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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo relatar as atividades exercidas no Centro de 

Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM), gerenciado pela Associação de Pesquisa e 

Preservação de Ecossistemas Aquáticos (AQUASIS) localizado em Iparana – Caucaia, CE. O 

período de estágio ocorreu nos meses de setembro a novembro de 2017. Foram acompanhadas 

as atividades rotineiras realizadas no CRMM, além da realização da análise da composição 

química dos alimentos de peixes-bois marinhos criados em condições de cativeiro, com o 

objetivo de conhecer o manejo nutricional dos animais em reabilitação. Foram acompanhados 

oito animais em tanque de reabilitação, sendo animais adultos e em crescimento. As coletas das 

amostras de alimentos ofertados foram feitas a cada 10 dias, por três dias consecutivos, em três 

períodos. Ao final do período experimental (39 dias) foram realizadas as medições biométricas. 

As amostras de alimentos foram analisadas no Laboratório de Nutrição Animal – LANA, 

localizado no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará – UFC. A dieta 

fornecida aos peixes-bois em reabilitação no CRMM é adequada, pois apresenta composição 

química próxima as plantas aquáticas consumidas por esses animais em ambiente natural. 

Estudos mais aprofundados são necessários para obtenção das exigências nutricionais de 

peixes-bois marinhos e dos dados biométricos em relação ao crescimento dos animais, para que 

se possa inferir devidamente no manejo nutricional desses animais em cativeiro. A realização 

do estágio supervisionado na AQUASIS proporcionou uma experiência única, em que, além de 

aplicar os conhecimentos adquiridos durante a graduação, também possibilitou aprender sobre 

os mamíferos marinhos, área que pretendo seguir profissionalmente. Participar das atividades 

rotineiras e contribuir cientificamente na conservação do peixe-boi marinho em cativeiro 

durante o período de estágio foi uma missão gratificante e edificante como profissional e 

também como ser humano. A colaboração de estudantes com as instituições que os recebem 

para realização do estágio fortalece as relações da universidade com o campo, fazendo com que 

estas trabalhem juntamente em prol de alcançarem o mesmo objetivo. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Conservação. Nutrição. Peixe-boi marinho. Reabilitação.  

 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 12 

2 REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................................ 14 

2.1 Distribuição geográfica e ