos 

de carcinicultura e salinas nos estuários, atividades de pesca, tráfego de embarcações, 

exploração de petróleo, urbanização e poluição (CHOI, 2011). 

Além das ameaças sofridas em sua área de ocorrência, a espécie sofre também 

com baixa variabilidade genética (GARCIA-RODRIGUEZ et al., 1998; VIANNA et al., 

2006). De acordo com Vianna et al. (2006) esta baixa diversidade genética observada nos 

animais brasileiros destaca a necessidade de um manejo cuidadoso da espécie no país, onde o 

peixe-boi marinho encontra-se ameaçado devido ao pequeno tamanho populacional. 
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Apesar de todos esses impactos na região costeira, que representam fatores 

críticos para a conservação do peixe-boi marinho, existem lacunas de conhecimento que 

dificultam a elaboração de estratégias de conservação, especialmente as ações prioritárias 

visando proteger a espécie e recuperar as populações. Nesse sentido, os trabalhos de pesquisa 

e monitoramento devem concentrar-se em produzir e fornecer subsídios para preencher tais 

lacunas de conhecimento, permitindo assim a elaboração e a constante reavaliação das 

estratégias de conservação para o peixe-boi marinho no Brasil. 

Historicamente, os levantamentos feitos para obter informações populacionais 

sobre o peixe-boi marinho foram realizados através de entrevistas (ALBUQUERQUE; 

MARCOVALDI, 1982; LIMA et al., 1992; LIMA, 1999; LUNA, 2001; AQUASIS, 2006; 

CHOI, 2011); monitoramento de praia a pé (PALUDO; LANGGUTH, 2002), monitoramento 

por barco e por ponto fixo (BOROBIA; LODI, 1992), além de sobrevôos (AQUASIS, 2006; 

ALVES et al., 2013a,b). 

Atualmente, existe uma carência de informações sobre as populações de T. m. 

manatus em ambiente natural, principalmente na região de costa compreendida entre os 

litorais do Piauí e Ceará. Não existem ou são poucas, as informações sobre estimativas 

populacionais, densidade e área de vida do peixe-boi marinho setorizadas no Brasil. Dessa 

forma, dados sobre estimativas de abundância, identificação de ameaças antrópicas locais, 

estudos sobre o uso e preferência de habitat bem como identificação da dieta alimentar são de 

extrema importância para avaliar o status de conservação do peixe-boi marinho e delinear 

estratégias nacionais de conservação. Estes estudos, por sua vez, são listados como ações 

prioritárias no Plano de Ação Nacional para Conservação dos Sirênios (ICMBIO, 2011). 

Um dos grandes e primeiros questionamentos sobre o peixe-boi marinho é: 

quantos indivíduos dessa espécie existem no Brasil e no mundo? Não há resposta, pois não se 

sabe ao certo. E também não há uma estimativa populacional confiável para embasar 

quaisquer ações de conservação e manejo. Como já mencionado, o que há disponível são 

estimativas populacionais antigas para o Brasil, baseadas em entrevistas (LIMA, 1997; 

LUNA, 2001), que sugerem haver aproximadamente 500 animais ao longo da costa norte e 

nordeste do Brasil e uma estimativa mais recente, de 2013, realizada a partir de um único 

sobrevoo, indica um número de 1.104 indivíduos, porém com um intervalo de confiança 

muito alto, podendo então a população de peixes-bois variar de 485 a 2.221 indivíduos 

(ALVES et al., 2015).  Esta última estimativa de abundância do peixe-boi marinho no Brasil, 

segundo os próprios autores, foi considerada uma estimativa bastante incerta, o que faz dela 

pouco útil na identificação de ações prioritárias para conservação da espécie no país. Desta 
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forma, os autores recomendam a realização de esforços setorizados para a obtenção de 

estimativas mais precisas. 

Um dos desafios nas pesquisas com os peixes-bois é a dificuldade em observá-los 

na natureza, particularmente em locais onde a espécie foi caçada. Somado a isto, com exceção 

de alguns rios na Flórida e regiões costeiras em Belize e no México, peixes-bois vivem em 

águas geralmente turvas. Isto torna extremamente difícil monitorá-los e estudá-los. 

Os estuários, lagoas, rios e algumas praias que possuem águas turvas são locais 

difíceis para se estudar e realizar o manejo da vida selvagem, particularmente quando se 

considera uma espécie ameaçada de extinção. Isto é especialmente verdadeiro quando se trata 

de animais discretos e solitários como o peixe-boi marinho (REYNOLDS; POWELL, 2002). 

Devido a estes fatores, a contagem exata de indivíduos da espécie na maioria de sua 

distribuição é muito difícil através de levantamentos aéreos e pesquisas tradicionais 

embarcadas. Neste contexto, é necessária a utilização de novas metodologias e tecnologias 

com o intuito de resolver esses problemas. 

Os estudos de estimativa de abundância utilizando como ferramenta a bioacústica 

(passiva e ativa) surgem então como uma alternativa promissora, já que não é necessário a 

visualização dos animais, e sim, apenas a gravação dos sons emitidos debaixo d´água e/ou a 

gravação das imagens de peixes-bois debaixo d´água capturadas por um sonar. A acústica, 

passiva e ativa, constitui uma ferramenta potencial nos estudos de estimativa de abundância 

para o peixe-boi marinho (SOUSA-LIMA, et al., 2008), principalmente em águas turvas, 

onde a detecção dos animais torna-se mais difícil. 

No presente estudo, propomos a utilização de equipamentos que funcionam por 

métodos de acústica ativa (sonar de varredura lateral), mostrando os dados obtidos com essa 

técnica, em estudo realizado no estuário dos rios Timonha e Ubatuba, divisa dos estados do 

Ceará e Piauí. 

Esta técnica tem como objetivo proporcionar aos cientistas uma nova ferramenta 

para o estudo de peixes-bois nestes ambientes difíceis de estudar. O estudo realizado por 

Gonzalez-Socoloske et al. (2009) concluiu que o sonar de varredura lateral é sensível o 

bastante para detectar com precisão a presença de peixes-bois em ambiente natural, e pode ser 

uma ferramenta eficaz e acessível para estudar e manejar a espécie ao longo de sua 

distribuição. Os autores sugerem que esta tecnologia pode ser aplicada para outras espécies de 

sirênios, em locais onde as condições da água não permitem uma confirmação visual. 

Deve-se salientar que o estudo de Gonzalez-Socoloske et al. (2009) apenas 

atestou a viabilidade do sonar de varredura para identificar peixes-bois e que esses autores 
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não chegaram a utilizar essa técnica para estimar a abundância dos peixes-bois. Sendo assim, 

até onde se tem conhecimento, estudos de estimativa de abundância usando técnicas acústicas 

para o peixe-boi marinho nunca foram realizados e, portanto, existe a necessidade de avaliar a 

viabilidade destas técnicas para esse grupo em particular. 

 

1.1 Objetivos 
 

1.1.1 Geral 
 

Estimar a abundância do peixe-boi marinho Trichechus manatus no estuário dos 

rios Timonha e Ubatuba e identificar as ameaças e os impactos antrópicos sobre a espécie na 

região. 

 

1.1.2 Específicos 
 

 Verificar a distribuição e as frequências de ocorrência e detecção da espécie no 

estuário; 

 Estimar a densidade e a abundância do peixe-boi marinho na região; 

 Identificar as ameaças e os possíveis impactos antrópicos sobre o peixe-boi 

marinho na área de estudo; 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Ordem Sirenia 
 

A ordem Sirenia é composta atualmente por peixes-bois e dugongos. A ordem 

consiste de apenas duas famílias, Trichechidae (peixes-bois) e Dugongidae (dugongos e a 

extinta vaca-marinha de Steller) (REYNOLDS; ODELL, 1991; ROSAS; PIMENTEL, 2001). 

Atualmente, os sirênios compõem quatro espécies viventes (Tabela 1). 

Todos os sirênios são herbívoros. Esta característica é limitante para sua 

distribuição e presença em determinados tipos de habitats. 

 

Tabela 1 - Espécies e nomes comuns dos membros da Ordem Sirenia. 

 

Espécie Subespécie Nome comum 

Trichechidae 
Trichechus inunguis Peixe-boi Amazônico 
Trichechus manatus Peixe-boi das Índias Ocidentais 

latirostris Peixe-boi da Flórida 
manatus Peixe-boi das Antilhas 

Trichechus senegalensis Peixe-boi Africano  

Dugongidae 
Dugong dugon Dugongo 

Hydrodamalis gigas *   Vaca Marinha de Steller 

* Extinta                                                                               Fonte: Reynolds & Odell, 1991. 

 

2.2 Peixes-bois 
 

Peixes-bois são típicos organismos k-estrategistas, ou seja, são espécies que levam 

alguns anos para atingir a maturidade sexual, investem energia em pequenas proles (quase 

sempre apenas um descendente por parto), possuem uma vida longa (expectativa de vida de 

aproximadamente 60 anos) e se reproduzem repetidamente durante suas vidas (REYNOLDS, 

1999). A espécie possui uma baixa taxa reprodutiva, e normalmente após um período de 

gestação de 12 a 13 meses, nasce um único filhote, que é amamentado por dois anos 

(HARTMAN, 1971; HUSAR, 1978; BOSSART, 1999). Completamente adaptados à vida 

aquática, vivem em águas tropicais e subtropicais, sendo encontrados em regiões costeiras, 

rios e lagos (HUSAR, 1978; ODELL, 1982; BOSSART, 1999). Eles possuem hábitos 
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estritamente costeiros, e raramente são observados indivíduos em profundidades superiores a 

cinco metros. 

O tamanho médio de um peixe-boi marinho varia entre três e quatro metros de 

comprimento (REYNOLDS; ODELL, 1991). Pesam em média 600 kg, podendo alcançar até 

1.650 kg (RATHBUN et al., 1990). 

O peixe-boi das Antilhas, T. m. manatus, é encontrado no oeste do Texas, na costa 

e em rios do México, Belize, Honduras, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, 

Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, e Brasil (RATHBUN et al., 1983; 

O'SHEA et al., 1988; MOU SUE et al., 1990; O'SHEA; SALISBURY, 1991; SMETHURST; 

NIETSCHMANN, 1999; MORALES-VELA et al., 2000; PLATT et al., 2000; MONTOYA-

OSPINA et al., 2001; JIMENEZ, 2002; MORALES-VELA et al., 2003). Ele também é 

encontrado ao longo da costa das ilhas do Caribe, tais como Cuba, República Dominicana, 

Haiti, Jamaica, e Porto Rico; com raras ocorrências nas Bahamas (ERDMAN, 1970; 

BELITSKY; BELITSKY, 1980; RATHBUN; O’SHEA, 1984; MIGNUCCI-GIANNONI et 

al., 2000). 

 

2.3 Histórico da espécie no Brasil 
 

O peixe-boi marinho há muito tempo habita águas brasileiras. E parecia ser uma 

espécie abundante, uma vez que foi descrito por vários personagens da história de exploração 

das terras deste país (SILVA et al., 2016). A primeira referência ao peixe-boi no Brasil foi 

feita por um membro da expedição de Cabral que disse: “[...] vimos um peixe que apanharam, 

que seria grande como uma pipa e mais comprido e redondo, e tinha a cabeça como um 

porco e os olhos pequenos. Tinha pêlos como porco e a pele grossa como um dedo e suas 

carnes eram brancas e gordas como a de porco” (PILOTO ANÔNIMO, 1500). Os indígenas 

os identificavam como monstros aquáticos chamando-os de “ipupiara”, “igarakuê”, “gargau”, 

“guarabá”, “guaraguá”, “iuaraná” e “manai”. Os navegadores imaginavam que os peixes-boi 

eram sereias (BANKS & LIMA, 1994). 

Outros documentos históricos demonstram a presença da espécie nas águas 

brasileiras e falam sobre anatomia, hábitos da espécie e detalhes sobre a caça e o consumo de 

sua carne, gordura e ossos. O relato de Gândavo (apud WHITEHEAD, 1978) deixa evidente a 

presença de peixes-boi nas águas brasileiras: “[...] o que chamam peixes-boi, os quais são tão 

grandes que os maiores pesam quarenta, cinquenta arrobas. Têm o focinho como o de bois e 
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dois cotos com que nadam a maneira de barcos. As fêmeas têm duas tetas, com o leite das 

quais se criam filhos [...] Os moradores da terra os matam por arpões...”. Além de detalhes 

da anatomia da espécie, Gândavo também descreve as preferências de habitat (estuário) e o 

mangue como item alimentar. 

Os índios caçavam para obter carne e gordura para fabricação de remédios 

caseiros. Segundo Lima e Borobia (1991), um verdadeiro massacre da espécie teve início com 

a colonização do país pelos europeus. Estimativas realizadas por Domning (1982b) relatam 

que, entre as décadas de 1930 e 1960, entre 3.000 e 7.000 peixes-boi da Amazônia foram 

mortos. 

No final do século XVI, o português Gabriel Soares de Souza, escreveu a obra 

“Tratado descritivo do Brasil” em 1587, falando sobre a abundância de peixe-boi no Rio Real 

(na divisa entre Sergipe e Bahia). Nesta mesma obra, também é enfatizado o fato de que o 

peixe-boi marinho bebe água doce e come “de uma erva miúda como milhã que se dá ao 

longo da água” (SILVA et al., 2016). 

Os holandeses, desde o século XVII, aproveitavam a carne e a gordura, que eram 

utilizadas como alimento, remédio e combustível para iluminação (VERÍSSIMO, 1970). 

Todos esses documentos históricos falam sobre a forma de captura do peixe-boi 

por nativos, utilizando arpões e redes e também relatam que a carne da espécie é muito 

saborosa, similar à de porco. 

 

2.4 Distribuição do peixe-boi marinho no Brasil 
 

Historicamente o peixe-boi marinho, T. m. manatus, provavelmente ocorria desde 

o estado do Amapá até o estado do Espírito Santo, ou seja, tinha sua distribuição ao longo de 

aproximadamente 3.000 quilômetros de costa (WHITEHEAD, 1978). Devido à intensa caça 

no passado, a espécie desapareceu dos estados do Espírito Santo, Sergipe e Bahia 

(ALBUQUERQUE; MARCOVALDI, 1982; LIMA et al., 1992). Isso significa uma redução 

de aproximadamente 1.300 quilômetros de costa de área de ocorrência. 

Os estudos de distribuição no Brasil se iniciaram na década de 1970, quando 

Banks (1971 apud LIMA, 1999) e Silveira (1975 apud LIMA, 1999) descreveram as 

primeiras informações científicas sobre a espécie T. manatus, mostrando sua ocorrência nos 

Estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em 1978, Whitehead relatou que a 

distribuição do peixe-boi marinho no Brasil estendia-se de Vila Velha, no Espírito Santo, até 
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São Luís no Maranhão, com aparente interrupção do Rio São Francisco até o Estado da 

Paraíba. Ao longo dos anos, no entanto, foi constatado o desaparecimento da espécie nos 

estados do Espírito Santo, Bahia (ALBUQUERQUE; MARCOVALDI, 1982) e Sergipe 

(LIMA et al., 1992). O Pontal do Peba, em Alagoas, é atualmente o limite meridional sul da 

distribuição de T. m. manatus no Brasil. Lima et al. (1992) confirmaram que na região 

nordeste a distribuição do peixe-boi é descontínua, sem ocorrência em partes dos litorais de 

Pernambuco e do Ceará. 

Em 1998, foram caracterizadas três áreas de ocorrência na costa brasileira: do 

Oiapoque à praia de Cacimbinhas, em Guriú, município de Camocim, no litoral oeste do 

Ceará; de Barro Preto (município de Iguape), leste de Fortaleza-CE, à Olinda-PE; e de 

Tamandaré, em Pernambuco ao Pontal do Peba, na foz do Rio São Francisco, divisa de 

Sergipe e Alagoas (PALUDO, 1998). 

Com relação à distribuição atual no Brasil, já foi registrada uma redução de 

aproximadamente 1.109 km em sua área de ocorrência. Atualmente, o peixe-boi marinho 

possui sua distribuição restrita as regiões Norte e Nordeste do Brasil, ocorrendo de forma 

descontínua entre os estados do Amapá e Alagoas (Figura 1).  

 

 
 

Figura 1– Distribuição atual do peixe-boi marinho no Brasil (Fonte: CHOI, 2011). 

 



23 
 

No Ceará, estudos mais recentes (SILVA, 2003; AQUASIS, 2008; CHOI et al., 

2009 e CHOI, 2011) mostram que existem duas áreas de ocorrência do peixe-boi marinho no 

estado. A primeira, no litoral oeste, no Município de Barroquinha (divisa com o Piauí) e a 

segunda área de ocorrência, no litoral leste, nos municípios de Fortim, Aracati e Icapuí, este 

na divisa com o estado do Rio Grande do Norte. O município de Icapuí é considerado uma 

importante área de ocorrência do peixe-boi no Ceará e sua ocorrência é registrada ao longo de 

todo o ano (SILVA et al., 2016). No litoral oeste, os estuários dos rios Timonha e Ubatuba 

ainda se encontram bastante preservados. Há registros de ocorrência de peixes-bois oito 

quilômetros rio acima, no município de Chaval (CE), denotando a importância deste rico 

ecossistema para a manutenção da população local destes animais (AQUASIS, 2008). 

 

2.5 Status de Conservação 
 

No passado, existiu uma quinta espécie de Sirênio relacionada ao dugongo (na 

família Dugongidae) conhecida como Vaca Marinha de Steller, Hydrodamalis gigas, que foi 

descoberta no Mar de Bering. Esta espécie era a única conhecida a habitar águas frias. A Vaca 

Marinha de Steller media entre 8 e 11 metros de comprimento e pesava mais de 10 toneladas, 

sendo então considerada o maior mamífero não cetáceo (baleias ou golfinhos) de todos os 

tempos. Apenas 27 anos depois do Sr. Steller ter descrito esta espécie (1751), ela foi extinta 

devido à intensiva caça. Este exemplo ilustra o quão rápido uma espécie k-estrategista pode se 

tornar sobre-explotada e extinta. Devido à maioria das populações de peixes-bois estar 

fragmentada e ser relativamente pequena, essas populações estão ameaçadas, não só pela 

sobre-explotação, mas também devido à perda de habitat e variação genética (REYNOLDS; 

ODELL, 1991). 

Todas as três espécies de peixes-bois estão listadas como vulneráveis (VU) pela 

International Union for the Conservation of Nature - IUCN (IUCN, 2017). O peixe-boi 

marinho, Trichechus manatus, é considerado pela IUCN de acordo com os padrões 

internacionais para determinação de status populacional, como uma espécie vulnerável, em 

declínio populacional, com populações severamente fragmentadas (DEUTSCH et al., 2008). 

Na avaliação global da Lista Vermelha da IUCN, a subespécie peixe-boi das 

Antilhas, Trichechus manatus manatus é considerada “Em perigo - Endangered –EN”, 

principalmente devido (1) à falta de dados mais concretos sobre a sua estimativa populacional 

nas Américas do Sul e Central; (2) a situação genética e taxonômica da espécie e a validade 
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das subespécies; e (3) a avaliação dos efeitos da fragmentação ao longo de sua distribuição 

sobre as populações e seu consequente isolamento reprodutivo (IUCN, 2008). No Brasil, T. m. 

manatus, já foi considerado o mamífero marinho mais ameaçado de extinção (IBAMA, 2001; 

OLIVEIRA et al., 1990). Porém, apesar de seu status de conservação ter mudando 

nacionalmente - a espécie que até 2014 era considerada “criticamente ameaçada – critically 

endangered (CR)”, hoje é considerada como “ameaçada – endangered (EN)” pelo Ministério 

do Meio Ambiente (MMA, 2014). O peixe-boi marinho ainda é considerado um dos 

mamíferos aquáticos mais ameaçados de extinção devido ao declínio populacional que a 

espécie vem sofrendo (ICMBio, 2011). Isso significa que, no Brasil, o peixe-boi marinho 

corre risco de desaparecer da natureza em curto prazo. 

 

2.6 Estimativas populacionais 
 

As estimativas populacionais de peixes-bois no Caribe e América do Sul são mais 

escassas quando comparadas à dos Estados Unidos. Estimativas populacionais para a 

subespécie peixe-boi da Florida, T. m. latirostris, apontam para números entre 3.200 e 6.350 

indivíduos (REEP; BONDE, 2006; MARTIN et al., 2015). 

Não existem estimativas para toda a população de T. manatus, no entanto, 

pesquisadores apontam a existência de 6.000 espécimes em 20 países ao longo da ocorrência 

da espécie (SELF-SULLIVAN; MIGNUCCI-GIANNONI, 2012). Entretanto, muitos países 

estimaram a população de peixes-bois em suas fronteiras (LEFEBVRE et al., 2001) e já que 

os animais viajam entre países, é possível que muitos tenham sido contados mais de uma vez. 

Estimativas de abundância realizadas na década de 1990, baseadas em entrevistas, 

sugeriram a existência de aproximadamente 500 indivíduos na costa brasileira (LUNA et al., 

2008; LIMA et al., 2011). Estas mesmas estimativas sugerem um declínio populacional 

recente, bastante significativo para uma espécie de reprodução lenta e cuja distribuição é 

fragmentada no país, com provável isolamento genético. Em sua edição de 2008, a IUCN 

(www.iucnredlist.org) apresentou uma estimativa mínima populacional para o peixe-boi 

marinho no Brasil de cerca de 200 indivíduos, porém sem detalhes metodológicos (SELF-

SULLIVAN; MIGNUCCI-GIANNONI, 2008). Ambos os dados, apesar de suprirem a 

carência de informações populacionais sobre a espécie, não seguiram os padrões 

metodológicos e probabilísticos de estimativas populacionais. 
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Os estudos de estimativa de abundância de sirênios costumam utilizar 

levantamentos aéreos (e.g. REYNOLDS et al., 2012; BAUDUIN et al., 2013). No entanto, 

esta técnica possui fatores limitantes de aplicação, como a turbidez da água aliada ao viés de 

percepção do observador sobre as avistagens (POLLOCK et al., 2006; MARTIN et al., 2012). 

Além disso, consiste numa amostragem logisticamente difícil e dispendiosa, exigindo 

aeronaves confiáveis, pilotos qualificados e observadores treinados (REYNOLDS et al., 

2012). 

O primeiro levantamento aéreo para estimar a abundância de peixes-bois no 

nordeste do Brasil foi realizado em 2010, entre os estados do Piauí e Alagoas (ALVES, et al., 

2015). A abordagem bayesiana dos dados estimou uma abundância média de 1.104 animais 

(IC 95%: 485 – 2221). Isto representa uma população pequena em relação à grande área 

amostrada (>1.500 km de costa), sendo necessário esforços futuros para o entendimento das 

tendências populacionais temporais da subespécie (CHOI-LIMA et al., 2016). 

 

2.7 Ameaças e impactos antrópicos sob o peixe-boi marinho 
 

2.7.1 O peixe-boi marinho como espécie sentinela 
 

A ocupação das áreas costeiras pelo homem tem provocado os mais variados 

impactos nos ecossistemas costeiros e a descaracterização destas paisagens (CAMPOS et al., 

2003). Impactos como a perda de habitats, queda da qualidade da água costeira e dos lençóis 

freáticos, florações algais, declínio da pesca comercial e artesanal, diminuição dos estoques de 

recursos vivos, poluição, introdução de espécies exóticas, sobre-exploração de espécies e 

recursos naturais, mudanças climáticas globais, aumento dos processos de erosão e enchentes 

costeiras têm sido reportados para as regiões litorâneas do Brasil e do mundo (MMA, 2007; 

LOYOLA; LEWINSOHN, 2009). Esse conjunto de impactos advém do crescimento 

insustentável da população humana mundial associado ao aumento exponencial da produção e 

do consumo necessários à manutenção desse número crescente de pessoas (LOREAU et al., 

2006). 

O peixe-boi marinho habita águas costeiras, baías e enseadas, além de 

ecossistemas estuarinos e rios ao longo da sua área de ocorrência (HUSAR, 1978). Por 

habitarem esses ecossistemas, estão sujeitos à intensa pressão antrópica que ocorre nessas 

áreas. Tais áreas, que perfazem menos de 20% da superfície do planeta, também são 
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intensamente ocupadas pelas populações humanas (acomodam mais de 45% da população 

humana) (MMA, 2007). 

Essa maior densidade populacional humana em uma área relativamente pequena 

leva a conflitos de uso e diversos impactos sobre a biodiversidade costeira. Muitos desses 

impactos são difíceis de serem mensurados devido a sua complexidade. O uso de espécies 

sentinela para monitorar esses impactos torna-se então ideal. 

Sentinela, do latim sentire, significa perceber ou sentir. Uma espécie sentinela é, 

portanto, uma que está "de guarda" ou "vigilante" das mudanças que ocorrem em seu meio 

ambiente. Espécies-sentinela apontam mudanças que ocorrem no ambiente antes que seus 

efeitos se tornem irreversíveis (REDDY et al., 2001). Ser sentinela pode ser considerado um 

importante papel ecológico, além disso, proporciona conhecimentos como forma de facilitar 

respostas antecipadas a condições potencialmente danosas, permitindo um manejo mais 

efetivo dos recursos (BONDE et al., 2004). Logo, pesquisas e ações de conservação voltadas 

para espécies sentinelas são importantes, também, para a conservação do ambiente que as 

abriga. 

O uso do conceito de espécies sentinela para monitorar a saúde e qualidade dos 

ecossistemas marinhos não está claro para o peixe-boi marinho (BONDE et al., 2004). Em 

algumas circunstâncias, os peixes-bois podem servir como sentinelas ideais da saúde do 

ecossistema. Contudo, em outros casos podem não se qualificar como sentinelas para 

responder a questões específicas sobre o ambiente devido às suas características únicas. Os 

hábitos bentônicos dos peixes-bois faz com que eles entrem  em contato direto com os 

sedimentos que podem conter contaminantes. Mudanças na qualidade da água e na saúde dos 

sedimentos, onde as fanerógamas estão fixadas podem afetar uma população de peixes-bois, 

assim como outras populações de organismos que coexistem naquele ecossistema. 

 

2.7.2 Mortalidade 
 

As causas de morte de peixes-bois têm sido documentadas desde a década de 70 

(BUERGELT et al., 1984; O’SHEA et al., 1985), com registros que indicavam um aumento 

alarmante na mortalidade, embora as taxas reais fossem desconhecidas (ACKERMAN et al., 

1995). Desde a década de 70, as populações de peixes-bois vêm sendo afetadas pela 

degradação do habitat, invernos muito frios (O’SHEA et al., 1985), marés vermelhas 
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(BUERGELT et al., 1984; O’SHEA et al., 1991), caça e captura acidental (MIGNUCCI-

GIANNONI, 1990) e colisões com embarcações (O’SHEA et al.,1985). 

Devido a sua baixa taxa reprodutiva, esses animais têm uma limitada habilidade 

para a recuperação das populações (THORNBACK; JENKINS, 1982; MARMONTEL, 1995) 

e algumas populações têm sido reduzidas a níveis muito baixos (LEFEBVRE et al., 1989). Na 

Flórida, um programa de recuperação de carcaças de peixe-boi existe desde 1970. Os animais 

recuperados pelo programa foram necropsiados na tentativa de identificar e quantificar as 

causas de morte. Esses dados mostraram que há dois séculos as maiores causas de mortalidade 

eram invernos muito frios e a caça (O’SHEA et al., 1985; ACKERMAN et al., 1995). Porém, 

a caça a partir da década de 80 já não era mais significativa, sendo a ação antrópica direta 

responsável pela maioria das mortes da espécie. Entre as ações antrópicas, a colisão com 

embarcações foi responsável pela maioria das mortes, seguidas do esmagamento em 

comportas de controle de fluxo, emalhe em redes de pesca e ingestão de aparelhos de pesca e 

lixo (BOSSART, 1999). 

Segundo outro estudo realizado na Flórida pelo Florida Marine Research 

Institute, as causas de mortalidade do peixe-boi da Flórida (Trichechus manatus latirostris), 

com base em 4058 necropsias, entre 1986–2003 foram: 27% causas indeterminadas; 25% 

colisão com embarcação; 22% causas relacionadas à encalhes de filhotes órfãos; 15% natural; 

6% estresse por conta do frio; 3% esmagamento em comportas de controle de fluxo de água e 

2% outras causas antrópicas (BONDE et al., 2004). 

O problema mais premente para um eficaz manejo e conservação do peixe-boi 

marinho é, talvez, a mortalidade devido às atividades humanas (BONDE et al., 2004). 

Segundo Mignucci-Giannoni et al. (2000), a maioria das causas de morte identificadas em 

Porto Rico foi devido à interação humana, especialmente a captura e colisões com 

embarcações. As causas naturais geralmente envolviam filhotes dependentes. 

Na Costa Rica, estudos realizados por Smethurst e Nietschmann (1999) 

mostraram que os peixes-bois estão ameaçados pela caça, aumento no tráfego de barcos, 

associado em parte ao aumento do ecoturismo, e a degradação ambiental associada ao 

desmatamento de florestas tropicais para as plantações de banana comercial, exploração 

madeireira e pecuária. 
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2.7.3 Ameaças e impactos antrópicos 
 

Antigamente, a maior ameaça ao peixe-boi marinho no Brasil era a caça com 

arpão, redes e bombas para obtenção de carne e do couro. Esta caça quase dizimou as 

populações de peixe-boi da costa brasileira. Atualmente, outros fatores vêm colocando a 

espécie em risco. Um deles é a captura acidental em aparelhos de pesca (OLIVEIRA et al., 

1990; PALUDO, 1998; MEIRELLES, 2008), como rede de arrasto de camarão, rede de 

emalhar e curral de pesca (PALLUDO, 1997; PARENTE et al., 2004; MEIRELLES, 2008). 

As redes de arrasto de camarão também destroem os bancos de fanerógamas marinhas onde 

os animais de alimentam (PETERSON et al., 1987). 

Outro impacto, mais recentemente identificado no Brasil por Borges et al. (2007), 

é o atropelamento por embarcações motorizadas. Isto foi registrado em dois filhotes recém-

nascidos e em animais reintroduzidos na natureza pelo Projeto Peixe-boi, no estado de 

Sergipe. O segundo Plano de Ação Nacional para Mamíferos Aquáticos (IBAMA, 2001) 

considerou que o crescente número de barcos motorizados em áreas de ocorrência do peixe-

boi marinho aumenta o potencial de mortes por acidentes. No Ceará, já foram registradas a 

morte de um espécime adulto (MEIRELLES et al., 2009) e dois filhotes, causados 

provavelmente por colisões com embarcações (SILVA et al., 2016). 

Porém, a maior ameaça é a intensa degradação do meio ambiente onde vivem os 

peixes-bois. Como o assoreamento dos rios, causado devido a construção dos açudes, 

desmatamento da vegetação das margens dos rios, barrando o acesso dos animais a 

importantes locais de alimentação e reprodução. 

Segundo Lima et al. (1992), encalhes de filhotes de peixes-bois no nordeste 

sugerem a falta de acesso de fêmeas prenhes ao interior dos estuários. Sem esse acesso, as 

fêmeas estariam dando à luz em locais onde os filhotes ficariam sujeitos às correntes e ao 

batimento das ondas, locais onde o desgarramento da mãe ocorre facilmente. 

O assoreamento dos rios, devido aos impactos causados ao ambiente costeiro por 

projetos de carcinicultura, salinas, construção de açudes, instalação de estruturas costeiras 

(como portos e marinas, molhes, etc), urbanização (cidades e estruturas turísticas) e a grande 

concentração de barcos motorizados, além da baixa precipitação e baixo fluxo fluvial, 

impedem o acesso dos animais a importantes áreas de alimentação, reprodução e suprimento 

de água doce (IBAMA, 2001; PARENTE et. al., 2004; MEIRELLES, 2008; CHOI, 2011). 

Meirelles (2008) pôde confirmar isto quando estudou os encalhes de peixe-boi no 

estado do Ceará. No leste do estado, os estuários estão completamente degradados pela 
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construção de fazendas de camarão, salinas e construções irregulares (barracas, restaurantes, 

hotéis, casas de veraneio) nas margens dos rios, consideradas Áreas de proteção Permanente 

(APP) pela legislação federal. Nesta área está localizada a maioria dos encalhes, com mais de 

80% de filhotes recém-nascidos vivos. Isto ocorre porque os peixes-bois não têm mais acesso 

aos estuários, que estão assoreados, e as fêmeas prenhas não conseguem mais entrar para dar à 

luz. 

Outras ameaças ao peixe-boi marinho também reportadas são os contaminantes 

químicos e lixo, o turismo de observação, o molestamento e a exploração e produção de óleo 

e gás, que podem afetar direta e indiretamente a espécie (SILVA et al., 2016). 

 

Contaminantes químicos 

Metais pesados já foram identificados em mais de 60 espécies de cetáceos 

(O’SHEA et al., 1999) e são comumente reportados em pinípedes (DIETZ et al., 1998; 

KAKUSCHKE et al., 2005; KAKUSCHKE et al., 2010; KAKUSCHKE et al., 2008), mas 

ainda pouco estudados em sirênios (BELANGER; WITTNICH, 2008). Contudo, são escassos 

registros na literatura que relacionam a problemática da contaminação ambiental por metais 

pesados aos efeitos deletérios na vida dos animais, bem como o efeito da variação temporal e 

espacial dos contaminantes no ambiente (O’HARA; O’SHEA, 2001). Isso torna difícil 

compreender as reais consequências que a contaminação acarreta de forma aguda ou crônica 

no corpo dos animais. 

Apesar da grande dificuldade em relacionar diretamente a contaminação por 

metais a efeitos na saúde dos mamíferos aquáticos (BELANGER; WITTNICH, 2008; 

BERTA et al., 2006), estudos desenvolvidos com pinípedes e golfinhos demonstraram haver 

uma relação entre a presença destes contaminantes encontrados nestes animais e diferentes 

tipos de efeitos deletérios à sua saúde (BERTA et al., 2006). Os efeitos induzidos por 

contaminantes persistentes no sistema endócrino e imunológico de mamíferos marinhos 

devem ser considerados, pois podem levar a um aumento da suscetibilidade a doenças 

infecciosas ou prejudicar a reprodução (ROSS, 2000). Altos níveis de organoestânicos têm 

causado danos ao sistema nervoso central desses animais (LINLEY-ADAMS, 1999). Muitas 

alterações biológicas já foram descritas na literatura devido ao TBT, principalmente como 

desregulador endócrino e imunossupressor. Espécies costeiras estão expostas a maiores níveis 

de compostos butilínicos e tendem a acumulá-los em maior escala que espécies oceânicas 

(TAKAHASHI et al., 2000). 
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Segundo Nakata et al. (2002) já foram registrados encalhes em massa de 

mamíferos marinhos onde três fatores comuns aos incidentes puderam ser observados: os 

animais estavam severamente infectados por vírus; a maioria deles ocorria próximo a centros 

industriais; e elevadas concentrações de contaminantes persistentes (entre eles, 

organoestânicos) foram encontradas nos órgãos dos animais. Experimentos realizados pelos 

mesmos autores (NAKATA et al., op cit), sugerem a possibilidade de o TBT induzir apoptose 

e/ou efeitos diretos à membrana das células. Observaram também uma supressão na 

proliferação de linfócitos no golfinho de Dall, indicando esses compostos como importantes 

elementos imunotóxicos à biota marinha. 

Devido à sua posição na cadeia alimentar, a exposição de peixes-bois a 

contaminantes é relativamente baixa (O’SHEA; TANABE, 2003; BONDE et al., 2004). No 

entanto, por apresentarem vida longa e habitarem áreas costeiras, são animais sujeitos à 

contaminação ambiental (BELANGER; WITTNICH, 2008), estando mais propensos à 

contaminação por Chumbo e Cádmio, através da ingestão da vegetação aquática, que segundo 

Mayes (1977), pode conter altos níveis destes metais pesados. Uma das causas de mortalidade 

de peixes-bois é devido a doenças com causas antropogênicas, como possível exposição a 

contaminantes (O’SHEA; SALISBURY, 1991; BOSSART et al., 1998; FFWCC, 2003, 

WRIGHT et al., 2002). 

Segundo Forrester (1992), existem registros de organoclorados, mercúrio, 

chumbo, cádmio, cobre, ferro e selênio em tecidos de peixes-bois. Apesar disso, o efeito dos 

contaminantes aos animais é pouco conhecido. Três organoclorados e seis metais já foram 

documentados em peixes-bois da Flórida, e alguns têm sido diretamente associados com a 

mortalidade da espécie (FORRESTER, 1992). O’Shea et al., (1984) em estudo realizado com 

T. manatus na Flórida, demonstraram a contaminação com PCBs relacionada a áreas 

relativamente urbanizadas, observando que a vegetação aquática local apresentava um alto 

índice de contaminação por cobre. Em estudos realizados com dugongos, estes apresentaram 

contaminação por Fe, Zn, Co, Cu, Ag (DENTON et al., 1980), e Butil-estanho (BT) 

(HARINO et al., 2007). Estudos de contaminantes com os peixes-bois marinhos no Nordeste 

do Brasil (ANZOLIN, 2011) apresentaram níveis mais elevados de contaminação para os 

elementos não essenciais como Alumínio, Cádmio, e Chumbo, quando comparamos as 

informações publicadas com a espécie na Flórida/EUA (STAVROS et al., 2008). No 

Nordeste do país, Brito-Junior et al. (2010) apresentaram o primeiro estudo sobre o assunto 

no país, determinando as concentrações de mercúrio total e compostos organoclorados em 

tecidos de espécimes encalhados no estado do Ceará. 
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Lixo – resíduos sólidos 

Uma das maiores ameaças à zona costeira é a disposição irregular dos resíduos 

sólidos (CAMPOS et al., 2003). Em muitos locais, incluindo margens dos rios, a coleta de 

lixo não atende a demanda, havendo um grande acúmulo de entulho nas praias e nos rios. A 

principal forma de poluição dos oceanos é o lixo plástico, e esta tem sido reconhecida como 

uma das grandes ameaças à vida marinha (SHOMURA et al., 1990; LAIST; LIFFMANN, 

2000). A degradação do plástico em ambiente aquático também se constitui um problema, 

uma vez que pode liberar compostos químicos (polímeros constituintes) e partículas ao mar; 

algumas dessas substâncias podem ser persistentes, enquanto outras podem exercer efeito 

adverso sobre a biota mesmo em baixas concentrações (FANSHAWE, 2002). 

O emaranhamento de mamíferos marinhos em lixo flutuante pode resultar em 

morte por asfixia, lesões e subsequentes infecções, ou alterar o comportamento, afetando sua 

sobrevivência (SHRIMPTON; PARSONS, 2000). Injúrias e fatalidades causadas por emalhe 

e ingestão de lixo plástico, flutuante e submerso, têm sido documentadas para um grande 

número de vertebrados marinhos (BARROS et al., 1990). A ingestão pode ocorrer quando 

alguns itens alimentares são confundidos com o lixo ou por ingestão secundária de presas 

(FANSHAWE, 2002). A ingestão de lixo plástico pode causar grandes danos ao metabolismo 

energético e à função intestinal, até em níveis pequenos de ingestão (NATIONAL MARINE 

FISHERIES SERVICE and U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE, 1991). A ingestão 

também pode levar à morte do animal, seja por inanição devido à obstrução do trato digestivo, 

ou via liberação de componentes químicos no corpo, causando imunossupressão e toxicidade 

(GRILLO et al., 2001). 

No Ceará existem registros de ingestão de lixo plástico seguido de morte de um 

golfinho-de-dentes-rugosos, Steno bredanensis (MEIRELLES; BARROS, 2007), e uma 

tartaruga-verde, Chelonia mydas (CHOI et al., 2007). Attademo et al. (2015) relataram a 

ingestão de lixo plástico por quatro peixes-bois soltos após a reabilitação em cativeiro, dos 

quais dois vieram ao óbito devido a ingestão de lixo plástico. 

 

Turismo de observação 

O turismo de observação de animais silvestres tem crescido em todo o mundo. 

Embora seja uma ferramenta com um grande potencial de sensibilização e educação 

ambiental, tem o potencial de causar grandes impactos às espécies se for feita de forma 

desordenada (Silva et al., 2016). No Brasil, existe o turismo de observação de peixes-bois na 

região da Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape, no estado da Paraíba, e 
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na APA Costa dos Corais, no rio Tatuamunha, em Alagoas. Essas atividades são 

regulamentadas dentro do Plano de Manejo (Paraíba) e através de um TAC - Termo de Ajuste 

de Conduta (Alagoas), que estipula a distância mínima, o tempo de permanência e a conduta 

dos jangadeiros e turistas diante da presença dos peixes-bois. Essas medidas foram tomadas 

após terem sido feitas denúncias de perseguição e molestamento dos animais (UMEZAKI, 

2010). Em Cajueiro da Praia, no Piauí, o turismo de observação de peixes-bois é feito 

principalmente de uma plataforma de observação, de onde são executados, pelo ICMBio, 

monitoramentos com o objetivo de acompanhar a presença da espécie no estuário. Os turistas 

interessados podem acompanhar a equipe de monitoramento, em grupo máximo de quatro 

pessoas. Como a observação é feita de uma plataforma fixa, não há impacto sobre os animais 

(MELO; AGUIAR, 2014). No entanto, atualmente já existe um pescador da região realizando 

atividade de turismo de observação de peixe-boi com uma embarcação a motor (SILVA et al., 

2016). 

 

Molestamento 

Os peixes-bois que encalham e passam alguns anos em cativeiro para posterior 

soltura em ambiente natural, têm enfrentado o molestamento, quando são soltos. Segundo 

SILVA et al. (2016) diversos tipos de molestamento já foram relatados, entre eles: a 

perseguição, o encurralamento de indivíduos em gamboas para visitação de jangadas de 

turismo de observação e a busca por interação com os animais em momentos de alimentação 

ou repouso, por parte de banhistas e mergulhadores. O molestamento inclui também tentativas 

de injúrias e morte que já foram registradas. Em 2009, na Barra do Rio Mamanguape, na 

Paraíba, uma fêmea foi encontrada com um corte profundo, na cabeça e em 2014 dois peixes-

bois foram mortos intencionalmente. Um deles levou um tiro e o outro animal sofreu diversos 

traumas e embora resgatado, não resistiu (SILVA et al., 2016). 

 

Exploração de óleo e gás 

Desde 1997 a exploração de óleo e gás no país sofreu um incremento, com a 

licitação de centenas de blocos tanto on quanto offshore. Muitos dos blocos offshore foram 

licitados no nordeste e norte do país, incluindo na margem equatorial, onde o peixe-boi ocorre 

em diversas áreas ainda pouco estudadas e de alta sensibilidade. Com o aumento da 

exploração, as populações de peixe-boi marinho podem ser impactadas pelo tráfego de 

embarcações, derramamento de óleo, ruídos advindos de sísmica e perfuração, entre outros 

(SILVA et al., 2016). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Área de estudo 
 

A área de estudo encontra-se inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) 

federal Delta do Parnaíba, no sistema estuarino formado pelos rios Timonha e Ubatuba 

(2º57’56.7”S/41º15’48.9”O). A pesquisa foi autorizada pelo ICMBio, sob licença SISBIO 

número 14104-3. O sistema estuarino Timonha-Ubatuba localiza-se no litoral noroeste do 

Estado do Ceará, limite interestadual com o Estado do Piauí, a aproximadamente 500 km de 

Fortaleza – CE e 389 km de Teresina - PI. Este sistema estuarino abrange os municípios de 

Cajueiro da Praia, no Estado do Piauí, e os municípios Chaval e Barroquinha, no Estado do 

Ceará (Figura 2 e 3). A planície flúvio-marinha constituída por esse sistema ocupa uma área 

de 68 km2encaixada entre terrenos da Formação Barreiras e do Embasamento Cristalino 

(DIAS, 2005). 

O sistema estuarino dos rios Timonha e Ubatuba apresenta uma das maiores áreas 

de manguezal do Nordeste do Brasil (mais de 10.000 ha), excetuando-se os manguezais com 

perfil mais amazônico situados no litoral do Maranhão. Esta região é a maior e a mais bem 

conservada área de manguezal remanescente do Ceará. Além de abrigar espécies ameaçadas 

de extinção (como o peixe-boi marinho - Trichechus manatus, a tartaruga-oliva - 

Lepidochelys olivacea, tartaruga-de-pente - Eretmochelys imbricata, tartaruga-de-couro - 

Dermochelys coriacea e o mero - Epinephelus itajara), constitui-se em uma das principais 

áreas de pouso e alimentação de aves migratórias na região (AQUASIS, 2008; CIA, 2015). 

Além disso, possui uma das maiores ilhas estuarinas do Nordeste: a Ilha Grande 

(Figura 3). A área também compreende um dos únicos habitats bem conservados do peixe-boi 

marinho no Nordeste. Há relatos de pescadores sobre a ocorrência de peixes-bois oito 

quilômetros à montante do rio, no município de Chaval (CE), denotando a importância destes 

ecossistemas para a manutenção da população local de T. m. manatus (AQUASIS, 2008). 

A ocupação deste estuário por fazendas de camarão (Figura 3), a pesca crescente e 

o aumento do turismo desordenado constituem as principais ameaças a curto e médio prazo 

para a população de peixes-bois desta região. A área é considerada prioritária para a 

conservação e criação de Unidades de Conservação, por levantamentos estaduais, regionais, 

nacionais e globais (CAMPOS et al., 2003; ZEE Delta do Parnaíba; Avaliação de Áreas 

Críticas para a Conservação da Biodiversidade, MMA, 2007). 
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Diante do exposto, a ONG Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas 

Aquáticos – AQUASIS, em conjunto com a APA Delta, Centro Mamíferos Aquáticos – CMA 

e a Universidade Federal do Ceará – UFC, com o apoio da SOS Mata Atlântica, Fundação 

Avina e Fundação Mamíferos Aquáticos - FMA entraram com a proposta de criação de uma 

unidade de conservação de proteção integral, o Refúgio de Vida Silvestre Peixe-boi marinho – 

REVIS peixe-boi. A proposta foi protocolada junto ao Ministério do Meio Ambiente em 

2005. Em 2008 foram realizados estudos complementares sobre a presença do peixe-boi 

marinho e aves migratórias, além de um diagnóstico da pesca, à pedido do IBAMA, para 

serem inseridos na proposta. Em dezembro de 2009, audiências públicas no Ceará e Piauí 

foram realizadas, no entanto, até o momento, o REVIS peixe-boi ainda não foi criado. 

 

 
Figura 2 - Área de estudo - Localização do Sistema Estuarino dos rios Timonha e Ubatuba. 
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Figura 3 - Complexo estuarino dos rios Timonha e Ubatuba, nordeste brasileiro. 

 

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o principal sistema atmosférico 

controlador das condições climáticas na área de estudo (SOUZA, 2000). A ZCIT é uma região 

de confluência dos ventos alísios de nordeste e sudeste, caracterizada por intensa 

nebulosidade e baixa pressão atmosférica (MAIA, 1998). Durante a maior parte do ano a 

ZCIT se mantém ao norte, porém a partir de fevereiro esse sistema começa a deslocar-se para 

sul, permanecendo sobre o território cearense entre os meses de março e maio 

(correspondentes à “quadra chuvosa”, ou seja, ao período de maiores taxas de precipitação 

pluviométrica, que se estende por cerca de quatro meses). 

O período chuvoso inicia-se em janeiro prolongando-se até junho o que 

corresponde ao verão e outono do hemisfério sul. A precipitação pluviométrica anual 

incidente sobre a área estuarina é de aproximadamente 917,00 mm com cerca de 97,5% 

ocorrendo no primeiro semestre do ano. Os valores médios mensais variam de 5,5 mm, em 

agosto e setembro, até 315 mm, em março e abril. Durante os meses de estiagem o total médio 

precipitado é de aproximadamente 23 mm enquanto que na época chuvosa esse montante é de 

894 mm (séries históricas 1979/2004, FUNCEME). A chuva é, como se pode notar, mal 
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distribuída ao longo do ano. A maior concentração de chuvas ocorre no trimestre 

março/abril/maio, quando se verifica cerca de 3/4 do total anual precipitado. De setembro a 

novembro registra-se o período de maior escassez de chuvas e o balanço hídrico negativo 

alcança os maiores valores (Registros pluviométricos de 30 anos: de 1968 a 1998, no 

município de Luís Correia-PI. Fonte: Secretaria de Agricultura Abastecimento e Recursos 

Hídricos Departamento de Hidrometeorologia; Posto: 241000; Latitude: 02° 53’N, Longitude: 

41°40’W, Altitude: 10m). 

Na região a distribuição das temperaturas apresenta pequenas variações ao longo 

do ano (DIAS, 2005). Na região, predomina o clima tropical semiárido, com temperatura 

média de 28°C (NASCIMENTO; SASSI, 2001). Durante o período chuvoso (janeiro a junho) 

a média das temperaturas máximas é 30,5° C enquanto que, durante a estiagem, esse valor 

sobe para 31,8° C. O mesmo não ocorre com a média das temperaturas mínimas que, durante 

a época chuvosa é de 22,7° C e, no período seco, 22,6° C. A temperatura do ar, nessa região 

da costa do Brasil, é quase sempre elevada e muito constante (NASCIMENTO; SASSI, 

2001). 

O rio Timonha forma-se a partir da confluência dos rios Trapiá e Grande, ambos 

com nascentes localizadas na porção setentrional do Planalto da Ibiapaba, município de 

Viçosa do Ceará. A cabeceira do rio Ubatuba também está localizada no Planalto da Ibiapaba, 

numa região próxima ao distrito de Padre Vieira, em Viçosa do Ceará (DIAS, 2005). 

As bacias hidrográficas que alimentam esses sistemas estuarinos são típicas do 

semi-árido brasileiro, região onde a maior parte dos rios é do tipo intermitente (PEDRO; 

MALTCHICK, 1998; MALTCHICK, 1996a; MALTCHICK, 1996b). Em consequência, há 

um déficit sazonal de água doce nos seus estuários e, nas áreas mais áridas, onde prevalecem 

rios de baixa vazão, é comum a formação de sistemas lagunares costeiros obstruídos, com 

lagunas do tipo hipersalina. Em contraposição ao que ocorre na maioria das bacias 

hidrográficas do Estado do Ceará, essa bacia possui apenas um barramento expressivo 

representado pelo açude público Itaúna (DIAS, 2005). Este açude fica no rio Timonha, no 

município de Chaval, no Ceará, a aproximadamente 20 km de distância do mar. 

Atualmente, em decorrência da construção do açude Itaúna, a água doce que 

chega ao sistema estuarino é proveniente do escoamento superficial de uma área de 

aproximadamente 1.400 km2 e das vazões liberadas por este reservatório (DIAS, 2005). 

Além dos rios Timonha e Ubatuba, considerados os mais importantes por 

apresentarem maior descarga fluvial, a bacia estuarina recebe contribuição de outros cursos 

d’água de menor porte, são eles: rio das Almas, rio da Chapada, rio São João da Praia, rio 
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Camelo e rio Carpina. Na área estuarina a drenagem é caracteristicamente anastomosada 

formando um complexo sistema de canais e ilhas fluviais que evidenciam processos 

evolutivos dominados por intensa sedimentação. A Ilha Grande, com 20 km2de área, é a maior 

do sistema e está situada na região de confluência final entre os rios Timonha e Ubatuba. 

Além desta existem diversas outras ilhas fluviais delimitadas por canais sinuosos que 

interligam os rios principais (DIAS, 2005). 

A única ligação do sistema com o mar ocorre entre as praias de Cajueiro da 

Praia/PI e Pontal das Almas/CE, na região denominada “Barra”. A morfologia da foz é 

marcada pela presença de extensos bancos arenosos que se prolongam mar adentro por mais 

de 3 km. Esses bancos, que emergem na baixa-mar, constituem-se em obstáculos à 

hidrodinâmica à medida que contribuem para o retardo da maré. O sistema estuarino dos rios 

Timonha e Ubatuba localiza-se numa região de mesomaré representada por ondas semidiurnas 

com período médio de 12,4 h. De acordo com dados observados no Porto de Luís Correia, 

situado 25 km a oeste da área de estudo, a amplitude em maré de sizígia chega a 3,4 m 

reduzindo-se a menos de 1 m em marés de quadratura (DIAS, 2005). 

Do ponto de vista geomorfológico, a área correspondente ao estuário formado 

pelos rios Timonha e Ubatuba possui uma sedimentação estratigraficamente simples, com 

predominância de vasas. O solo tem cores escuras, é lodoso, profundo e fica submerso durante 

a preamar. O manguezal ocupa os terraços mais baixos, de 1 a 2 m de altitude, que recebem a 

drenagem diária das marés. Nos terraços mais elevados, fora da área de influência das marés, 

o solo é arenoso, salino, comumente apresentando microfalésias na forma de pequenos diques 

marginais (FURPA/MMA, 1994). 

O manguezal adjacente a esse estuário é constituído pelas espécies Rhizophora 

mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans, A. schaueriana e Conocarpus erectus, 

sendo que, na transição entre o manguezal e a terra firme ocorrem, em menores proporções, 

outras espécies consorciadas, como Dalbergia ecastophyllum, Acrostichum aureum, Typha 

dominguensis, Montrichardia linifera, Mimosa pigra e Hibiscus tiliaceus (FURPA/MMA, 

1994). Nas margens de canais de gamboas e em áreas descampadas e situadas nas cotas 

topográficas mais elevadas dentro do bosque de mangue, que, em consequência, não recebem 

influência da drenagem pela maré, ocorrem espécies herbáceas como Batis maritima e Crenea 

surinamensis (FURPA/MMA, 1994). 
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3.2 Acústica ativa – Sonar de varredura lateral (SVL) 
 

A utilização do sonar de varredura lateral – SVL (Figura 4), que produz uma 

imagem como uma foto do substrato e dos objetos encontrados na coluna d’água, foi 

explorada por Gonzalez-Socoloske et al. (2009) de forma a detectar o peixe-boi marinho em 

várias condições ambientais e tipos de habitats. Estes autores foram os primeiros a testar a 

metodologia de utilização do SVL para identificação de peixes-bois, com o intuito de detectar 

os animais e evitar os atropelamentos aos indivíduos, desenvolvendo uma técnica que pudesse 

com sucesso pesquisar e monitorar esses animais em locais onde eles são difíceis de serem 

vistos. O SVL usado por esses autores, um pouco mais sofisticado do que o comumente 

utilizado para localizar peixes, opera em frequências que variam de 310 kHz a 1 MHz, bem 

acima da faixa de audição do peixe-boi. 

Segundo Gonzalez-Socoloskeet al. (2009), essa técnica teve sucesso na detecção 

de peixes-boi na natureza, onde os animais foram detectados em águas claras e turvas. As 

taxas de detecção variaram de 70 a 95%, e por isso foi recomendado o desenvolvimento de 

metodologias utilizando o sonar para determinar estimativas populacionais em áreas 

específicas, através do método de amostragem de distâncias. No entanto, até o momento, 

embora os autores tenham indicado a utilização do SVL para estimar a abundância dos 

peixes-bois, isso ainda não havia sido feito. 

 

 

Figura 4 - Sonar de varredura lateral, sidescan Humminbird® 998c SI Combo, utilizado nesta pesquisa. Monitor 
(à esquerda) e transdutor (à direita). 

 

O sistema do sonar funciona emitindo pulsos sonoros em um grande ângulo 

perpendicular ao movimento do sensor (GONZALEZ-SOCOLOSKE; OLIVERA-GOMEZ, 

2012). O sinal é, em seguida, traduzido por meio de um computador numa imagem 

digitalizada para apresentar uma leitura contínua (GONZALEZ-SOCOLOSKE et al. 2009). 
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As imagens do sonar, geradas em formato “bmp”, são exibidas em um monitor e 

capturadas por um software. As imagens são laterais (esquerdo e direito) à embarcação, cada 

lado correspondendo à resposta acústica do feixe do lado esquerdo e direito, respectivamente 

(Figuras 5 e 10). A coluna d’água aparece como uma mancha preta (ou azul, se estiver ligado 

a um monitor colorido) da linha central até o substrato de fundo (Figuras 5 e 10). Os objetos 

na água aparecem em branco e uma sombra preta na parte inferior. Objetos mais densos 

aparecem mais brilhantes do que os objetos menos densos, assim, pedras e corais fornecerão 

uma resposta mais forte do que a areia e fundos de barro e lama. 

Similarmente, os peixes-bois deverão aparecer muito mais brilhantes do que os 

peixes, devido às diferenças na densidade da pele de cada um. A topografia do fundo será 

evidenciada a partir das sombras e dos gradientes de respostas acústicas (Figura 5). As 

sombras criadas pelos objetos que bloqueiam os feixes acústicos são utilizadas para 

determinar a forma desses objetos e podem ser mais reveladoras do que o reflexo acústico real 

do objeto (Figura 5). 

Usando o sonar é possível avaliar a distância, posição e tamanho de um objeto. O 

sistema do sonar também fornece informações adicionais do ambiente, como a temperatura da 

superfície da água, os dados de habitat (por exemplo, tipo de substrato de fundo, textura e 

profundidade) e localização (GPS embutido) (ARAGONES et al. 2012). 

 

 

Figura 5 – Interpretação da imagem acústica gerada pelo sonar de varredura lateral. Retirado de GONZALEZ-
SOCOLOSKE et al., 2009. 

 

As vantagens na utilização deste equipamento são: (1) é financeiramente acessível 

(cerca de dois mil dólares), comparado a outros sonares cujos preços variam de dez a cem mil 

dólares; (2) é possível trabalhar em qualquer hora do dia ou noite (não depende de luz), 
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durante a maioria das condições ambientais, em cursos d’água rasos, e a uma frequência 

acima da audição do peixe-boi; (3) fornece dados adicionais, como posição geográfica, 

temperatura superficial da água, profundidade, velocidade do barco, hora do dia, e data e; (4) 

fornece informações sobre a topografia do substrato de fundo. 

A utilização de embarcações a motor pode fazer com que os animais fujam da 

área de detecção do sonar. Por exemplo, observou-se, apesar dos relatos locais da presença do 

peixe-boi no Rio Ubatuba, que o SVL obteve um número baixo de detecções neste lugar. Por 

conseguinte, a principal desvantagem do método SVL está relacionado com as dificuldades 

associadas com deslocamento linear, a baixa velocidade, como relatado por Gonzalez-

Socoloske et al. (2009). Antes do início do trabalho, foram realizados mergulhos na região, já 

que ao usar o SVL é importante a realização de observações preliminares do fundo da área 

onde se vai trabalhar, a fim de eliminar possíveis fontes de erro (vegetação, troncos, rochas 

etc.). Outros fatores a serem levados em conta são a profundidade da água - uma vez que esta 

determina a capacidade que o SVL vai atingir, o posicionamento do transdutor em relação ao 

motor do barco, que foi instalado na lateral da embarcação, a fim de evitar a interferência nas 

imagens e, por último, a duração da bateria, o que pode limitar o tempo de amostragem 

imediato. A utilização do SVL implica em um mínimo de treinamento antes do levantamento 

real. Desta forma, antes do início da pesquisa, foi realizado um treinamento quanto à 

utilização e interpretação das imagens do sonar em parceria com o Instituto de pesquisas 

ecológicas – IPE e Instituto Mamirauá, em Novo Airão – AM, assim como também em Icapuí 

– CE. 

 

3.3 Coleta e Análise de Dados 
 

A área de abrangência do estudo foi fundamentada no conhecimento prévio 

existente sobre a distribuição do peixe-boi marinho na região dos estuários dos rios 

Timonha/Ubatuba (CHOI et al., 2009). 

A área de estudo foi dividida em três trechos – Barra, Rio Ubatuba e Rio Carpina 

(Tabela 2). Cada trecho foi percorrido com barco de madeira com motor de popa, em 

transectos lineares baseados no método proposto por Thomas et al.(2009) e Buckland et al. 

(2008) para sistemas complexos (Figura 6). 

 



41 
 

Tabela 2 - Trechos definidos na área de estudo, quilômetros percorridos em cada saída embarcada e área de cada 
trecho. 

Trechos Km percorridos (média) Área em Km2 
I – Barra 6,12 1,5 
II – Rio Ubatuba 5,78 1,5 
III – Rio Carpina 5,19 1,0 

 

 
Figura 6 - Mapa da região baixa do Sistema Estuarino Timonha-Ubatuba, mostrando a área de estudo com os 

trechos definidos durante a pesquisa. 
 

As saídas de campo tiveram início em outubro de 2012 e finalizaram em junho de 

2014, totalizando 21 viagens de campo e 94 dias de embarque no estuário. Após a realização 

de três saídas de campo para definição da metodologia a ser empregada, foi definido que as 

saídas de barco seriam realizadas durante 5 dias consecutivos, duas vezes por mês, de março a 

junho de 2013 e janeiro a junho de 2014, totalizando então, 18 viagens de campo para aplicar 

a metodologia e 75 dias de embarque. 

O primeiro semestre do ano foi escolhido devido às informações prévias obtidas 

junto à população local (AQUASIS, 2008) de que os peixes-bois estavam presentes dentro do 

estuário na época chuvosa (primeiro semestre). Todavia, expedições também foram realizadas 

no período de agosto a dezembro de 2013 e 2014, com o intuito de verificar a ocorrência do 

peixe-boi dentro do estuário no período de estiagem. Como no segundo semestre do ano não 

foi possível registrar a presença do peixe-boi pelos métodos utilizados no presente estudo 
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(i.e., visual, sonar e hidrofone), estes dados não foram incluídos nas análises, visto que o 

principal objetivo do presente estudo é determinar a estimativa de abundância do peixe-boi na 

região e para tanto, é necessário um número mínimo de detecções da espécie. 

O transdutor do SVL, modelo Humminbird 998c SI Combo (Figura 4), foi 

instalado na lateral de uma embarcação de madeira de 6,5 metros de comprimento com motor 

de popa (Figura 7 e 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Embarcação de madeira com motor de rabeta utilizada durante a pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - Localização do transdutor do sonar de varredura lateral instalado na lateral da embarcação. 
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Os transectos foram estabelecidos aleatoriamente e medidos usando o Google 

Earth, enquanto a largura foi padronizada de acordo com a qualidade da imagem do fundo 

dada pelo Sonar, estabelecida em 30 metros de cada lado (direito e esquerdo). 

O trajeto de cada trecho do transecto foi inteiramente percorrido com o sonar 

ligado e duas pesquisadoras revezaram de hora em hora na visualização das imagens geradas 

pelo sonar (Figura 9). 

Conforme o barco foi percorrendo o trajeto, as imagens foram aparecendo na tela 

do sonar, com informações de profundidade, temperatura da água, posição geográfica, hora do 

dia e velocidade do barco (Figura 10). Quando um peixe-boi foi visualizado no sonar, a 

imagem foi gravada (Figura 11) para posterior análise da distância perpendicular em que 

estava o animal. Os peixes-bois foram identificados seguindo as técnicas propostas por 

Gonzalez-Socoloske et al. (2009) e Gonzalez-Socoloske e Olivera-Gomez (2012), com a 

consideração adicional para o efeito da densidade do objeto e a posição das sombras do objeto 

(Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Pesquisadoras coletando os dados com o sonar de varredura lateral. 
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Figura 10 - Imagem gerada pelo sonar de varredura lateral, com as informações fornecidas pelo equipamento. 
 
 

 

Figura 11 - Imagem de mãe e filhote de peixe-boi, gerada pelo sonar. Os animais estão localizados embaixo do 
barco, próximo ao fundo do rio, a uma profundidade de aproximadamente 7 metros. P – peixe-boi; F – filhote; S 
– sombra de ambos. Neste caso, a distância perpendicular do objeto é 0 (zero), pois está embaixo da embarcação. 

 

Diferentes respostas acústicas e sombras são produzidas dependendo da posição 

corporal do peixe-boi em relação ao transdutor do sonar. Todos os objetos que produziram 

respostas acústicas ou demonstraram morfologia do peixe-boi, incluindo a cauda em forma de 

pá, forma do corpo de amendoim, cabeça pequena, ou nadadeiras foram avaliadas. Se a 

resposta acústica exibiu morfologia e comprimento aproximado de peixe-boi, produziu uma 

sombra, e se encaixou em uma das imagens modelo de peixe-boi estabelecidas por Gonzalez-

Socoloske e Olivera-Gomez (2012), esta, foi incluída como uma observação do peixe-boi. 

Adicionalmente, para confirmação da presença de peixes-bois na região, outros dois 

observadores, um de cada lado do barco, cobriam visualmente um ângulo de 180º e anotavam 

a presença dos animais. 
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Após percorrer todo o trajeto, o motor da embarcação e o sonar foram desligados 

e um hidrofone conectado a um gravador digital (Figura 12) foi lançado na água, com o 

intuito de confirmar a presença dos animais na região, por meio dos sons emitidos por eles. Se 

fosse detectada a presença de peixes-bois no local, as gravações eram iniciadas e a equipe 

permanecia no local de 30 minutos à uma hora gravando as vocalizações dos animais. As 

gravações foram armazenadas em um cartão de memória do gravador e posteriormente 

baixadas para o computador para análises. Durante as gravações, a equipe também anotou 

quantos animais eram avistados e seus possíveis comportamentos. 

 

 
Figura 12 -A - Hidrofone HTI MIN-EXPORTABLE High Tech Ink ®; B – gravador digital MARANTZ® 

PMD661 utilizados para confirmação da presença de peixes-bois marinhos na área de estudo. 
 

Os critérios de inclusão de uma detecção foram conservadores e forneceram uma 

contagem mínima, que depende da orientação do peixe-boi na coluna de água. Todas as 

observações foram documentadas em uma planilha junto com os seguintes parâmetros: trecho, 

número de gravação, profundidade, velocidade do barco, distância perpendicular do barco, 

latitude, longitude, data e hora. 

O software Humminbird PC foi usado para visualizar dados registrados pelo 

Sonar e as imagens salvas pelo sonar foram visualizadas no programa IrfanView®. 

Das 18 viagens realizadas no período, 75 expedições (saídas embarcadas) foram 

realizadas. Todos os transectos tiveram 60 metros de largura, ou seja, 30 metros de cada lado, 

direito e esquerdo e o comprimento do transecto todo variou em cada trecho: I – 6,12km, II – 

5,78 km e III – 5,19 km (Tabela 2). A velocidade do barco variou de 0,1 km/h a 9,4 km/h, 

permanecendo em média 5,0 km/h. 

Devido à vegetação e formações rochosas presentes na área de estudo, um 

observador poderia confundir um objeto na coluna d´água colaborando para uma detecção de 

peixe-boi no sonar produzindo um falso positivo. Para minimizar este fato, um dos 

observadores presente em todas as saídas embarcadas foi um pescador e mergulhador 
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experiente da região, que tinha conhecimento do fundo, assim como também foram realizados 

mergulhos e saídas embarcadas para reconhecimento da região, com o sonar. 

Cada imagem gerada foi analisada e categorizada pelos pesquisadores 

independentemente, de acordo com a seguinte classificação: A - tenho certeza que é um 

peixe-boi (um ou mais -  se mais, dizer a quantidade); B - muito provável que seja um peixe-

boi, mas não estou 100% certa; C - tenho dúvidas se é um peixe-boi e; D - tenho certeza que 

não é peixe-boi. As imagens que geraram dúvidas, ou seja, ficaram nas categorias B ou C, 

foram enviadas para o pesquisador Daniel González, que ajudou na avaliação e confirmação. 

As dificuldades para detecção de peixes-bois no campo usando o SVL incluíram o 

tempo limitado de exibição (10 segundos) e resolução, o pequeno tamanho da tela, o brilho do 

sol e a percepção do observador devido à fadiga (muito tempo debaixo do sol, com a cabeça 

baixa olhando para uma tela). Dadas estas questões com a detecção de peixes-bois durante as 

pesquisas de campo com o SVL, a capacidade de analisar e avaliar as gravações das imagens 

usando um visualizador e editor de imagens foi essencial. No computador, com um editor de 

imagens é possível visualizar as imagens com maior resolução e detalhes em uma tela muito 

maior e sem o reflexo do sol, permitindo uma revisão lenta e detalhada. Além de ser possível 

que outras pessoas experientes avaliem as imagens. Em campo, o brilho do sol foi 

minimizado com a utilização de panos escuros, formando uma cobertura na tela do sonar. Por 

fim, com relação à percepção do observador devido à fadiga, dois técnicos revezavam na 

visualização das imagens do sonar de hora em hora. 

 

3.3.1 Distribuição, frequências de ocorrência e detecção 
 

A frequência de ocorrência (FO) de peixes-bois na área de estudo, como um 

indicador populacional foi calculada da seguinte forma: número de dias com detecções de 

peixes-bois (DD) por total de dias embarcado (DE). Assim, temos: FO=DD/DE x 100 

(IBAMA/CMA, 2006). Outros indicadores populacionais e ecológicos calculados foram a 

média de peixes-bois avistados por saída embarcada, a média de detecções de peixes-bois 

pelo SVL por saída embarcada, a abundância relativa (que é o número máximo de peixes-bois 

detectados em um mesmo dia), a probabilidade de ocorrência de peixes-bois por hora de 

esforço e a probabilidade de detecção por hora de esforço. 

Além disso, detecções de peixes-bois realizadas pelo SVL foram avaliadas com 

relação à frequência de detecções de acordo com os seguintes parâmetros: período 
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(ano/meses), local (trechos), tamanho de grupo (quantos indivíduos de peixes-bois avistados 

numa detecção), profundidade, velocidade do barco, fase da lua e maré. 

Com exceção dos dados da fase da lua e maré, o restante das informações é 

fornecido pelo SVL. Com o dia e horário de cada detecção, as fases da lua e maré foram 

coletadas do banco nacional de dados oceanográficos (BNDO) do Centro de Hidrografia da 

Marinha – Diretoria de Hidrografia e Navegação, da Marinha do Brasil pelo sítio eletrônico 

<http://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-previsao-mare/tabuas/>. Com todas as informações, a 

frequência relativa de cada detecção foi calculada para cada parâmetro mencionado. 

 

3.3.2 Estimativa de densidade e abundância 
 

Uma das abordagens para estimar a abundância de espécies é através do número 

de detecções em função de alguma medida que descreve o processo de observação, no caso 

distâncias (BORCHERS et al., 2002). Desta forma, o método utilizado para determinar a 

estimativa de abundância do peixe-boi marinho na área de estudo foi o de transecções lineares 

com amostragem de distâncias – Distance Sampling (THOMAS et al., 2002). 

Este método consiste na contagem de indivíduos ou grupos ao longo de unidades 

amostrais (linhas de transecção ou pontos) posicionadas na área de estudo, e considera que 

nem todos os indivíduos da unidade amostral são detectados. O próximo passo é quantificar a 

probabilidade de detecção de cada indivíduo e/ou grupos, sendo possível inferir sobre 

indivíduos presentes, porém não detectados (THOMPSON, 2002). Para isto, o método de 

amostragens de distâncias consiste em registrar a distância perpendicular ao transecto linear 

para cada indivíduo ou grupo detectado. Desta forma, a distância perpendicular deve ser 

coletada de forma precisa e consiste informação indispensável ao método. 

Para determinar a distância perpendicular do peixe-boi (objeto de interesse), o 

sonar possui uma ferramenta própria. Através de um cursor que o técnico que está operando o 

sonar movimenta até chegar ao ponto onde está o objeto de interesse (Figura 13). Para saber a 

distância perpendicular do objeto de interesse é necessário subtrair a profundidade do local da 

distância que o cursor mostra. Outra forma de determinar a distância perpendicular foi através 

da utilização de regra de três (Figura 14), já que é possível saber que a distância máxima que 

o sonar atinge é de 30 metros (que foi determinado pelo técnico que opera o sonar). 
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Figura 13 - Cursor indicando a posição do objeto de interesse e distância em que o cursor está (seta vermelha). 
Distância perpendicular: 10 metros (indicado pelo cursor) menos 3,8 metros de profundidade = 6,2 metros 
aproximadamente. 

 

 

Figura 14 - Imagem captada pelo sonar de dois peixes-bois. Regra de três para determinar a distância 
perpendicular dos animais do barco. 

 
 

Para confirmar esta distância dada pelo cursor do sonar, como também pela 

utilização de regra de três, foram realizados testes com os currais de pesca (estruturas fixas) 

presentes no rio (Figura 15). O barco passou lateralmente a distâncias determinadas (5, 7, 10, 

20 metros) dos currais de pesca e as distâncias foram confirmadas (Figura 15). 
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Figura 15 – Currais de pesca (estruturas fixas) detectadas pelo sonar e utilizadas para confirmação das distâncias 
perpendiculares. 1 – barco passando lateralmente a cinco metros de distância; 2 – sete metros de distância lateral; 
3 – dez metros de distância lateral e 4 – 20 metros de distância lateral. 

 

Com o SVL, essa informação da distância perpendicular, pode ser coletada de 

forma precisa, de maneira simples, sendo essa uma das principais vantagens da utilização do 

sonar, pois pelos métodos utilizados tradicionalmente, é necessário coletar a distância linear e 

o ângulo, para posterior coleta da distância perpendicular. 

A partir do conjunto das medidas de distância, o método de amostragem de 

distância determina uma função ou modelo de detecção da espécie naquela área de estudo.  

A função de detecção descreve a probabilidade de detectar um objeto que esteja a 

uma distância x do ponto ou transecto (g(x)). Um dos conceitos chave deste método é que 

quanto mais perto da linha de transecção, maior é a probabilidade de visualizar um animal ou 

grupo. Quanto mais longe menor é a chance de enxergá-lo. Ou seja, a probabilidade de 

detecção diminui com a distância. Portanto, esta função descreve como a probabilidade de 

detectar um indivíduo ou grupo decresce com a distância da linha de transecção. Construída a 

função de detecção, é possível estimar o total de indivíduos presentes na área, detectados ou 

não (THOMAS et al., 2002). 
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A análise do método de amostragem de distância não pressupõe normalidade dos 

erros ou resíduos. Existem três pressupostos principais para a aplicação do método de 

amostragem de distâncias: (1) todos os indivíduos na linha são detectados, ou seja, os animais 

a uma distância zero da linha de transecção ou perto dela serão detectados (g(0)=1); (2) os 

indivíduos são detectados antes de responder à presença do observador, com movimentos 

evasivos, por exemplo, ou ausência de movimentos responsivos; e (3) as distâncias são 

medidas ou estimadas de forma acurada. Na utilização do sonar de varredura lateral, os 

pressupostos 1 e 3 descritos acima foram atendidos de forma satisfatória, pois os animais 

embaixo do barco são detectados pelo sonar e o sonar possui ferramenta própria para medir as 

distâncias laterais de forma acurada. 

Outros dois pressupostos do método, desejáveis, mas não obrigatórios, é que as 

unidades amostrais devem ser representativas na área estudada e a independência entre as 

detecções, ou seja, o mesmo objeto não pode ser detectado em mais de uma linha, e uma 

detecção não pode levar à outra detecção (BUCKLAND et al., 2008). 

Além desses pressupostos, existem outras recomendações relativas ao tamanho da 

amostra que interferem na precisão das estimativas. Quanto maior o número de registros (n), 

mais precisa será a estimativa. Em geral, um mínimo de 60-80 observações é necessário para 

estimativas de abundância confiáveis. Em locais cuja área não permite a distribuição de 

muitas unidades amostrais (i.e. de 10 a 20 transectos lineares, BUCKLAND et al., 2008), a 

repetição dos transectos pode ser realizada para alcançar um n apropriado, sem violação da 

independência amostral (ROSENSTOCK et al., 2002). 

Para a análise dos dados de amostragem por distância foi utilizado o software 

DISTANCE 6.0 (THOMAS et al.,2009). O software baseia-se na série de probabilidade de 

Fourier para a função de densidade de f(x). As densidades foram estimadas usando a equação: 

 

 
 
Onde D = densidade populacional estimada, n = número de animais detectados no transecto, f(0) = função 

de densidade e L = comprimento do transecto.  
 

Para a construção da função de detecção, é utilizada pelo programa Distance uma 

função matemática principal (keyfunction) e termos de ajuste (adjustment terms), que podem 

melhorar o ajuste do modelo/função aos dados. Dentre as funções matemáticas consideradas 

estão a uniforme, meia-normal e taxa-de-risco. Os ajustes de série considerados foram o 

cosseno, polinomial simples e polinomial de Hermite. Assim, foram considerados diferentes 
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funções/modelos de detecção para os dados. Com a função de detecção, é obtido a 

probabilidade de detecção, que corrigirá os animais que deixaram de ser detectados por causa 

da distância. A probabilidade de detecção foi estimada usando a equação: 

 

 
Onde D = estimativa de densidade, n = número de animais detectados no transecto, w = largura da faixa 

amostrada, L = comprimento do transecto e p = probabilidade de detecção.  

O melhor modelo dentre o conjunto de modelos considerados foi escolhido 

baseado no menor valor de AIC (Critério de Informação de Akaike – ver AKAIKE, 1973). O 

AIC é um critério utilizado para seleção de modelos baseado no princípio da parcimônia, onde 

o modelo com melhor ajuste e menor número de parâmetros é considerado o melhor 

(MACKENZIE et al., 2006). O Delta AIC é a diferença entre o AIC do modelo em relação ao 

melhor modelo considerado (que tem o menor valor de AIC e valor de Delta AIC igual a 

zero). Valores de Delta AIC inferiores a dois são considerados plausíveis e devem ser 

considerados as melhores representações dos dados dentre o conjunto de modelos 

considerados.  

A verificação do bom ajuste do melhor modelo aos dados foi feita por exame 

crítico de outros testes estatísticos de ajuste (teste de Kolmogorov-Smirnov, teste Cramér-

von-Mises e o gráfico Q-q) (BUCKLAND et al., 1993; BUCKLAND, 2006; THOMAS et al., 

2009). Se o resultado dos testes mostrar que não são significativos, a hipótese nula deve ser 

aceita pois não existe diferença significativa entre o que o modelo prevê e os dados. Ou seja, 

não há desvio do modelo aos dados e desta forma, podemos considerar que os dados se 

adequaram ao modelo. 

 

3.3.3 Ameaças e impactos antrópicos 
 

Ameaças são as atividades antrópicas identificadas na área de estudo, como por 

exemplo: a pesca, o tráfego de embarcações, entre outros. Impacto é todo efeito sobre a 

espécie, causado pelas alterações e/ou atividades antrópicas (ameaças). Os impactos 

antrópicos podem ser diretos, indiretos ou potenciais. 
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Impacto direto  

 

Foram considerados impactos diretos aquelas ameaças cujas consequências são 

geradas diretamente no indivíduo. Esse tipo de impacto pode gerar efeitos de curto prazo, 

como morte imediata, mudança de comportamento ou fuga e/ou abandono da área, ou efeitos 

cumulativos em médio e longo prazos, colocando em risco os animais (WARD; MOSCROP, 

1999).  

 

Impacto indireto  

 

As ameaças cujos efeitos oferecem risco ao habitat onde a espécie vive foram 

categorizadas como impacto indireto. Algumas atividades dessa natureza incluem sobre-

exploração de níveis tróficos baixos e degradação de habitat (HOOKER, GERBER, 2004).  

 

Impacto potencial 

 

Essa categoria foi atribuída aos riscos identificados na área de estudo, mas cujos 

efeitos sobre a espécie são desconhecidos para a região, havendo registros na literatura de seu 

efeito direto sobre a espécie em outros locais. 

 

A identificação das ameaças foi realizada através da observação e descrição das 

atividades antrópicas exercidas na região, durante os embarques. Durante as saídas 

embarcadas, todas as atividades antrópicas identificadas foram georreferenciadas, usando um 

GPS, para posterior mapeamento, enquanto a equipe passava com a embarcação por elas. 

Além de marcar o ponto no GPS, as atividades foram fotografadas. A quantidade de barcos, o 

tipo de embarcação, tipos e alvos de pesca foram descritos e quantificados durante as saídas 

embarcadas, assim como qualquer outra atividade antrópica. 

Após identificar as ameaças na área de estudo, a literatura sobre estas atividades, 

assim como sobre a área de estudo foi revisada para um maior aprofundamento sobre cada 

atividade identificada e os potenciais efeitos sobre a espécie e/ou o ecossistema (impactos 

antrópicos). Após levantamento realizado sobre as ameaças e os impactos sobre o peixe-boi 

marinho tanto na área de estudo como também na bibliografia, os impactos foram 

categorizados em direto, indireto e potencial. 
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4 RESULTADOS & DISCUSSÃO 

 

Durante a pesquisa foram percorridos 918 quilômetros em 236 horas de esforço, 

nos três trechos. O esforço de pesquisa usando o Sonar de Varredura Lateral (SVL) foi de 189 

horas e incluiu os três trechos. Com o hidrofone, o esforço foi de 47 horas e incluiu os trechos 

I e III, locais com maior frequência de observação de peixes-bois. Dessas 47 horas de esforço 

com o hidrofone, 26 horas e 20 minutos foram de esforço de gravação. Utilizando o hidrofone 

(acústica passiva) foi possível detectar os peixes-bois na região, no entanto, as gravações das 

vocalizações realizadas foram mascaradas devido às interferências do ruído do ambiente e de 

outros organismos presentes, como cracas e camarões. Desta forma, as gravações só foram 

utilizadas para confirmar a presença dos animais na região. 

As velocidades ideais do barco para obter as melhores imagens acústicas do sonar 

foram de 2,0 a 7,0 quilômetros por hora, como já havia sido mencionado por Gonzalez-

Socoloske e Olivera-Gomez (2012). A média de velocidade para as melhores imagens de 

peixes-bois foi de 3,88 Km/h. 

Foram capturadas 3.489 imagens e salvas no cartão de memória para posterior 

análise durante as 75 expedições. Das 3.489 imagens gravadas, 569 continham dados 

utilizáveis e foram triadas para análise fina. Algumas gravações não tinham dados ou estavam 

corrompidas. Todas as 569 imagens que continham dados utilizáveis foram revisadas 

cuidadosamente em editores de imagens, por quatro pesquisadores independentes, com 

experiência, como descrito anteriormente, para avaliar detecções preliminares de peixes-bois, 

e também identificar e eliminar possíveis falsos negativos e positivos. 

Das 569 imagens triadas para análise fina, 77 foram confirmadas como detecções 

de peixes-bois pelo sonar (categoria A) e as restantes 492 imagens não foram confirmadas 

como sendo peixes-bois, pois não se enquadraram no modelo do sonar estabelecido, como 

posição corporal (forma de amendoim) e sombra produzida. A Figura 16 mostra algumas das 

imagens de peixes-bois consideradas como detecções, classificadas pelos pesquisadores na 

categoria A. 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Imagens de peixes-bois consideradas como detecções, classificadas pelos pesquisadores na categoria 
A (100% de certeza se tratar de peixe-boi). 
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Há várias razões que explicam a diferença notável entre detecções de peixe-boi 

presuntivas (569) e confirmadas (77). A unidade Humminbird® que mostra a resposta 

acústica da sonda tem uma tela de 12,5 centímetros x 7,5 centímetros. Esta tela é pequena e 

tem uma resolução limitada, a não ser que o zoom seja utilizado (Humminbird 998c SI 

Manual). Porém, a utilização do zoom em campo é impraticável, já que para acessá-lo, você 

perde a tela em tempo real e pode deixar passar alguma detecção de peixe-boi, enquanto 

visualiza o zoom. Além de ter um tamanho e uma resolução limitada, o brilho do sol em dias 

claros torna difícil a visualização das imagens na tela. 

O sonar de varredura lateral se mostrou uma ferramenta importante para detectar e 

estimar a abundância de peixes-bois em ambientes similares ao que foi estudado, como já 

mencionado por González-Socoloske et al. (2009). Em um ambiente onde as observações 

diretas são difíceis, o uso de métodos indiretos, como o SVL, torna-se eficaz para detectar 

peixes-bois. As informações recolhidas a partir de observações diretas são limitadas a inferir a 

presença ou ausência da espécie na área e a determinação de índices de abundância relativa, 

como o número máximo de avistagens simultâneas. No entanto, observações diretas permitem 

a coleta de outras informações valiosas, como as classes de idade, comportamento e até 

mesmo características particulares dos indivíduos (CASTELBLANCO-MARTÍNEZ, 2004). 

Desta forma, recomendamos a realização de pesquisas futuras utilizando o SVL somado às 

observações visuais na região, assim como também em outras áreas de ocorrência da espécie, 

onde o ambiente permita. Os dados obtidos com o SVL podem ser aplicados aos modelos 

utilizados para estimar o tamanho e a densidade da população.  

 

4.1 Distribuição, frequências de ocorrência e detecção 
 

Foi registrado um total de 139 peixes-bois em 77 detecções (uma detecção pode 

conter um ou mais indivíduos) nos três trechos percorridos. Este número incluiu 120 

indivíduos observados no Rio Carpina (Trecho III), em 64 detecções (83,1%), dois indivíduos 

no Rio Ubatuba (Trecho II), em duas detecções (2,6%) e 17 indivíduos na Barra (Trecho I), 

em 11 detecções (14,3%) (Tabela 3). A Figura 17 mostra a localização das 77 detecções de 

peixes-bois registradas na área de estudo. A frequência de detecção desses animais foi maior 

no Trecho III (Figura 18), contudo, no geral, peixes-bois ocuparam toda a área estudada 

(Figura 17). 
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Os resultados confirmaram a presença do peixe-boi marinho em toda área de 

estudo, com maior incidência no trecho III e I, rio Carpina e Barra respectivamente, utilizando 

o trecho II (Rio Ubatuba) provavelmente apenas como passagem entre os trechos I e III. 

Porém, a distribuição do peixe-boi não foi uniforme na área de estudo. 

O grande número de peixes-bois observados na região, principalmente no Rio 

Carpina (trecho III) está de acordo com o estudo de Choi et al. (2009) baseado em entrevistas 

com residentes locais, que documentou a presença de peixes-bois em toda área de estudo com 

maior frequência de detecção também no Rio Carpina. 

 

Tabela 3 - Número de peixes-bois observados e detecções através do sonar de varredura lateral. 

 

Trechos 
Sonar 

Nº de peixes-bois Detecções 
I 17 11 
II 02 02 
III 120 64 

TOTAL 139 77 
 

 

Figura 17 – Detecções (pontos vermelhos) de peixes-bois pelo sonar de varredura lateral na área de estudo. 
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Figura 18 – Frequência de detecção do peixe-boi marinho nos trechos I, II e II. 

 

Estes resultados indicam que a área de ocorrência do peixe-boi marinho está de 

acordo com os hábitos da espécie já que a área possui condições ecológicas favoráveis para a 

manutenção da espécie, como descrito por Hartman (1979), tais como águas calmas e rasas, 

fontes de água doce, disponibilidade de alimento e temperaturas acima de 20ºC, 

características observadas durante as saídas embarcadas e os mergulhos efetuados na região. 

Dos 75 dias de esforço (embarques), em 45 deles, foi realizada pelo menos uma 

detecção de peixe-boi. Desta forma, a frequência de ocorrência de peixes-bois na região no 

período de janeiro a junho de 2013 e 2014, foi de 60%. Uma média de 1,85 peixes-bois e 1,03 

detecções por saída embarcada. A abundância relativa, ou seja, o número máximo de peixes-

bois detectados em um mesmo dia, foi de 44 indivíduos em 19 detecções. A probabilidade de 

ocorrência de peixes-bois por hora de esforço foi de 0,73 peixe-boi/hora. E a probabilidade de 

registrar uma detecção foi de 0,41 detecção/hora (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Indicadores populacionais e ecológicos do peixe-boi marinho na área de estudo. 

Indicadores populacionais e ecológicos do peixe-boi marinho 

Frequência de ocorrência 60% 

Detecções/saída embarcada 1,03 

Peixes-bois/saída embarcada 1,85 

Abundância relativa 44 

Probabilidade de ocorrência de peixe-boi/hora de esforço 0,73 

Probabilidade de detecção/hora de esforço 0,41 
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Este foi o primeiro estudo utilizando o SVL para detectar peixes-bois no Brasil, 

impossibilitando a comparação dos dados com outros estudos realizados no país. Porém, em 

pesquisas realizadas com observações visuais, através de ponto fixo na Ilha do Gato e 

Guarapiranga, ambos no Maranhão, a probabilidade de ocorrência foi de 0,46 e 0,227 peixe-

boi/hora respectivamente (ALVITE, 2008). 

Os resultados apresentados no presente estudo, tanto a frequência de ocorrência, 

como a probabilidade de ocorrência de peixe-boi/hora, podem ser considerados altos quando 

comparados a outros locais de observação da espécie no norte/nordeste (ALVITE, 2008). No 

entanto, segundo Alvite (2008), a probabilidade de ocorrência de menos de um peixe-boi por 

hora ainda é considerada baixa. 

A área de estudo está inserida dentro da Área de Proteção Ambiental Delta do 

Parnaíba. Segundo Alves et al. (2013b), em sobrevoo realizado entre AL e PI, a densidade de 

peixes-bois foi maior em áreas de proteção ambiental, onde a média foi de 0,3 indivíduo por 

segmentos de 5km, bem maior que em outras áreas, onde a média foi de 0,1 indivíduo por 

segmentos de 5km. No entanto, as áreas de proteção ambiental percorridas foram criadas para 

proteção do peixe-boi marinho, estando em áreas de maior ocorrência da espécie. Este mesmo 

estudo mostrou que entre as áreas de proteção ambiental estudadas, a APA Delta do Parnaíba 

foi uma das que apresentou a maior densidade de peixes-bois, reforçando a importância das 

áreas marinhas protegidas para a conservação do peixe-boi marinho. 

A presença de filhotes foi confirmada em apenas oito das 77 detecções. 

Entretanto, acredita-se que este número pode estar subestimado, uma vez que não foi possível 

medir o tamanho dos animais através das imagens do SVL. Isto se deve ao fato de que tanto a 

velocidade da embarcação quanto a velocidade de natação dos animais influenciam no 

tamanho dos objetos ao longo do plano perpendicular ao sensor, de forma inversamente 

proporcional, ou seja, quanto maior a velocidade, menor o objeto e vice-versa. Desta forma, a 

identificação de filhotes foi feita através da associação com indivíduo aparentemente maior. 

Estudos etnobiológicos na região já indicavam que tanto o estuário como a região 

costeiro-marinha adjacente, em águas rasas são utilizados pelas fêmeas para cuidado parental 

(CHOI et al., 2009). De acordo com Hartman (1979), os peixes-bois buscam áreas abrigadas, 

como rios, para se reproduzir e dar à luz. A espécie apresenta um longo período de cuidados 

parentais, e os filhotes podem permanecer com a mãe por até dois anos (CALDWELL; 

CALDWELL, 1985). O cuidado parental da espécie é determinante para a sobrevivência dos 

filhotes. Há registros de que a fêmea de peixe-boi levanta e carrega o recém-nascido no dorso 

e na cauda por várias horas, até que ele estabeleça seu ritmo respiratório (CALDWELL; 
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CALDWELL, 1985). Desta forma, o uso do estuário para cuidado parental, reforça a 

importância da região para a espécie. O fato de não terem sido registrados encalhes de filhotes 

na região, em contraste com o litoral leste do Ceará, que detém o recorde em encalhes de 

neonatos da espécie para o país (AQUASIS, 2016), evidencia esta questão. 

Com relação ao ano, 87% (n = 67) das detecções foi realizada no ano de 2013, 

ficando 2014 com apenas 13% (n = 10) das detecções (Figura 19). Não se sabe ao certo o que 

causou esta diferença na frequência de detecções nos anos de 2013 e 2014. Uma vez que 

mesmo com uma diferença de amostragem (2013 a amostragem foi menor), o número de 

detecções em 2013 foi maior. Segundo os dados de precipitação da região, retirados do banco 

de dados do CPTEC/INPE, em 2014 foi registrado um volume pluviométrico (em mm) maior 

do que em 2013. O fato de ter chovido pouco em 2013, pode ter reduzido drasticamente os 

bancos de alimentação da espécie e as fontes de água doce, fazendo com que os indivíduos 

deixassem a área no ano seguinte. Por outro lado, em 2013, os animais poderiam estar mais 

concentrados em áreas específicas do estuário, devido a diminuição dos bancos de 

alimentação e fontes de água doce e em 2014, estariam mais distribuídos no estuário e nas 

áreas costeiras adjacentes. 

 

 

Figura 19 – Frequência relativa de detecções do peixe-boi marinho nos anos de 2013 e 2014. 

 

Um outro possível fator que pode ter contribuído para a baixa frequência de 

detecções no ano de 2014 pode ter sido relacionada a entrada de uma embarcação motorizada 

de grande porte dentro do rio, toda semana, nas marés cheias, como relatado por diversos 
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pescadores e moradores de Cajueiro da Praia. A informação foi repassada para a chefia da 

APA Delta do Parnaíba (ICMBio) que realizou denúncia junto a Polícia Federal, que 

apreendeu a embarcação. Segundo pescadores da região, esta embarcação também pode ter 

sido o motivo do desaparecimento dos animais na região no final de 2013 e início de 2014. 

Com relação aos meses do ano com maior frequência de detecção, maio foi o mês 

com o maior número de detecções (59,7%, n = 46), seguido do mês de março com 18,2% (n = 

14) e abril com 10,4% (n=8). Janeiro e fevereiro foram os meses com o menor número de 

detecções (Figura 20). 

 

 

Figura 20 – Frequência de detecção do peixe-boi marinho por mês. 

 

Segundo os dados de precipitação fornecidos pelo CPTEC/INPE na região, os 

meses com maior precipitação nos anos de 2013 e 2014 foram de março a maio, o que pode 

explicar a maior frequência de detecções da espécie nestes meses. Segundo estudos 

etnobiológicos (AQUASIS, 2008) na região houve uma maior ocorrência da espécie entre 

janeiro e abril, diferindo um pouco com os dados do presente estudo. 

Entre os meses de agosto e dezembro de 2013 e 2014, foram realizadas 17 saídas 

embarcadas para detectar peixe-boi na área de estudo. No entanto, a espécie não foi detectada 

em nenhuma das saídas embarcadas, confirmando que a presença do peixe-boi marinho dentro 

do estuário está relacionada à época chuvosa (primeiro semestre), como já mencionado 

anteriormente (AQUASIS, 2008). Acredita-se que a ausência dos animais dentro do estuário 

no segundo semestre do ano, se deu devido à falta de chuva, que pode ter reduzido os bancos 

de alimentação, como também devido à alta salinidade do rio (entre 40 e 42), demonstrando a 

ausência de água doce. 
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Deutsch et al. (2003) sugeriram que o padrão de sazonalidade de ocorrência de 

peixe-boi ocorre, em parte, devido a abundância e qualidade de alimento disponível. Segundo 

Aquasis (2008) houve um maior número de detecções de peixe-boi dentro do estuário no 

“inverno” (primeiro semestre) e este fato, segundo os autores, pode estar relacionado ao 

cobrimento dos bancos de fanerógamas marinhas localizados nas praias da região (fora do 

estuário, na região costeira adjacente). Nessa época, o aumento da vazão dos rios faz com que 

maior quantidade de sedimento seja carregada para fora do estuário, e a lama formada pelo 

material em suspensão acaba sedimentando nas áreas dos bancos. 

No entanto, Meirelles (2003) sugeriu, para a área costeira do litoral leste do Ceará, 

que um pico na produtividade das fanerógamas marinhas, principal alimento da espécie na 

região, ocorreria na estação chuvosa (entre janeiro e junho) quando há uma diminuição 

significativa nos ventos alísios, levando a uma diminuição na turbidez da água e 

consequentemente maior penetração de luz nos bancos. Desta forma, embora os peixes-bois 

da região do estuário dos rios Timonha e Ubatuba também se alimentem de algas, Spartina sp 

e mangue, é possível que no período chuvoso haja mais biomassa de fanerógamas e, 

consequentemente maior abundância de peixes-bois.  

O tamanho de grupo variou de indivíduos solitários (44,16%, n=34) a 

agrupamentos de até sete animais (1,30%, n=1). A segunda maior frequência de detecção foi 

de grupos de dois indivíduos, com 40,26% (n=31) das detecções, seguido de três indivíduos 

(11,69%, n=9), 4 (1,30%, n=1) e 5 (1,30%, n=1). Deste modo, indivíduos solitários ou em 

duplas totalizaram 84,5% das detecções registradas (Figura 21). 

 

 

Figura 211 – Frequência relativa da quantidade de peixes-bois (tamanho de grupo) encontrada nas detecções. 
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Esses resultados estão de acordo com os dados de Hartman (1971; 1979), que 

concluiu a partir de observações do peixe-boi da Flórida, Trichechus manatus latirostris, que 

esses animais são essencialmente solitários e que a única associação duradoura ocorre entre 

mãe e filhote, que formam a unidade familiar. O filhote é dependente da mãe não só para 

nutrição, mas também para obter informações sobre a localização de áreas de descanso e 

alimentação, e rotas de deslocamento. Todas as outras associações, com exceção da unidade 

familiar, são temporárias e casuais. 

Os grupos consistem, na sua maioria, de adultos e juvenis de ambos os sexos, que 

se juntam para migrar, acasalar, descansar ou alimentar-se. Durante os períodos de 

acasalamento, os peixes-boi formam grupos temporários, geralmente compostos por uma 

fêmea no estro e diversos machos jovens e adultos. Esses grupos podem permanecer unidos 

pelo período de uma semana a um mês (HARTMAN, 1971). Através das observações visuais, 

foram observados grupos grandes de até 7 animais, possivelmente grupos de acasalamento, de 

acordo com os comportamentos observados.  

Este tamanho de grupo do peixe-boi marinho, na qual predominam animais 

solitários ou em duplas também foi encontrado em outros estudos com a espécie no Brasil 

(LIMA et al., 1992; PALUDO, 1998; BOROBIA; LODI, 1992; PALUDO; LANGGUTH, 

2002; COSTA,2006; ALVITE, 2008; ALVES et al., 2013b). 

Nas detecções realizadas com o SVL, o maior agrupamento registrado foi de sete 

peixes-bois. Já através de observações visuais, foi registrado um agrupamento de 12 animais, 

no mês de maio de 2013. No nordeste do Brasil, a observação de agrupamentos maiores de 

peixes-bois foram registradas nos meses de setembro a fevereiro (SILVA et al.,1992; 

PALUDO, 1998; PALUDO; LANGGUTH, 2002; ALVES, 2007). Já no norte do país, na 

Baía do Tubarão, estado do Maranhão, Alvite (2008) registrou agrupamentos grandes da 

espécie, de até 14 animais, entre os meses de março e maio, que seria o pico da estação 

chuvosa na região. Os dados obtidos no presente estudo diferem do nordeste, porém são 

parecidos com os dados do Maranhão. No Nordeste, os estudos foram realizados em zonas 

costeiras, enquanto que no Maranhão, trata-se de um estuário que provavelmente possui as 

mesmas pressões ecológicas. 

Os estudos realizados sobre o comportamento da espécie no país indicam a 

formação de agrupamentos com tamanho máximo entre seis e nove indivíduos (ALVES, 

2007; PALUDO,1998; SILVA et al., 1992) e que esta formação, de agrupamentos maiores, 

nos quais os animais estão em forte associação, tem sido relacionada frequentemente à 

atividade reprodutiva (MEIRELLES et al., 2016). 
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A profundidade mínima onde os animais foram detectados foi de 2,0 metros e a 

máxima 9,9 metros. Os resultados mostraram que 87,1% das detecções de peixes-bois 

ocorreram em profundidades de 2 a 6 metros (Figura 22). 

 

Figura 222 – Frequência de detecção do peixe-boi marinho por classes de profundidade. 
 

Há registros de ocorrência de peixe-boi em profundidade mínima de 0,4m 

(PALUDO, 1998) e máxima de 10m (NOWAK, 1999). Segundo Bossart (1999), os animais 

permanecem a maior parte do tempo em profundidades entre 0,9 e 2,1m, onde existe maior 

abundância de fanerógamas submersas e áreas para descanso. Hartman (1979), no entanto, 

afirma que os animais vivem preferencialmente em águas de um a três metros de 

profundidade. 

Em outros estudos realizados no nordeste do Brasil com observações da praia ou 

embarcadas, a profundidade onde os peixes-bois foram registrados variou entre 0,4 e 5,6 

metros (BOROBIA; LODI, 1992; PALUDO; LANGGUTH, 2002; COSTA, 2006), 

corroborando com os dados obtidos no presente estudo. Já Alves et al. (2013b) registrou 

avistagens mais frequentes em profundidades de 6 a 8 metros, alcançando até 14,8 metros. 

Esta maior profundidade observada por Alves et al. (op cit.), pode estar associada ao método 

de coleta de dados, que foi através de sobrevôos, devido a cobertura mais eficiente de águas 

mais profundas, não sendo eficiente na arrebentação. 

A presença dos peixes-bois em profundidades baixas, geralmente com menos de 

12 metros de profundidade, parece estar relacionada com a disponibilidade de alimento 

(HARTMAN, 1979; OLIVERA-GÓMEZ; MELLINK, 2005; RODAS-TREJO et al., 2008; 

LANGTIMM et al., 2011). Além disso, estas áreas mais rasas frequentemente oferecem 
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abrigo, permitindo que os animais gastem menos energia nos intervalos respiratórios 

(SMETHURST; NIETSCHMANN, 1999; BACCHUS et al., 2009). 

Um maior registro de detecções (67,5%, n=52) ocorreu com a velocidade do barco 

até 3,0 Km/h, caindo o número de detecções com o aumento da velocidade do barco, como 

mostra a Figura 23. 

 

Figura 23 – Frequência de detecção do peixe-boi marinho de acordo com a velocidade da embarcação. 
 

Dentre todas as imagens de peixes-bois produzidas pelo sonar, as melhores 

imagens foram as que a velocidade do barco esteve entre 2,0 e 7,0 km/h, numa média de 3,88 

km/h, estando dentro do recomendado por Gonzalez-Socoloske e Olivera-Gomez (2012), que 

afirmaram que as melhores imagens acústicas do sonar foram entre 2,5 a 7,0 km/h. 

O número de detecções foi maior na lua nova (42,9%, n=33), seguido da lua 

minguante (36,4%, n=28). Lua cheia e crescente tiveram o mesmo valor (10,4%, n=8) como 

mostra a Figura 24. 
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Figura 24 – Frequência de detecção do peixe-boi marinho de acordo com as fases da lua. 
 

As diferentes fases lunares têm forte influência nas variações mensais de marés, 

que por sua vez são determinantes em aspectos oceanográficos. A velocidade de correntes, 

profundidade e variações na altura de marés são fatores ambientais que têm sido considerados 

importantes na escolha e preferência de habitats por peixes-bois, afetando sua distribuição e 

deslocamentos em escala local (HARTMAN, 1979). 

A relação das fases da lua com a frequência de ocorrência do peixe-boi, está 

relacionada provavelmente às amplitudes de marés. As luas nova e cheia, formam as grandes 

amplitudes de marés ou marés de sizígia (maré de lançamento) e as luas minguante e 

crescente formam as marés de quadratura (marés mortas), com menores amplitudes de maré. 

Agrupando as detecções realizadas nas luas nova e cheia em maré de sizígia e luas minguante 

e crescente em maré de quadratura, temos que 53% das detecções ocorreu nas marés de 

sizígia e 47% nas marés de quadratura (Figura 25), o que mostra que não houve relação da 

frequência de detecções de peixe-boi relacionada à maré. 

 

 

Figura 25 – Frequência de detecção do peixe-boi marinho nas marés de sizígia e quadratura. 
 

Estudos etnobiológicos na região (AQUASIS, 2008) e por monitoramento através 

de ponto fixo no litoral leste do Ceará (AQUASIS, 2006; ALVES, 2007) também não 

mostraram nenhuma correlação das fases da lua com a frequência de ocorrência da espécie. 

No entanto Alves (2007) relatou que houve um maior número de avistagens nas luas 

minguantes e crescentes, devido provavelmente às menores amplitudes de marés e 

consequentemente maior estabilidade do ambiente, com menores correntes marinhas, 

facilitando o deslocamento e a exploração dos recursos. 
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Na Barra de Mamanguape, na Paraíba, Silva et al. (1992) verificaram influência 

das fases da lua na ocorrência dos peixes-bois. Estes autores constataram o mesmo padrão de 

preferência, com 81% das avistagens em níveis superiores a um metro. Menores amplitudes de 

maré também dificultam a atividade de pesca de arrasto-de-fundo, devido aos riscos de colisão 

com os conglomerados. Desta forma, os animais podem visitar a área em momentos mais seguros, 

a salvo do impacto provocado pelas embarcações. 

No Maranhão, moradores locais afirmaram que os peixes-bois eram mais 

avistados nas marés de lançamento ou sizígia. No entanto, Alvite (2008) relatou que a região 

proporciona acesso aos recursos alimentares, águas abrigadas e com profundidades suficientes 

para os peixes-bois nas diferentes fases da lua, não sendo um fator determinante na escolha da 

utilização da área pelos animais. 

Embora não tenham sido observadas influências das fases da lua, as variações 

diárias nas marés demonstram uma maior utilização do estuário pelos peixes-bois na maré 

enchendo, com 48,1% (n=37) das detecções (Figura 26). 

 

 

Figura 26 – Frequência de detecção do peixe-boi marinho de acordo com as marés. 
 

A variação da maré determina a profundidade, provocando um avanço ou retração 

das faixas de profundidade preferidas pelos peixes-bois (IBAMA/CMA, 2006). Recursos 

alimentares e fontes de água doce, indisponíveis durante as marés secas podem se tornar 

disponíveis nas marés cheias, sendo assim acessados pelos animais. 

As variações nas alturas das marés vêm sendo descritas como fatores ambientais 

determinantes na escolha de áreas pelos peixes-bois (HARTMAN, 1979; JIMÉNEZ, 2005). 

Na Nicarágua, Jiménez (2002) notou que as marés exercem influência nos padrões de 
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atividade dos animais, sugerindo que os peixes-bois sejam mais ativos nas mudanças de maré 

ou quando estão em fase crescente. 

Foram levantadas quatro possibilidades para explicar as frequências de detecções 

dos peixes-bois em relação às diferentes fases da maré (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Fatores determinantes na frequência de detecções de peixes-bois no estuário dos rios Timonha e 
Ubatuba em relação às diferentes fases da maré (Adaptado de ALVITE, 2008). 

 

Maré Fator determinante Justificativa 

Enchendo Deslocamento Profundidade permitindo o livre deslocamento dos 
animais ao longo do canal do estuário 

Tempo de permanência na 
área 

Possibilita um maior tempo de permanencia no 
estuário, aproveitando a maré enchendo e a cheia 

Secando Água doce Influência da descarga fluvial levando a salinidade da 
água a valores menores ou próximos a zero 

Cheia Alimentação Acesso aos bancos de alimentação que ficam 
indisponíveis na maré seca 

Deslocamento Profundidade permitindo o livre deslocamento dos 
animais ao longo do canal do estuário 

Seca Cuidado parental Profundidades menores 

Repouso Menores velocidades de correntes, propiciando águas 
calmas para atividades de descanso e cuidado parental 

 
 

Estes dados diferem parcialmente dos dados obtidos na região por meio de 

entrevistas e através de observações diretas por ponto fixo na barra do estuário. Segundo os 

entrevistados, os animais eram mais observados durante os horários de maré cheia e 

acompanhando a maré, ou seja, quando a maré está enchendo, o peixe-boi adentra o rio e 

permanece nele durante a maré cheia, retornando ao mar quando a maré começa a secar. Estas 

informações indicam que a maré influencia o padrão de deslocamento da espécie (AQUASIS, 

2008). Por outro lado, os pesquisadores do ponto fixo na região avistaram os animais, que 

permaneciam em volta da torre de observação durante as marés secas. 

Paludo e Langguth (2002) ao avaliar a influência das marés sobre o padrão de uso 

dos peixes-bois na região da Praia do Sagi – RN observaram que as variações diárias nas 

alturas das marés provocaram um avanço ou retração das áreas utilizadas pelos peixes-bois, 

oferecendo diferentes habitats de acordo com a maré. Nesse trecho do litoral, formam-se áreas 
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abrigadas das ondas nas marés altas e intermediárias, proporcionando um habitat adequado 

para descanso ou cuidados parentais e os arrecifes cobertos por algas marinhas, importante 

fonte de alimento para os peixes-bois nessa região, ficam acessíveis aos animais. 

Em outros estudos realizados no nordeste do país, as maiores taxas de ocorrência 

demonstraram estar associadas às marés cheias e as menores frequências às marés secas 

(PALUDO, 1998; BOROBIA; LODI, 1992; ALVES, 2007). Alves (2007) associou esta maior 

ocorrência nas marés cheias ao acesso a recursos que estariam indisponíveis durante as marés 

secas, como fontes de alimento e água doce, como também pode ter relação com o aumento 

da profundidade próximo a praia durante a maré cheia, permitindo que os animais se 

aproximem mais da costa, e consequentemente fossem mais facilmente avistados. 

Estudos de prospecção aérea e náutica no litoral leste do Ceará (COSTA, 2006) e 

monitoramento por ponto fixo no Maranhão (ALVITE, 2008) mostraram um maior número 

de animais avistados durante a maré vazante. Costa (2006) acredita que o fato de ter avistado 

mais peixes-bois durante a maré vazante pode estar relacionado com a diminuição da altura da 

coluna d’água, facilitando a visualização dos animais. Após a maré vazante, a segunda maré 

com maior número de avistagens foi a enchente (COSTA, 2006) e a maré cheia (ALVITE, 

2008). 

A presença de filhotes, alta frequência de ocorrência (FO=60%), presença de 

agrupamentos grandes de até 12 animais e nenhum registro de morte durante os dois anos de 

estudo demonstram que existe uma população de peixes-bois bem conservada na área de 

estudo. 

 

4.2 Estimativa de densidade e abundância 
 

Foram consideradas 1396 linhas de transecção que totalizaram 863.6 km 

percorridos na área de estudo (Tabela 6). Foram registradas 77 detecções de peixes-bois 

solitários ou em grupos de até sete indivíduos (média = 1.8; DP = 0.12; moda = 1).  A taxa de 

encontro geral observada foi de 0,089 grupos detectados por quilômetro percorrido (CV% = 

24,08; IC 95% = 0,055 – 0,142), porém a taxa de encontro de peixes-bois variou entre as 

regiões amostrais (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Esforço amostral e números de detecções de peixes-boi em diferentes regiões da área de estudo. n = 
número de detecções; k = número de linhas de transecção; L = quilômetros de esforço percorridos em linhas de 

transecção, n/L = taxa de encontro. 

 

Região n k L n/L 

Trecho I 11 366 447,1 0,025 

Trecho II 2 325 200,6 0,009 

Trecho III 64 705 215,9 0,296 

TOTAL 77 1396 863,6 0,089 

 

Foram testados oito modelos de detecção (Tabela 7). O melhor modelo, indicado 

pelo menor valor de AIC, foi o aquele descrito pela curva Taxa-de-risco sem nenhum ajuste 

de série. A curva meia-normal com ajuste cosseno também foi um modelo plausível (Delta 

AIC < 2). Como a estimativa de densidade dos dois modelos foi semelhante, optamos por usar 

para a inferência o modelo que melhor se ajustou aos dados (Taxa-de-risco). 

 

Tabela 7 – Modelos de detecção comparados para detecção de peixes-boi em função da distância das linhas de 
transecção. K = número de parâmetros. 

 

Modelo de detecção (ajuste de série) k AIC Delta AIC 

Taxa-de-risco 2 438,95 0,00 

Meia-normal (cosseno) 2 440,53 1,58 

Taxa-de-risco (polinomial) 2 441,07 2,12 

Taxa-de-risco (cosseno) 2 441,09 2,14 

Meia-normal 2 443,03 4,08 

Meia-normal (polinomial Hermite) 2 445,10 6,15 

Uniforme (cosseno) 1 446,67 7,72 

Uniforme 1 492,59 53,64 

 

Plotando-se a curva de detecção, vemos que o modelo se ajustou bem às 

observações (Figura 27). Conforme esperado, a probabilidade de detecção de peixes-bois pelo 

SVL na linha de transecção é 100% (g(0) = 1), e esta probabilidade decresce quanto mais 



70 
 

longe estiver da linha de transecção. A uma distância de aproximadamente 7 metros da linha 

de transecção, a probabilidade de detecção já cai para 50%. A largura de faixa efetivamente 

amostrada foi estimada em 8,27 m (DP = 1,48; CV% = 17,9). 

 

 

Figura 27 – Curva de detecção de peixes-bois em um estuário dado pela modelo Taxa-de-risco (linha vermelha). 
As colunas mostram a frequência relativa de detecções do peixe-boi no estudo. 

 

Segundo Royle e Nichols (2003) a densidade populacional local pode interferir na 

probabilidade de detecção da maioria das espécies. À medida que a densidade de uma dada 

espécie aumenta, o mesmo acontece à probabilidade de detectar um indivíduo dessa espécie 

(BAILEY et al. 2004). A probabilidade de detecção de grupos de peixes-bois durante o estudo 

foi estimada em 33,7%. Uma boa probabilidade de detecção para uma espécie considerada 

bastante tímida e ameaçada de extinção. Esta probabilidade de detecção foi maior do que a 

encontrada por Souza (2015) que obteve uma probabilidade de detecção de 27% para o peixe-

boi amazônico, Trichechus inunguis. O estudo de Souza (2015) foi realizado durante a estação 

seca, quando os animais estão todos concentrados em lagos permanentes que não secam. Em 

estudo realizado com o peixe-boi marinho na Bacia Potiguar através de sobrevoos 

(PETROBRAS, 2014), a probabilidade de detecção foi de 66%, no entanto, segundo os 

autores, os resultados devem ser vistos com cautela, devido ao pequeno tamanho amostral. O 

estudo de Edwards et al. (2007) na Baia de Tampa, Flórida (Estados Unidos), com o peixe-boi 

da Flórida (T. manatus latirostris), obteve, segundo os autores, alta probabilidade de detecção 

da espécie, que variou de 45% a 69%. No entanto, este estudo foi realizado em uma 

termoelétrica, no inverno, quando os animais estão todos concentrados neste local, devido à 

temperatura da água. Também com T. m. latirostris, Martin et al. (2015) obtiveram 

probabilidades de detecção entre 49% e 76%. 
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Todos os diagnósticos de bom ajuste do modelo aos dados indicaram que a curva 

de detecção Taxa-de-risco se ajustou bem aos dados. O gráfico quantil-quantil mostrou um 

ajuste satisfatório, assim como o teste de Kolmogorv-Smirnov (D = 0,091; p = 0,547) e o teste 

de Qui-quadrado de bondade de ajuste (X2 = 7,013; p = 0,724). 

O melhor modelo de detecção resultou em uma densidade estimada para toda a 

área de estudos de 9,19 peixes-bois por km2 (CV% = 30,2; IC 95% = 5,14 a 16,43). A 

densidade estimada resultou em uma abundância total para a área de estudo de 37 peixes-bois 

(CV% = 30,2; IC 95% = 21 a 66). A densidade e abundância variaram entre as regiões 

amostradas (Tabela 8). O trecho III (rio Carpina) teve a maior concentração de peixes-bois 

dentro da área de estudo, com uma estimativa de 33 animais. Os trechos I e II (Barra e rio 

Ubatuba respectivamente) demostraram as menores abundâncias, de apenas quatro peixes-

bois nas duas áreas. As estimativas destas áreas foram bastantes imprecisas devido à alta 

variabilidade das taxas de encontro, especialmente a grande proporção de linhas de transecção 

sem detecções (mais de 90% para todas as áreas). No entanto, este resultado pode também 

significar uma baixa utilização destas áreas pela espécie. 

 

Tabela 8 – Estimativas de densidade e abundância do peixe-boi no estuário dos Rios Timonha e Ubatuba. N = abundância; 
IC = Intervalo de Confiança; CV = coeficiente de variação; D = densidade (indivíduos por km2). 

 

Região N IC 95% CV% D IC 95% 

Trecho I 3 1 – 12 77,5 2,01 0,52 – 7,75 

Trecho II 1 0 – 3 72,8 0,60 0,17 – 2,17 

Trecho III 33 18 – 60 31,8 32,84 17,85 – 60,45 

TOTAL 37 21 – 66 30,2 9,19 5,14 – 16,43 

 

Com base no valor ideal para o coeficiente de variação inferior a 20% (HINES et 

al., 2005, MARSH et al., 2005), o valor de 30,2% sugere um certo nível de incerteza na 

estimativa da abundância de peixes-bois nesse estudo. No entanto, os valores acima do ideal 

são comumente registrados em levantamentos aéreos para estimativas de sirênios, 

relacionadas principalmente ao monitoramento de habitats com águas turvas, como na Baía de 

Chetumal, no México, com porcentagens de 21 a 70,3% (MORALES-VELA et al., 2000) e 

34,4 a 65,5%  (OLIVERA-GÓMEZ; MELLINK, 2002), na região de Andaman, na Tailândia, 
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com 33,4% (HINES et al., 2005), em Porto Rico com 55,8% (POWELL et al., 1981) e no 

Ceará e Rio Grande do Norte, no Brasil, com 35% (PETROBRAS, 2014). Desta forma, o 

coeficiente de variação obtido no presente estudo, está no limite do aceitável e dentro do 

observado para peixes-bois e dugongos em outras áreas. O que nos permite aceitar a 

estimativa de densidade e abundância apresenadas no presente estudo como válidas. 

O tamanho populacional de espécies ameaçadas de extinção é considerado uma 

variável essencial para determinar ações para sua conservação. No entanto, não existiam 

estimativas de densidade e abundância para a área de estudo, tornando estes resultados os 

primeiros estudos dessa natureza para a região, ressaltando a importância dos dados, mesmo 

que com alguma incerteza conferida pelo coeficiente de variação. Alves et al. (2015) realizou 

sobrevoo entre os estados do Piauí e Alagoas, e obteve cinco detecções de peixes-bois no 

complexo estuarino dos rios Timonha/Ubatuba e Cardoso/Camurupim, com uma abundância 

de seis animais. A densidade de peixes-bois encontrada por Alves et al. (op cit.) foi de 0,05 

indivíduos/km2 do Piauí à Alagoas, sendo maior no estado do Piauí (0,02 indivíduos/km2). 

Densidade esta, bem menor do que a encontrada no presente estudo, de 9,19 peixes-bois/km2. 

No entanto, Alves et al. (op cit.) realizou apenas um sobrevoo, tornando difícil a comparação 

entre os estudos. De qualquer forma, o uso do SVL parece ser um método de estimação de 

densidade e abundância de peixe-boi em ambientes de águas turvas mais eficiente do que o 

sobrevoo, além de mais barato. No entanto, esses diferentes métodos não devem ser 

considerados concorrentes e sim complementares, já que trabalham em escalas diferentes. 

Segundo Olivera-Gómez e Mellink (2005) e Lima et al. (2011), os estuários são 

ambientes altamente favoráveis à ocorrência da espécie, para alimentação, reprodução e 

descanso. O complexo estuarino dos rios Timonha/Ubatuba, assim como a zona costeira 

adjacente é considerada uma importante região para a espécie, com bancos de fanerógamas, 

fontes de água doce e excelente locais de cuidado parental (CHOI et al., 2009). Logo, a 

densidade demográfica desta espécie encontrada na área de estudo pode estar diretamente 

relacionada às características ambientais do estuário com áreas preservadas pela APA Delta 

do Parnaíba. 

A baixa densidade demográfica encontrada na região por Alves et al. (op cit.) 

pode estar relacionada ao esforço baixo, assim como também à turbidez da água, sugerindo 

que houve uma subestimação da população de peixes-bois nesta região. Ambientes de águas 

turvas associados a proximidade com estuários, dificultam a detecção dos indivíduos através 

de sobrevoos (ALVES et al. 2013a). 
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Em levantamentos aéreos, a transparência da água é um fator chave nas 

estimativas de abundância (MARSH; SINCLAIR, 1989; ACKERMAN, 1995), e pode 

influenciar negativamente quando é muito variável (HINES et al., 2005, POLLOCK, et al., 

2006). Adicionalmente, a detecção da fauna aquática (especialmente de espécies ameaçadas, 

tímidas, com hábitos essencialmente solitários) é dificultada em águas turvas, presentes nos 

estuários, lagos e rios (REYNOLDS; POWELL, 2002). 

Um estudo aéreo realizado no estado do Ceará, em uma área restrita de apenas 50 

km de costa, gerou erros associados à turbidez da água e à dificuldade de identificação e 

contagem de peixes-bois (COSTA, 2006). A autora afirmou que no leste do Ceará, onde a 

transparência da água variou de excelente a regular, o monitoramento náutico de peixes-bois 

foi mais efetivo do que os sobrevoos. No entanto, outro estudo na mesma área com 

metodologia mais adequada (PETROBRAS, 2014) obteve resultados diferentes. 

Desta forma, a melhor alternativa para estudos em águas turvas é a utilização de 

expedições náuticas utilizando sonar de varredura lateral, eficiente na detecção acústica de 

peixes-bois (GONZALEZ-SOCOLOSKE et al., 2009, GONZALEZ-SOLOLOSKE; 

OLIVERA-GÓMEZ, 2012; ALVES et al. 2013a). 

Outro estudo recente para estimar a população de peixes-bois entre o município de 

Aquiraz, no litoral central do Ceará, e o município de Touros, no Rio Grande do Norte, foi 

realizado por meio de sobrevoos (PETROBRAS, 2014). A metodologia utilizada foi a de 

amostragem por distância, através da realização de transecções lineares. Um total de 16 

detecções foi registrado e a estimativa gerada foi de 193 indivíduos (CV = 35%; IC 95%: 93-

378), indicando uma densidade relativamente baixa para a região. Como o método utilizado 

previa um mínimo de 60 a 80 avistagens (BUCKLAND et al., 2001), o autor sugeriu que os 

resultados fossem interpretados como uma estimativa preliminar e que as transecções 

deveriam ser percorridas quatro vezes no total, visando a geração de dados mais robustos. 

Densidades encontradas em estudos com sirênios fora do Brasil, variaram entre 

0,075 e 0,240 indivíduo/km2 (PREEN et al., 1997; MORALES-VELA; OLIVERA-GOMÉZ, 

1994; OLIVERA-GÓMEZ; MELLINK, 2002; PREEN, 2004). Na Austrália, foram 

registradas altas densidades de dugongos, 7,25 indivíduos/km2 em áreas de alimentação 

específicas, com vários indivíduos compartilhando um espaço limitado (LANYON, 2003). 

Os resultados aqui apresentados representam o número estimado de animais 

encontrados na área de estudo no momento em que a pesquisa foi realizada. Esta estimativa 

fornece informações atualizadas quanto ao status de uma população regional em uma área 

com ameaças crescentes, como as identificadas no presente estudo, ressaltando a necessidade 
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de proteção e conservação da área, embora ela já possua algum grau de proteção conferido 

pela APA Delta do Parnaíba e do REVIS peixe-boi, que encontra-se em processo de criação. 

Os resultados encontrados fornecem informações necessárias para sanar uma 

variedade de questões relacionadas ao status de conservação da espécie na região. As 

estimativas de densidade e abundância aqui apresentadas podem ser usadas como informação 

básica e essencial para estudos de tendência populacional na região, assim como informações 

necessárias à gestão da APA Delta do Parnaíba, como subsídio para criação do plano de 

manejo da APA, por exemplo, e principalmente para o estabelecimento do zoneamento dessa 

UC. 

Este estudo ilustra a aplicação do SVL aliado ao método de amostragem de 

distâncias para obter dados de estimativas de abundância de peixes-bois em regiões com falta 

de recursos e características ambientais similares ao que foi estudado. A metodologia utilizada 

no presente estudo demonstrou ser eficiente para estudos de estimativas populacionais da 

espécie na região, assim como em regiões de estuários, locais com águas calmas e turvas, 

onde os sensos aéreos não obtêm sucesso. 

Este resultado não corresponde a uma estimativa precisa do número de animais, 

mas a uma estimativa de abundância mínima, que destaca o caráter conservacionista da 

informação. Estes dados representarão uma linha de base para futuros estudos de avaliação da 

distribuição e das tendências populacionais da espécie (ACKERMAN, 1995, LEFEBVRE et 

al., 1995, MILLER et al., 1998, OLIVER-GÓMEZ; MELLINK 2002, KATSANEVAKIS et 

al. 2012), sugerindo a necessidade de direcionar novos esforços na mesma área amostrada e 

em maior escala. 

 

4.3 Ameaças e impactos antrópicos 

 

A Tabela 9, lista as ameaças identificadas na área de estudo e seus respectivos 

possíveis impactos para o peixe-boi marinho. A Figura 28 demonstra as ameaças identificadas 

e sua localização. 

 

4.3.1 Pesca 
 

Na área de estudo, a pesca realizada é artesanal realizada em pequena escala e 

representa uma importante fonte de renda para a comunidade. Os tipos de pesca identificados 



75 
 

na área de estudo foram: curral-de-pesca, batedeira, coleta de caranguejo, espinhel, linha, 

rabadela, rede, rede de tapagem e vara (Figura 29). O trecho I (Barra) possui maior densidade 

de atividades de pesca, seguido do trecho II (rio Ubatuba) com densidade média e o trecho III 

(rio Carpina) com baixa densidade de atividades de pesca (Figura 30). 

Segundo o documento “A pesca no estuário do Timonha e Ubatuba” (CIA, 2015), 

os sistemas de pesca identificados na região foram: linha-de-mão, espinhel, rabadela, rede-de-

emalhe, facho-de-luz e curral-de-pesca. Também foram identificadas atividades de pesca 

predatória, como a pesca de batedeira, arrasto e bomba, sendo esta última a que mais traz 

prejuízo para a biodiversidade no estuário. 

 

 

Tabela 9 – Sumário das ameaças identificadas e seus possíveis impactos antrópicos para o peixe-boi marinho no 
estuário dos rios Timonha e Ubatuba. 

 

Ameaças Impactos antrópicos 

Pesca Captura acidental; Destruição de áreas de alimentação; Colisão; 
Poluição (resíduos sólidos deixados pelos pescadores – sacos 
plásticos, restos de redes e cordas, óleo de embarcações a motor, 
contaminação por elementos-traços ou compostos orgânicos 
advindos das tintas anti-incrustantes que os pescadores usam para 
pintar as embarcações); Expulsão da área de vida. 

Tráfego Embarcações Atropelamento/colisão; poluição química (tintas utilizadas na 
pintura das embarcações e óleo dos motores); poluição sonora; 
expulsão da área de vida; desagregação de grupos de acasalamento 
e na separação de mãe e filhote; danos aos prados de algas e 
fanerógamas, pois afeta parâmetros críticos de qualidade da água 
essenciais para a manutenção dos mesmos (reduz a fonte de 
alimentos), como p.ex. turbidez 

Carcinicultura Degradação e destruição do habitat do peixe-boi (aumentam a 
erosão costeira, ocasionando o assoreamento dos estuários, 
aumentando os riscos de encalhes, sobretudo de filhotes); 
Expulsão da área de vida, através da perda de habitat; Poluição 
(resíduos sólidos, sonora) e Contaminação do solo e da água dos 
rios e lençol freático, por esgotos, etc. 

Salina 

Urbanização 
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Figura 27 - Mapa temático com as ameaças identificadas na área de estudo. 

 

 

 

Urbanização  
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Figura 29 - Mapa com os tipos de pesca identificados na área de estudo. 
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Figura 28 - Mapa com a densidade de pesca na região do complexo estuarino dos rios Timonha e Ubatuba, 
divisa do Ceará com o Piauí. 
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Impactos da pesca sob o peixe-boi marinho 
 

Embora a pesca realizada ser artesanal e em baixa escala, existem três tipos de 

pesca predatória na região, mencionadas anteriormente, que podem afetar diretamente o 

peixe-boi marinho. A atividade de pesca na região pode se configurar como uma ameaça ao 

peixe-boi marinho por dois diferentes impactos: destruição de áreas de alimentação (bancos 

de algas e fanerógamas) e capturas acidentais de animais em aparelhos de pesca. Além disso, 

as embarcações de pesca (motorizadas ou não) também podem impactar a espécie, com o 

risco de colisão, poluição sonora e afugentamento dos indivíduos de sua área de vida 

(OLIVEIRA et al., 1990; SILVA et al., 1992; CAMPOS et. al., 2003; BONDE et al., 2004, 

COSTA, 2006). 

Acredita-se que o arrasto de camarão (motorizado ou não), por exemplo, 

represente maior ameaça ao peixe-boi marinho, já que, além do risco de colisão e captura 

acidental, o processo de arrasto próximo ao substrato marinho degrada bancos de alga e 

capim-agulha, as principais fontes de alimento da espécie (COSTA, 2006; ALVES, 2007). 

Embora o arrasto de camarão motorizado não seja realizado na região, o arrasto não 

motorizado, denominado cobal é realizado. A pesca com bomba também pode destruir áreas 

de alimentação, podendo também lesionar os animais. 

 
Destruição de áreas de alimentação 

 

Uma das modalidades de pesca de arrasto é o cobal. A pesca de arrasto traz 

muitos prejuízos para a comunidade bentônica, pois gera modificações no substrato marinho e 

remoção de espécies. Costa (2006) reportou, em várias ocasiões, atividades de arrastos em 

Retiro Grande, no município de Icapuí, em locais onde, previamente, foram observadas 

manchas contínuas de vegetação subaquática e que após a passagem dos arrastos, notou-se a 

diminuição da biomassa e a fragmentação dessas manchas. 

Além da destruição física de prados de fanerógamas, as atividades de pesca 

também podem ressuspender sedimentos, seja pelo tráfego da própria embarcação ou pelo uso 

de aparelhos que entram em contato com o fundo marinho. Dessa forma, a pesca também 

contribui com um aumento da turbidez da água, um parâmetro determinante no crescimento 

de prados de fanerógamas, o que pode provocar uma limitação de sua ocorrência (SMITH, 

1993). 
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Capturas acidentais 
 

As capturas acidentais de peixe-boi marinho representam uma ameaça à espécie 

em toda a sua distribuição (ACKERMAN et al., 1995; MIGNUCCI-GIANNONI et al., 2000; 

JIMENEZ, 2002). No Brasil, a ameaça das capturas acidentais também é um problema para a 

espécie (SILVA et al., 2016). 

Na área de estudo, interações com aparelhos de pesca foram registradas em 

entrevistas com pescadores (AQUASIS, 2008). Os relatos indicaram redes de espera como 

sendo os principais equipamentos de pesca que capturam peixes-bois na região, seguida da 

rede de arrasto tipo “cobal” (rede de arrasto com malha pequena, praticada dentro dos rios e 

considerada ilegal) e curral de pesca. Embora os currais de pesca apresentem baixo risco à 

espécie, sugere-se que os mesmos funcionariam como barreiras físicas ao deslocamento de 

adultos e filhotes (COSTA, 2006). 

Na região norte do país, Luna et al. (2008), afirmaram que as capturas acidentais 

(11,07%) ocorreram com o aprisionamento em currais ou com o emalhe em diversos tipos de 

redes destinadas à pesca de peixes e camarões. 

No Nordeste, Paludo (1998) verificou que 56% dos encalhes de peixes-bois 

ocorridos entre 1981 e 1996, estavam relacionados a interações com a pesca. Parente et al. 

(2004) afirmaram que as capturas acidentais foram responsáveis por 12,6% da mortalidade de 

peixes-bois na mesma região, entre 1981 e 2002. 

No litoral leste do Ceará, Aquasis (2006) e Meirelles (2008) afirmaram que a 

captura acidental representa um sério risco para a conservação dos peixes-bois marinhos, uma 

vez que as áreas de pesca artesanal se sobrepõem às áreas de vida da espécie. No Ceará, as 

capturas representaram 12,6% das causas de mortalidade da espécie entre 1987 e 2002 

(MEIRELLES, 2008) e representam uma das principais ameaças a espécie no estado (SILVA, 

2003). De 2000 a 2015, foram registradas sete capturas acidentais, nas quais seis indivíduos 

vieram a óbito por afogamento e um por septicemia em consequência de um ferimento 

profundo ocasionado por restos de fio de nylon oriundos de rede de emalhar presos à 

nadadeira peitoral (AQUASIS, 2006; MEIRELLES,2008; SILVA et al., 2016).  

Segundo Costa (2006) interações com aparelhos de pesca (principalmente redes 

de arrasto e de espera), dada a importância que a atividade pesqueira assume na área de 

ocorrência do peixe-boi marinho, são consideradas como ameaças reais e crescentes, 

corroboradas por registros de capturas intencionais e acidentais de adultos e filhotes. 
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É notório, através dos registros apresentados, que as capturas acidentais em 

aparelhos de pesca são uma ameaça para o peixe-boi-marinho. Em alguns casos, a pescaria 

responsável pelas capturas atua ilegalmente, como é o caso da pesca de batedeira, bomba e 

arrasto de camarão (cobal), as quais precisam de medidas de fiscalização e controle mais 

efetivas. Em outros, vê-se uma necessidade de criação de áreas de exclusão, seja através de 

acordos de pesca, zoneamento marinho/estuarino da APA Delta do Parnaíba, criação de áreas 

protegidas ou através da regulamentação da atividade dentro do plano de manejo das unidades 

de conservação onde a espécie ocorre (SILVA et al., 2016). Um primeiro passo já foi dado 

com a Portaria do ICMBio nº 49 de 18 de maio de 2016 que dispõe sobre as regras de pesca 

para o estuário dos rios Timonha e Ubatuba na Área de Proteção Ambiental Delta do 

Parnaíba, estabelecendo áreas de berçário e áreas para pesca de facho-de-luz (BRASIL, 2016). 

 

4.3.2 Tráfego de embarcações 
 

Existem três portos pesqueiros dentro da área de estudo. O principal se localiza 

defronte à praia da cidade de Cajueiro da Praia e comporta a maior parte das canoas a vela. 

Nos profundos (~25m) canais da foz dos rios Timonha/Ubatuba é bastante comum a pesca 

com linha-de-mão para pegar camurim. Os Portos da Manga (ou da Itam) e da Lama se 

localizam na margem esquerda do estuário dos rios Timonha/Ubatuba. Os pescadores utilizam 

pequenas canoas a vela e a remo para desenvolver pescarias com rede-de-deriva (utilizam a 

estratégia de bater com uma vara na água para espantar os peixes) e linha-de-mão no estuário 

e na calha dos rios. Pescarias com tarrafa para peixes e camarões, assim como a coleta de siris 

também são bastante utilizadas nas margens do estuário (AQUASIS, 2008). 

Apenas dois tipos de embarcações são utilizadas na pesca: canoas e lanchas 

motorizadas. As canoas representam a grande maioria, com 74 unidades. São de madeira, 

podendo ser de propulsão a vela e a remo; de pequeno porte e sem convés, com comprimento 

variando entre 4 e 6m (AQUASIS, 2008). Na área de estudo, só foram encontradas cinco 

embarcações do tipo canoa, com motor de rabeta (Figura 31), sendo que quatro destas são 

provenientes de Chaval – CE, no entanto estavam efetuando a atividade de pesca na área de 

estudo. 
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Figura 29 - Embarcação com motor de rabeta no Rio Ubatuba. 
 

A área de maior tráfego de embarcações identificada na área de estudo foi a Barra 

(Trecho I), seguida do Rio Ubatuba (Trecho II) e Rio Carpina (Trecho III). A ocorrência do 

peixe-boi marinho na área de estudo se deu em toda área de estudo, porém com maior 

frequência de ocorrência no Trecho III, área com menor tráfego de embarcações. Alves et al. 

(2013b) encontraram uma correlação positiva da ocorrência de peixes-bois em locais com 

barcos, mostrando uma ameaça grave para essa espécie. 

 
Impactos do tráfego de embarcações sob o peixe-boi marinho 
 

A presença de embarcações motorizadas representa três impactos principais ao 

peixe-boi marinho: poluição sonora, expulsão de sua área de vida e riscos de colisão e 

atropelamento.  

Além da interferência na utilização de áreas, a atividade de barcos pode causar 

estresse nos peixes-bois e provocar a desagregação de grupos de acasalamento e a separação 

de mãe e filhote (U.S. FISH & WILDLIFE SERVICE, 1999). Segundo Borges et al. (2007), 

filhotes são especialmente vulneráveis à presença das embarcações, pois, devido a sua 

inexperiência e grande curiosidade, tendem a se aproximar de embarcações ao invés de serem 

afugentados por elas. 

 

Poluição sonora 

 

Fontes de ruídos próximo as áreas de nascimento e descanso podem contribuir 

para o encalhe de filhotes (PARENTE et al., 2004; SOUSA-LIMA et al. 2008), uma vez que 
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são utilizados sons na comunicação entre fêmeas e seus filhotes (HARTMAN,1979; LIMA, 

1999; SOUSA-LIMA et al. 2008). Os peixes-bois utilizam o som principalmente para 

estabelecer e manter o laço mãe-filhote, especialmente para localizar e identificar um ao outro 

quando separados (HARTMAN, 1979; SOUSA-LIMA et al. 2008). 

Além disso, o som é também utilizado para comunicação entre adultos, em áreas 

de alimentação e deslocamento, especialmente em águas turvas (VAN METER, 1989), e 

evidências de diferenciação de repertório entre machos e fêmeas sugerem que o som é 

também importante na reprodução da espécie (SOUSA-LIMA et al., 2008). O aumento dos 

níveis de ruído pode prejudicar a capacidade de detecção de sons dos animais, e atrapalhar a 

comunicação entre eles e mesmo o cuidado parental, e ainda podem afetar funções 

imunológicas, a reprodução e o desenvolvimento dos animais (HILDEBRAND, 2005; 

SOUSA-LIMA et al. 2008). 

Lima et al. (2005), durante o monitoramento de uma fêmea e seu filhote, 

observaram que após quatro dias do nascimento houve um aumento do número de 

embarcações no local em que estes permaneciam, o que provavelmente contribuiu para a 

separação dos indivíduos (devido à dificuldade de comunicação entre mãe e filhote ou até 

mesmo devido ao distúrbio pela movimentação das embarcações), culminando na morte do 

recém-nascido. 

 

Expulsão da área de vida  

 

Interações com embarcações são consideradas passíveis de provocarem distúrbios 

que levam os animais a se deslocarem de importantes áreas de alimentação e descanso, bem 

como ocasionar a separação de fêmeas e seus filhotes, podendo levar à sua morte caso não 

seja efetuado o resgate ou ambos não venham a se reencontrar (MEIRELLES et al., 2014). 

Alves (2007) sugere que a persistência de arrasto motorizado em determinados 

habitats críticos do peixe-boi pode levar à evasão dos animais da área e, dependendo da 

frequência da atividade no local, pode levar à exclusão do acesso a uma importante área para 

a espécie. A mesma autora verificou um menor número de animais avistados na praia de 

Retiro Grande, em comparação com Picos (ambas em Icapuí - Ceará), num período em que na 

primeira foi registrada a presença de embarcações motorizadas e, na segunda, apenas 

embarcações a vela. Logo, barcos a motor parecem representar uma ameaça maior para o 

animal. 
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Miksis-Olds (2006), em um estudo controlado para verificar alterações de 

comportamento de peixes-bois na presença do som de embarcações, verificou que 20% dos 

animais deixam a área. Esse fato demonstra que a poluição sonora também pode afetar a área 

de vida dos animais. Serrano et al. (2007) sugerem que o aumento do número de embarcações 

de pesca no México pode ter ocasionado o desaparecimento de peixes-bois no local, assim 

como Smith (1993) afirma que os peixes-bois evitam áreas com intenso tráfego de 

embarcações, mesmo que o local possua ótima qualidade ambiental. 

De acordo com Smith (1993), o tráfego de embarcações motorizadas também 

pode afetar o peixe-boi por causar danos aos prados de fanerógamas, pois afeta parâmetros 

críticos de qualidade da água essenciais para a manutenção dos mesmos, como p.ex. turbidez. 

O autor sugere que o aumento da turbidez causado pelo tráfego de embarcações em águas 

rasas limita a profundidade na qual os prados podem se desenvolver, que necessitam de zona 

fótica para fotossíntese. 

 

Colisão e atropelamento 

 

O atropelamento de animais por embarcações motorizadas também tem se tornado 

um sério problema para a espécie, por causar injúrias que podem levar o animal a encalhar ou 

mesmo à morte (BORGES et al., 2007; ACKERMAN et al., 1995; WRIGHT et al., 1995; 

NOWACEK et al., 2004). 

Colisões e atropelamentos envolvendo o peixe-boi-marinho e embarcações são a 

principal causa de mortalidade da espécie na Flórida (ACKERMAN et al., 1995; LIGHTSEY 

et al., 2006), Porto Rico (MIGNUCCI-GIANNONI et al., 2000) e Belize (AUIL; 

VALENTINE, 2004). Mesmo quando o indivíduo não vem ao óbito, em muitos casos, 

apresenta mutilações graves e permanentes (POWELL, 2002; YAN et al., 2006). 

No Brasil, as primeiras avaliações de mortalidade de peixe-boi (PARENTE et al., 

2004; MEIRELLES, 2008) não indicavam o atropelamento como uma ameaça à espécie. 

Entretanto, o segundo Plano de Ação Nacional para Mamíferos Aquáticos (IBAMA, 2001) já 

considerou que o crescente número de barcos motorizados em áreas de ocorrência da espécie 

aumenta o potencial de mortes por acidente. 

Desde então, registros envolvendo atropelamentos de peixes-bois começaram a 

ser reportados na região Nordeste. Borges et al. (2007) descreveram três casos de colisões: 

dois filhotes recém-nascidos, apresentando resquícios de cordão umbilical, em Aracati (CE), e 

o segundo na Baía da Traição (PB). O terceiro registro envolveu um peixe-boi adulto, 
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monitorado pelo Programa de Reintrodução do CMA. Este foi atropelado em quatro ocasiões, 

todas na praia do Mosqueiro (SE). No Ceará, Meirelles et al. (2009) descreveram uma colisão 

seguida de morte de uma fêmea adulta lactante com uma embarcação a vela no litoral de 

Icapuí. 

Não se sabe exatamente se as colisões com embarcações ocorrem porque os 

animais não escutam o som dos motores ou porque são animais relativamente lentos e não 

conseguem escapar em tempo suficiente após detectarem a ameaça. Os estudos que existem 

na literatura se contradizem. Ketten et al. (1992) afirmam que a audição dos peixes-boi é 

pouco sensível, possui um alcance limitado e uma habilidade de localização da fonte sonora 

muito fraca. Os autores sugerem que a ameaça das embarcações motorizadas se deve à falta 

de capacidade dos peixes-bois de perceberem a própria ameaça. Já Gerstein (2002) relata que 

peixes-bois possuem uma boa capacidade de localizar a fonte sonora, pois isso é muito 

importante inclusive para manter a relação mãe/filhote, que se comunicam através de 

vocalizações. Este autor sugere que as ondas sonoras das embarcações podem sofrer o efeito 

de espelho de Loyd e serem canceladas em ambientes rasos como aqueles de estuários, ou 

seja, os peixes-bois não detectam a presença das embarcações. 

No entanto, Nowacek et al. (2004) e Miksis-Olds (2006) indicaram que os peixes-

bois detectam e respondem a embarcações que se aproximam, com uma resposta 

aparentemente de medo, que inclui mergulhos a profundidades maiores. 

Esforços têm sido aplicados para evitar o atropelamento de peixes-bois. Estudos 

sugerem que a redução da velocidade das embarcações é uma boa estratégia para evitar 

colisões, pois permite que os animais, ao detectarem a ameaça, tenham tempo para se afastar 

(NOWACEK et al., 2004; LAIST; SHAW, 2006). No entanto, Gerstein (2002) afirma que os 

peixes-bois são ainda mais incapazes de detectar a embarcação quando esta reduz a sua 

velocidade.  

Embora durante este estudo não tenha sido registrado nenhuma colisão de 

embarcação com o peixe-boi marinho, foi observado que mesmo na presença dos animais na 

região, os pescadores não evitam navegar nas áreas onde eles estão e tão pouco diminuem a 

velocidade da embarcação. 

A restrição de trafegar em áreas críticas para os peixes-bois marinhos também tem 

contribuído para minimizar os riscos de colisões, permitindo assim uma maior segurança para 

os animais (GORZELANY 2005; LAIST; SHAW 2006). Diante disso, torna-se de extrema 

importância a regulamentação do trânsito de embarcações em áreas de concentração do peixe-

boi, visando diminuir as chances de atropelamento e o impacto sobre as populações. 
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4.3.3 Carcinicultura e Salina 

 

Nos três trechos definidos da área de estudo (I - Barra, II - Rio Ubatuba e III - 

Carpina), foram identificadas duas fazendas de camarão (Camarões do Brasil Ltda e Aquinor 

- Aquicultura do Nordeste Ltda) (Figuras 32, 33 e 34) e uma salina (Salina Coros) (Figura 32 

e 35). 

A fazenda Camarões do Brasil (Figura 33), localizada na comunidade Curicacas, 

possui 114 hectares. Nesta fazenda, a água é captada diretamente do estuário através de 

tubulações subterrâneas, tratadas com cloro que depois é neutralizado para ser utilizado na 

larvicultura. O efluente é liberado para o mar sem nenhum tratamento, através de tanques tipo 

“aranha”, instalados na praia para ser filtrado apenas pela areia. A captação de água para os 

tanques é feita por um canal de aproximação do rio Ubatuba que, através de bombas elétricas, 

lança água da maré cheia para o canal de abastecimento. A descarga de efluente e feita 

diretamente nos manguezais (AQUASIS, 2008). 

A segunda fazenda de camarão identificada dentro da área de estudo é a Aquinor 

– Aquicultura do Nordeste (Figura 34), na localidade de Fartura em Cajueiro da Praia e possui 

62 hectares. A captação de água é realizada por meio do rio Camelo, tributário do rio 

Ubatuba. A fazenda não possui bacia de decantação funcional, sendo que um canal estaria 

funcionando como bacia. A fazenda utilizou APP para construção de tanques e canais, bem 

como efetua o descarte direto de efluentes nessas áreas (AQUASIS, 2008). 

A salina Coros (Figura 35), possui aproximadamente 8 hectares e está localizada 

na comunidade Curicacas. Não foram encontradas maiores informações sobre a salina Coros, 

que até abril de 2008, operava sem licença de operação (AQUASIS, 2008). 
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Figura 30 - Mapa com as duas fazendas de camarão e uma salina identificadas na área de estudo. 
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Figura 313 - Imagem de satélite da Fazenda de Camarão “Camarões do Brasil” identificada na área de estudo. 

 

 
 

Figura 324 - Imagem de satélite da Fazenda de Camarão Aquinor – Aquicultura do Nordeste identificada na 
área de estudo. 
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Figura 335 - Imagem de satélite da Salina Coros identificada na área de estudo. 

 
Impactos dos empreendimentos de carcinicultura e salina sob o peixe-boi marinho 

 

Na área de estudo deste trabalho, assim como na maioria dos estados da região 

Nordeste, os empreendimentos de extração de sal e o cultivo de camarão vêm sendo 

instalados em manguezais e margens de rios, considerados Áreas de Preservação Permanente 

(APP) de acordo com o Código Florestal Brasileiro (Lei Federal no12.651, de 2012). A 

destruição e degradação dos manguezais têm causado prejuízos de curto, médio e longo prazo 

para os ecossistemas costeiro e marinho, e perda de valiosos serviços ambientais para o 

homem (AQUASIS, 2008).  

Para o peixe-boi marinho, a destruição do manguezal representa uma significativa 

perda de habitat de reprodução da espécie. 

Os impactos ambientais da carcinicultura estão relacionados com o desmatamento 

da vegetação de mangue, causando o assoreamento do estuário, impermeabilização do solo, 

extinção de setores de apicum e lançamento de efluentes sem tratamento adequado, que 

modificam as propriedades bioquímicas e físicas do sistema, bem como alteram a qualidade e 

quantidade de água e contaminam o lençol freático. No Ceará, 77% das fazendas de camarão 

lançavam seus efluentes sem tratamento diretamente nas águas dos rios, lagoas e estuários 

(IBAMA, 2005). 

As salinas, além de promoverem o desmatamento do manguezal para sua 

instalação, também impactam o ambiente estuarino através da liberação da “água mãe” nos 
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rios, um produto resultante dos processos de extração de sal cuja salinidade é altíssima. Além 

disso, segundo Juma (1997), os impactos não ocorrem somente no ambiente estuarino, como 

também em todo ecossistema marinho. De acordo com o autor, o déficit de nutrientes no 

ecossistema marinho promovido pela degradação do manguezal representa perdas anuais de 

aproximadamente 4,7 milhões de toneladas de peixe e 1,5 milhões de toneladas de camarão 

marinho para a indústria pesqueira, sem contar com os recursos que ainda não foram 

calculados (ostras, caranguejos, aves, etc.). 

 

Destruição de habitat 

 

O fluxo fluviomarinho no complexo estuarino Timonha/Ubatuba foi fragmentado 

com a introdução de salinas e fazendas de camarão. Tanto o fluxo das marés como o 

relacionado ao aporte de água doce, principalmente nos setores com vegetação de mangue, 

canais de maré e apicum, foram interceptados pela edificação dos diques e redirecionados 

pela construção de canais de adução. A indústria de camarão atua de modo a alterar a 

qualidade da água, pois se integra, durante as atividades de despesca, com a dinâmica 

fluviomarinha e, desta forma, disseminando-se por todo o complexo estuarino. O resultado da 

integração entre estes componentes morfológicos e o fluxo fluviomarinho é representado pela 

complexa distribuição espacial dos setores de apicum, bosque de manguezal, canais de marés 

e aporte de sedimentos para o interior dos canais estuarinos (AQUASIS, 2008). 

O avanço das fazendas de camarão e salinas ocasiona a perda dos mangues que 

gera uma sequência de problemas. A degradação das áreas de mangue e campos de dunas gera 

impactos ao ecossistema estuarino, como: assoreamento de rios; perda das áreas de 

alimentação do peixe-boi marinho; poluição; alterações na linha de costa; mudanças nos 

processos hídricos como a diminuição no aporte de água doce do lençol freático, prejudicando 

a qualidade e formação dos olhos d´água (AQUASIS, 2006), entre outros. 

A vegetação das margens de ecossistemas aquáticos possui um papel primordial 

de controle da erosão das margens (PRIMACK, 2001), e a sua destruição pode ocasionar o 

assoreamento dos rios. O assoreamento contribui para a perda de habitat. Além disso, o 

estuário também serve de berçário e criadouros para espécies marinhas, e o seu assoreamento 

pode trazer graves consequências para a reprodução dessas espécies, prejudicando a 

produtividade da região próxima à costa (CAMPOS et al., 2003).  

Segundo Pimm e Raven (2000) a destruição de habitat é considerada a causa mais 

importante da extinção de espécies em todo o mundo. E segundo Laurance et al. (2002) e 
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Sekercioglu et al. (2002), a fragmentação do habitat, em conjunto com a perda do habitat, é 

uma ameaça grave para a sobrevivência das espécies. A perda de habitat está intimamente 

correlacionada à perda de diversidade biológica, pois com o desmatamento de vegetação e 

destruição do habitat das espécies, estas são eliminadas por não encontrarem condições de 

sobrevivência (alimentação e abrigo) às quais estão adaptadas (CAMPOS et al., 2003). 

 

Poluição devido o uso indiscriminado de produtos químicos 

 

Os produtos químicos utilizados nas atividades de produção de camarão em 

cativeiros são principalmente o cloro, calcário, uréia, silicato e superfosfato. São implementos 

para o controle das propriedades químicas da água e do solo (pH, alcalinidade, material em 

suspensão, salinidade), sendo amplamente utilizados na maioria dos empreendimentos. Além 

dos produtos químicos, a ração utilizada para alimentação dos organismos contém metais. 

Durante a etapa de despesca, há a utilização de metabissulfito de sódio (Na2S2O5). É 

importante salientar que se trata de um composto oxidante e, ao ser lançado no ambiente 

diminui a concentração de oxigênio dissolvido, podendo provocar a morte de organismos 

aquáticos. Após ser lançado na água também libera o gás dióxido de enxofre (SO2) 

(AQUASIS, 2008). 

Segundo Araujo e Araujo (2004), O SO2 é um gás irritante e seus efeitos são 

devidos à formação de ácido sulfúrico e ácido sulfuroso ao contato com as mucosas 

umedecidas em consequência de sua rápida combinação com água, quando ocorre reação de 

oxidação. A intoxicação aguda resulta da inalação de concentrações elevadas de SO2. A 

absorção pela mucosa nasal é bastante rápida, e aproximadamente 90% de todo o SO2 inalado 

é absorvido na via aérea superior, onde a maioria dos efeitos ocorre. Logo após a absorção, 

ele é distribuído prontamente pelo organismo, atingindo tecidos e o cérebro. Observa-se 

irritação intensa da conjuntiva e das mucosas das vias aéreas superiores, ocasionando 

dificuldade para respirar (dispnéia), desconforto, extremidades arroxeadas (cianose), 

rapidamente seguidas por distúrbio da consciência. A morte pode resultar do espasmo reflexo 

da laringe, edema de glote, com consequente privação do fluxo de ar para os pulmões, 

congestão da pequena circulação (pulmões), surgindo edema pulmonar e choque. 

A cal virgem utilizada para “calagem” (correção de pH) do solo dos viveiros e 

para sua esterilização entre os cultivos, também é aplicada indiscriminadamente, sem os 

devidos cuidados com a saúde dos trabalhadores envolvidos. 
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Estes compostos químicos também podem prejudicar a saúde da fauna que habita 

os estuários, inclusive dos peixes-bois. Em estudo desenvolvido no Rio Grande do Norte, 

verificou-se que os peixes-bois abandonaram um braço de mar do estuário, em Macau, após a 

instalação de uma Salina e a liberação da “água-mãe”. O braço de mar era conhecido como a 

“Volta do peixe-boi”, devido a ocorrência constante da espécie no local (CHOI, 2011). 

 

4.3.4 Urbanização 
 

Segundo dados do IBGE, a população de Cajueiro da Praia é de aproximadamente 

7.483 habitantes, com uma densidade demográfica de 26,36 hab/Km2 (IBGE, 2016). Esta 

densidade demográfica é bastante baixa, quando comparamos com as capitais dos estados do 

Ceará (Fortaleza) e Piauí (Teresina), com 7.786 e 585 hab/km2, respectivamente. Se 

compararmos a densidade demográfica de Cajueiro da Praia (26,36 hab/km2) com Icapuí 

(43,43 hab/km2), local de ocorrência do peixe-boi marinho, no litoral leste do Ceará, na divisa 

com o estado do Rio Grande do Norte, veremos que a densidade demográfica de Cajueiro é 

quase a metade de Icapuí. No entanto, a população de Cajueiro da Praia está concentrada na 

zona costeira e às margens esquerda do estuário, no Rio Ubatuba e o município não possui 

saneamento básico. 

 
Impactos da urbanização sob o peixe-boi marinho  

 

As ameaças provenientes do desenvolvimento urbano na zona costeira e nos 

estuários estão mais relacionadas à degradação e destruição do habitat do peixe-boi do que a 

impactos diretos aos animais. 

A degradação de habitats é um dano que não é imediatamente notado, por não 

alterar a estrutura dominante da comunidade, apesar de impactar comunidades biológicas e 

poder levar espécies à extinção, tornando-se um impacto de difícil percepção (PRIMACK, 

2001). A acelerada transformação do meio ambiente e a intensa produção de resíduos e 

poluição são características marcantes nas sociedades urbano-industriais (DOMINGOS; 

SOUZA, 2007). A ocupação da zona costeira representa uma ameaça por estar associada a um 

mau planejamento urbano (CAMPOS et al., 2003). A infraestrutura de saneamento básico não 

atende a demanda, e acaba por gerar despejo de efluentes domésticos e industriais nos rios e 

mar, acarretando poluição dos mais diversos tipos. 
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Lima (1999) aponta que as principais áreas de ocorrência de peixe-boi no 

Nordeste do Brasil correspondem às áreas com menor índice de ocupação humana e 

urbanização. O autor não encontrou registros significativos da espécie em áreas consideradas 

pelo mesmo como de “Alta Degradação”. Entretanto, Alves et al. (2013b) mostraram uma 

relação positiva da ocorrência de peixes-bois com cidades costeiras de médio porte. Segundo 

os autores, provavelmente devido ao intenso desenvolvimento urbano em muitas áreas 

estuarinas. Porém, este mesmo estudo mostrou que a densidade de peixes-bois foi 

significativamente maior dentro de áreas marinhas protegidas, com estuários de mangues 

preservados do que em áreas não protegidas. 

Reynolds III et al. (1995) relataram o crescimento de mil novos residentes por dia 

na população humana da Flórida, com 90% dos residentes vivendo até 16 km da costa, 

concentrando os impactos das atividades humanas nos ambientes costeiros e que tais 

atividades continuam a matar e ferir peixes-bois. Pior ainda, o número de mortes de peixes-

bois atribuídas a fatores humanos cresce juntamente com a população humana. 

A urbanização da zona costeira implica num aumento significativo de despejo de 

esgoto, de atividades recreativas e comerciais, incluindo a instalação de portos pesqueiros. 

Esse desenvolvimento urbano acaba por degradar a qualidade da água do ambiente marinho, o 

que por sua vez leva a uma redução dos prados de fanerógamas (SMITH, 1993). O despejo de 

esgotos no ambiente marinho ocasiona um aumento no nível e viabilidade de nutrientes, 

aumentando as chances de crescimento de espécies de algas potencialmente tóxicas, como, 

por exemplo, Alexandrium spp., Gymnodinium breve e Pseudonitzschia australis (REDDY et 

al., 2001). 

Esgotos domésticos influindo em águas costeiras também contêm inúmeros 

contaminantes, incluindo patógenos virais, bacterianos e protozoários, substâncias químicas 

tóxicas, como organoclorados, organoestânicos e metais pesados, além de uma variedade de 

outros compostos orgânicos e inorgânicos (GRILLO et al., 2001). Patógenos podem entrar no 

organismo de peixes-bois de diferentes formas: lesões e lacerações, ingestão de itens 

contaminados, e através de mucosas e do trato respiratório (PARSONS, 1997). Os patógenos 

são oportunistas, e afetam os animais que já se encontram estressados devido a poluição ou 

distúrbios ambientais, reduzindo a resistência a doenças (SHRIMPTON; PARSONS, 2000). 

Apesar de relativamente imune a agentes infecciosos, os peixes-bois enfrentam outras 

ameaças potencialmente graves, incluindo as doenças epizoóticas e a contaminação por 

poluição (O’SHEA; SALISBURY, 1991; BOSSART et al., 1998). 
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A destruição de vegetação de margens de rio e do litoral para a construção de 

edificações urbanas também prejudica o desenvolvimento dos prados de fanerógamas por 

provocar um aumento na taxa de erosão da paisagem e transporte de sedimentos para o 

ambiente marinho, ocasionando o assoreamento do estuário (SMITH, 1993). 

 

Poluição 

 

A poluição é um fator inerente à urbanização, principalmente na zona costeira. 

Logo, naquelas localidades onde a urbanização é mais intensa, observa-se uma maior 

tendência para presença de fontes poluidoras, como despejo de esgoto doméstico, resíduos 

sólidos, e descarte de equipamentos de pesca. 

Devido aos seus hábitos em forragear o fundo, peixes-bois entram em contato 

direto com os sedimentos que podem estar contaminados (BONDE et al., 2004). Essa 

contaminação pode também vir das algas e fanerógamas contaminadas, que podem causar 

distúrbios nos animais, como infertilidade, susceptibilidade a doenças, problemas 

comportamentais, redução de crescimento e nas taxas reprodutivas, entre outros. 

Especificamente os herbicidas à base de cobre ou organoclorados usados para 

controlar a vegetação aquática, bem como o escoamento de fertilizantes e defensivos 

agrícolas, podem contaminar os habitats de alimentação do peixe-boi. Mudanças na qualidade 

da água e na saúde dos bancos de fanerógamas podem afetar a população de peixes-bois, 

assim como outros organismos que coexistem neste habitat. 

Por ser uma espécie herbívora, o peixe-boi-marinho está exposto a uma 

concentração menor de alguns contaminantes quando comparado com outros mamíferos 

aquáticos. No entanto, fanerógamas e algas marinhas, principais itens alimentares do peixe-

boi no nordeste do Brasil, têm uma alta capacidade de concentração de metais, resultando em 

impacto negativo. Em espécimes de peixe-boi encalhados no Ceará, já foram encontrados 

concentrações de mercúrio total e compostos organoclorados (DDT, PCB, HCH, HCB e 

Mirex), no fígado e no tecido adiposo subcutâneo. As concentrações encontradas foram 

baixas e em apenas um animal, proveniente da região do estuário dos rios Timonha e 

Ubatuba, foi detectado PCB (BRITO-JUNIOR et al., 2010). Entretanto os dados mostram 

haver exposição da espécie a estes contaminantes, e um aumento no seu uso pode levar ao 

aumento da exposição. 

Também já foram registradas concentrações de metais, bifenilas policloradas 

(PCB) e pesticidas organoclorados em peixes-bois mantidos em cativeiro em Pernambuco e 
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em duas áreas de soltura na Paraíba e Alagoas (ANZOLIN et al., 2012). Além disso, os 

resultados do estudo acima citado, indicaram uma possível exposição dos animais da Paraíba 

ao carbofuran, um dos pesticidas mais tóxicos existentes, amplamente utilizado na 

monocultura de cana-de-açúcar. 

É, portanto, evidente que a poluição e o desenvolvimento podem afetar 

negativamente as pradarias de fanerógamas ou fontes de água doce, o que também gera um 

impacto sobre as populações de peixes-bois (BONDE et. al., 2004). 

Além dos contaminantes químicos, os resíduos sólidos também têm gerado 

impacto nos peixes-bois. O lixo no ambiente marinho pode afetar a biota de duas formas: 

emaranhamento de animais em pedaços de rede ou plásticos, ou através da ingestão de 

resíduos sólidos, que pode bloquear ou prejudicar o trato digestivo; ambos os efeitos são letais 

à biota marinha (LAIST; LIFFMANN, 2000). 

O descarte de pedaços de redes e linhas de pesca no mar pode ocasionar o 

emalhamento acidental dos animais, como ocorrido em Porto Rico e na Flórida, onde entre 

1974 e 1991, 17 peixes-bois morreram nessas circunstâncias (SMITH, 1993) ou até mesmo a 

ingestão de pedaços de náilon e/ou cordas, causando o óbito do animal. 

A poluição do mar por lixo plástico é uma fonte de impacto ao peixe-boi, pois o 

resíduo pode ser ingerido acidentalmente pelos animais, como documentado por Beck e 

Barros (1991), Reynolds III et al.  (1995), na Costa Rica, Mignucci-Giannoni et al. (2000), 

em Porto Rico. A ingestão de lixo pode levar os animais a óbito por peritonites, bloqueio 

digestivo, e subsequente inanição, ou mesmo por infecção (SMITH, 1993). 

No Nordeste do Brasil, Attademo et al. (2015) reportaram a ocorrência de quatro 

casos de ingestão de lixo plástico por peixes-bois reabilitados e soltos na natureza. No Ceará, 

Vasconcelos (2013) verificou a presença de fragmentos de plástico no conteúdo estomacal de 

três dos oito espécimes estudados. No Piauí, em Barra Grande, Cajueiro da Praia, próximo a 

área de estudo, foi registrado o encalhe de uma fêmea juvenil morta com um fragmento de 

corda de seda no intestino (Figura 36) (SILVA et al., 2016). 

Além disso, a poluição pode também afetar a disponibilidade de alimento. O 

aumento das populações humanas ao longo da zona costeira é acompanhado por um declínio 

na qualidade de água (HADDAD, 2002), decorrente do despejo de esgoto no ambiente 

marinho, que aumenta a turbidez da água, que por sua vez ocasiona uma diminuição na 

abundância de vegetação subaquática (SMITH, 1993), além de introduzir contaminantes e 

fármacos, que podem alterar o metabolismo dos peixes-bois e organismos patogênicos, que 

podem aumentar a susceptibilidade a doenças. A redução de sua fonte de alimento pode 
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causar stress nutricional nos animais, consequentemente reduzindo as chances de sucesso 

reprodutivo, e promovendo lacunas na distribuição da população (BONDE et al., 2004). 

 

 

Figura 346 - Fêmea de peixe-boi marinho encontrada morta em Barra Grande-PI, com pedaços de corda de seda 
no intestino. Foto: Acervo AQUASIS. 

 

4.3.5 Categorias de impactos 
 

Após levantamento realizado sobre as ameaças e os impactos sobre o peixe-boi 

marinho tanto na área de estudo como também na bibliografia disponível, os impactos foram 

categorizados, conforme a Tabela 10. 

Os impactos já registrados na região foram: poluição por resíduos sólidos (SILVA 

et al., 2016), capturas acidentais em rede de espera, rede de arrasto e curral de pesca e 

destruição de áreas de alimentação causada pelas redes de arrasto (AQUASIS, 2008). No 

entanto, se considerarmos os registros dos impactos em outras regiões, como mencionado 

acima, podemos classificar estes impactos como potenciais. 

Observou-se neste estudo que os impactos ao habitat do peixe-boi representam a 

maior ameaça à espécie, ou seja, impactos indiretos. Para uma espécie ameaçada de extinção, 

cujo tamanho populacional encontra-se drasticamente reduzido (IUCN, 2008), a população 

apresenta uma distribuição fragmentada (LIMA, 1997) e baixa variabilidade genética 
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(VIANNA et al., 2006), essa condição mostra que a espécie se encontra em situação delicada 

frente às ameaças existentes. 

 

Tabela 10 - Lista dos impactos antrópicos sobre o peixe-boi marinho e suas categorias de impacto. 

 

Ameaça Impacto 
Categoria do impacto 

Direto Indireto Potencial 

Pesca 

Captura acidental X     

Destruição de áreas de alimentação  
X 

 
Colisão e atropelamento X 

 
X 

Poluição (resíduos sólidos – sacos plásticos, 
restos de redes e cordas) 

X 
  

Poluição (tintas utilizadas na pintura das 
embarcações e óleo dos motores)  

X X 

Expulsão da área de vida X   X 

Tráfego de 
embarcações 

Colisão e atropelamento X   X 

Poluição (tintas utilizadas na pintura das 
embarcações e óleo dos motores)  

X X 

Poluição sonora X 
 

X 

Expulsão da área de vida X 
 

X 

Desagregação de grupos de acasalamento e na 
separação de mãe e filhote 

X 
 

X 

Destruição de áreas de alimentação   X   

Carcinicultura 
e Salinas 

Expulsão da área de vida (perda de habitat) X 
 

X 

Poluição e Contaminação do solo e da água dos 
rios e lençol freático 

  X X 

Urbanização 

Degradação e destruição do habitat   X X 

Expulsão da área de vida (perda de habitat) X 
 

X 

Poluição (resíduos sólidos) X 
  

Contaminação do solo e da água dos rios e 
lençol freático, por esgotos, etc. 

  X X 

 

 

4.3.6 Medidas Mitigadoras e Estratégias de Conservação 
 

A redução das ameaças ao peixe-boi marinho, espécie ameaçada de extinção, 

ocasionada devido a fatores antrópicos, só poderá ser alcançada com educação e 

conscientização da população, gestão proativa (ou gestão participativa) e planos de 

conservação regionais que incluem a fiscalização e aplicação da legislação vigente, criação de 

áreas marinhas protegidas, ordenamento pesqueiro, pesquisas cientificas, e cooperação 

interinstitucional. Dentre as estratégias de conservação do peixe-boi marinho na região 

podemos citar: 
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Fiscalização e Aplicação da Legislação Vigente 

 

A aplicação da legislação ambiental e a fiscalização podem minimizar as pressões 

atualmente exercidas sobre a população de peixes-bois na região, especialmente no tocante às 

atividades de pesca predatória (ilegais), carcinicultura, salinas e urbanização. Uma 

fiscalização adequada, com a aplicação de penas e a promoção da recuperação dos danos 

ambientais, pode contribuir significativamente para a redução das ameaças diretas e indiretas 

ao peixe-boi marinho. A criação de normas mais específicas com relação a presença da 

espécie na região, faz-se necessário nos licenciamentos de empreendimentos que geram 

ameaças potenciais aos peixes-bois (marinas, portos, carciniculturas, salinas, terminais de 

óleo e atividades turísticas costeiras). 

 

Criação de Áreas Protegidas - Unidades de Conservação 

 

As estratégias de ação relacionadas à Unidades de Conservação irão contribuir 

para a conservação da biodiversidade ameaçada, recuperação das áreas de berçário e 

recrutamento dos recursos pesqueiros e ordenamento da pesca. Na região, já existe a Área de 

Proteção Ambiental (APA Delta do Parnaíba), que é capaz apenas de mitigar uma parcela dos 

problemas elencados, como a instalação e implementação de novas fazendas de camarão e/ou 

outros empreendimentos que poderiam causar desmatamento das áreas de mangue. Há 

também o REVIS peixe-boi em processo de criação, visando a proteção do peixe-boi marinho 

e seu habitat, que apesar de ter sido aprovado pelo ICMBio, aguarda o consentimento do 

governo do estado do Ceará para a sua criação. Assim, os dados gerados fortalecem a 

importância da existência de unidades de conservação na região, com a efetivação dos 

conselhos, recursos para gestão, entre outros, e podem ser utilizados como subsídios na 

definição de ações de fiscalização e manejo. 

 

Gestão proativa (participativa) 

 

Dentro desta estratégia, encontra-se o ordenamento pesqueiro e acordos de pesca 

com o intuito de gerar reflexões nos pescadores para a melhoria da pesca na região. Aqui 

também estão inseridas ações de políticas públicas do município executadas em conjunto por 

instituições (públicas e/ou privadas, do 1º, 2º ou 3º setor), com o intuito de cobrar e instruir à 

prefeitura e o estado nas ações de saneamento básico, coleta de lixo, entre outros. 



99 
 

O tráfego de embarcações na região, apesar de não ser intenso, e algumas formas 

ilegais de pesca são as atividades humanas que podem ameaçar os animais na região, e ações 

voltadas para o ordenamento da pesca e a regulamentação do tráfego de embarcações, 

principalmente em áreas de concentração do peixe-boi, visando diminuir as chances de 

atropelamento, é extremamente necessária para a conservação da espécie. É recomendado que 

os passeios de barco no estuário sejam feitos a partir das embarcações artesanais que existem 

na região, visando manter os baixos impactos sobre o peixe-boi, minimizar a interferência na 

pesca artesanal, e buscando fomentar a inclusão social das comunidades do entorno. Este 

ordenamento pode ser feito dentro do plano de manejo da APA Delta do Parnaíba ou do 

REVIS. 

 

Mobilização e envolvimento da sociedade – Programas de Educação Ambiental (PEA) 

 

Até meados do século XX, a mortalidade causada pela caça ao peixe-boi marinho 

constituía-se a principal ameaça para a espécie. Atualmente, pressões antrópicas 

diagnosticadas como ameaças para o peixe-boi marinho na região também causam impactos 

na qualidade de vida e na cultura das comunidades costeiras. Dessa forma, estas comunidades 

são as principais aliadas na conservação do peixe-boi. Algumas das ações dentro desta 

estratégia incluem: 

  Divulgar o peixe-boi marinho como espécie-bandeira no município, como 

forma de incrementar o envolvimento e mobilização da sociedade local na busca de uma 

melhor qualidade ambiental para a zona costeira; 

  Promover a capacitação dos principais atores sociais para uma participação de 

qualidade na gestão compartilhada dos recursos naturais e no manejo de Unidades de 

Conservação; 

  Estimular o turismo comunitário, de baixo impacto, empoderando as 

comunidades litorâneas para que sejam agentes ativos no desenvolvimento do setor, 

utilizando o peixe-boi como símbolo da conservação da paisagem e dos recursos naturais; 

  Realizar campanhas para disseminar a importância da qualidade ambiental e 

da conservação da paisagem e da biodiversidade para as principais atividades econômicas 

regionais (i.e., pesca, turismo), divulgando a legislação ambiental, práticas de baixo impacto 

ligadas a estas atividades e ao manejo de resíduos sólidos e efluentes, agroecologia, e manejo 

e uso racional dos recursos hídricos. 



100 
 

Conservação e Recuperação de Ambientes Críticos 

 

Os ambientes críticos para a conservação do peixe-boi marinho estão 

relacionados, principalmente, com os recursos alimentares e as áreas de cuidado parental. 

Nesse sentido, devem ser adotadas estratégias para a conservação e recuperação destas áreas 

críticas, bem como dos ambientes associados que estão relacionados com a sua manutenção 

(p.ex., os campos de dunas que garantem o abastecimento de água do aquífero dunas para os 

olhos d’água). 

 

Pesquisa e Monitoramento 

 

Os trabalhos de pesquisa e monitoramento devem concentrar-se em prover os 

subsídios essenciais e preencher as lacunas de conhecimento para a elaboração e constante 

reavaliação das estratégias de conservação para a espécie. Nesse sentido, foram elaboradas as 

seis prioridades descritas a seguir, com o intuito de conhecer melhor os aspectos da dinâmica 

populacional e deslocamentos, variabilidade genética, qualidade ambiental, abundância e 

disponibilidade sazonal de alimentos: 

  Implementar programas de monitoramento contínuo para determinação da 

distribuição relativa, tendências da abundância populacional, ou seja, se a população de 

peixes-bois está diminuindo, aumentando ou está estável, e áreas de concentração do peixe-

boi marinho. 

  Efetuar a marcação de indivíduos nativos com equipamentos de telemetria por 

´radio e/ou satelital com vistas a determinar os padrões de distribuição espacial, área de vida, 

áreas preferência e como as atividades antrópicas podem influenciar estas características.  

  Avaliar o estado de saúde e variabilidade genética da população de peixes-

bois, através de captura de indivíduos e coleta de parâmetros e material biológico. 

  Monitorar a qualidade da água dos estuários e dos sedimentos, através da 

coleta e análise, com vistas a determinar o seu grau de contaminação, seja pelas fazendas de 

camarão, seja pelos portos pesqueiros e efluentes urbanos. 

  Realizar levantamentos sistemáticos sobre a localização e qualidade dos 

bancos de capim-agulha e olhos d’água para compreender os efeitos da dinâmica costeira 

natural e dos impactos antrópicos sobre a abundância e disponibilidade sazonal de alimento 

para a população de peixes-bois na região do estudo. A caracterização da flora bêntonica da 
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área de estudo, é de suma importância não somente para a conservação das áreas de 

alimentação do peixe-boi marinho, mas também como indicador da saúde ambiental da 

região. 

 

4.3.7 Status de Conservação da espécie e do habitat na região 

 
O estuário dos rios Timonha e Ubatuba é considerado um complexo estuarino de 

extrema importância biológica, com grande relevância ambiental tanto para a conservação da 

biodiversidade, como para a manutenção de processos costeiros e serviços ecológicos. 

Serviços esses que são fundamentais para a zona costeira adjacente, especialmente no tocante 

ao recrutamento e conservação de estoques pesqueiros, dos quais depende a maioria das 

comunidades costeiras do entorno. 

Em um estudo que estimou a área das Florestas de Mangue, Salgados e Fazendas 

de Camarão/Salinas para os estuários do Ceará e Rio Grande do Norte em três períodos (1988, 

1998 e 2008) baseado em interpretações (digital e manual) de imagens de satélite, em 1988, 

91,7% da área na região do estuário era de Manguezal enquanto que, apenas 8,2% da área 

estava ocupada por fazendas de camarão e/ou salinas e, mesmo havendo um incremento nas 

fazendas de camarão e salinas no terceiro período (2008), a área de manguezal ainda ocupava 

88,5% da área total (AQUASIS, 2010). Em termos comparativos com outros estuários do 

estado do Ceará, o estuário dos rios Timonha e Ubatuba encontra-se ainda preservado e com 

baixo índice de impactos, demonstrando uma boa qualidade ambiental para o peixe-boi 

marinho. 

De acordo com Parente et al. (2004) e Meirelles (2008), apenas no estado do Piauí 

não há registro de encalhe de filhotes de peixe-boi marinho. Segundo Choi (2011) a ausência 

de encalhes de filhotes na região sugere que o habitat da espécie permanece ainda bem 

conservado, demonstrando sua extrema importância para a conservação do peixe-boi. A 

presença de barcos motorizados neste estuário é baixa, e talvez por isso a área ainda se 

constitui em um dos últimos refúgios de grande porte para o peixe-boi marinho no Brasil. 

No entanto, embora a presença de barcos motorizados seja baixa, ela existe e, 

comparativamente à períodos anteriores (7 a 10 anos atrás), onde a presença de barcos 

motorizados na região era quase inexistente (AQUASIS, 2008), atualmente este número têm 

aumentado. Outra problemática são as formas de pesca ilegais ou predatórias que ocorrem na 

região, como o cobal (rede de arrastão), pesca de bomba e batedeira. Outra questão 

preocupante na região e que vem, aos poucos, influenciando na qualidade ambiental é a 
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poluição por resíduos sólidos, despejo de esgotos e outros tipos de efluentes, assim como a 

carga de poluentes que vem dos rios que deságuam no estuário. 

Com base nas informações obtidas no presente estudo, como a distribuição, 

frequência de ocorrência e detecção, estimativa de densidade e abundância e ameaças sofridas 

pela espécie, o status do peixe-boi marinho no estuário dos rios Timonha e Ubatuba pode ser 

definido entre Vulnerável (VU) e Em perigo (EN). No entanto, este status leva em 

consideração apenas esta microrregião. Levando em consideração que: (1) a espécie possui 

ampla distribuição, mas que esta distribuição ocorre de forma descontínua ao longo dos 

litorais Norte e Nordeste do Brasil; (2) a espécie já foi extinta nos estados do Espírito Santo, 

Bahia e Sergipe; (3) a espécie possui tamanho populacional pequeno, ou seja, a variação 

populacional do táxon é rara ao longo de sua área de distribuição; (4) grande parte do seu 

habitat natural sofre com intensa pressão antrópica e descaracterização das paisagens; (5) a 

população de peixes-bois encontra-se em declínio a um ritmo lento, porém não tão lento o 

suficiente para que a população se recupere, devido ao fato de ser uma espécie k-estrategista, 

com período de maturidade sexual tardio, baixa taxa reprodutiva, longo período de gestação e 

geração de um filhote a cada 2,5 anos, devemos considerar o status da espécie como 

Criticamente em Perigo - CR. 
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5. CONCLUSÃO 
 

A metodologia utilizada neste estudo permitiu obter dados precisos com uma 

baixa margem de erro, mostrando que o SVL é um método viável na detecção e na estimação 

da abundância de peixes-bois no estuário dos rios Timonha e Ubatuba. Para os países em 

desenvolvimento, a amostragem de distância é uma forma eficaz de estudar o peixe-boi 

marinho, além de ser relativamente barata. 

Os resultados aqui descritos fornecem um ponto de referência útil ao qual os 

dados futuros podem ser comparados. Estes dados fornecem informações sistemáticas da 

distribuição, frequência de ocorrência, densidade e abundância do peixe-boi marinho na área 

de estudo, onde as atividades de pesca, carcinicultura e turismo vêm aumentando cada dia 

mais rápido na região. 

A pesquisa mostrou a existência de uma importante população de peixes-bois na 

área de estudo. A pesquisa também mostrou que, enquanto os peixes-bois parecem estar 

distribuídos ao longo de toda área de estudo, também tendem a concentrar sua presença e 

atividades em áreas específicas. Proteger áreas de uso intensivo pelos peixes-bois, como o rio 

Carpina, por exemplo, e que possuem os nichos necessários a ocorrência do peixe-boi 

marinho são essenciais para a manutenção da espécie tanto na região como também ao longo 

de toda sua área de ocorrência. 

A ocorrência da espécie na área de estudo reforça a importância das áreas 

marinhas protegidas para a conservação do peixe-boi marinho, uma vez que nessas áreas os 

aspectos ecológicos importantes para a espécie podem ser preservados. Estas informações 

também serão importantes para discutir estratégias de conservação para o peixe-boi marinho 

como a criação de outras áreas marinhas protegidas, como o REVIS. 

A presença de filhotes na área de estudo demonstra que a região é uma importante 

área de reprodução e cuidado parental do peixe-boi, tornando-a prioritária para a conservação 

da espécie no país. 

A utilização do estuário pelos peixes-bois parece ter uma sazonalidade, havendo 

maior utilização no primeiro semestre do ano. A ocorrência da espécie nas diferentes fases da 

maré reforça a importância da região como área de uso intensivo. A presença de áreas com 

profundidades superiores a cinco metros na maré vazante, somada à abundância de recursos 

alimentares, podem ser os fatores determinantes para a utilização da área pelos peixes-bois. 

Desta forma, destaca-se a importância da manutenção do mangue na região, fundamental para 

evitar erosão e assoreamento dos rios e, portanto, essencial para a manutenção das 
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profundidades observadas. Embora as profundidades médias e as velocidades de correntes 

variem de acordo com as marés de sizígia e quadratura, estas variações ambientais mensais 

causadas pelas diferenças nas forças gravitacionais nos corpos de água aparentemente não 

foram determinantes na frequência de detecção da espécie na região. 

O Distance sampling é um método que depende de algumas características dos 

dados (paramétrico), como o decréscimo das avistagens com a distância da linha de 

transecção. Os dados aqui apresentados, de acordo com os testes, satisfaz estas características 

e, portanto, o modelo pode ser usado para a estimativa dos parâmetros demográficos da 

espécie. O presente estudo na região atingiu os seus objetivos e a estimativa de densidade e 

abundância do peixe-boi marinho foi reportada. Ressaltamos que este é o único achado que 

pode ser corroborado contra o número verdadeiro. A estimativa gerada para os peixes-bois 

deve ser considerada válida e uma informação importante para o manejo e conservação da 

espécie no país. 

Foram registradas diversas ameaças a espécie e seu habitat. Observou-se que os 

impactos ao habitat do peixe-boi representam maior ameaça à espécie na área estudada. 

Embora tenham sido registrados um número pequeno de impactos ao peixe-boi marinho na 

região, para uma espécie ameaçada de extinção essa condição mostra que a espécie se 

encontra em situação crítica, frente às ameaças existentes. 

Por já ser uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável (APA Delta do 

Parnaíba), torna-se importante estabelecer um zoneamento compatível com a proteção da 

espécie nos locais de maior ocorrência, além da criação de regras e acordos para evitar 

impactos sobre os animais, sobretudo nos períodos em que estão presentes no estuário. 

Sugere-se que o ordenamento de uso do rio Carpina seja previsto no Plano de Manejo da APA 

Delta do Parnaíba, restringindo o uso por embarcações motorizadas que possam levar a 

atropelamentos e afugentamento dos animais. 

Estudos em larga escala na região são necessários para compreender as tendências 

da população (diminuindo, estável ou aumentando) ao longo dos anos. Espera-se que as 

análises emergentes desse projeto dêem uma nova base de comparação dentro da região de 

estudo. Recomenda-se a implementação de estudos de distribuição e abundância de peixe-boi 

marinho em escalas apropriadas, no Nordeste do Brasil, para permitir a implantação de 

estratégias de manejo eficientes para a proteção da espécie. 
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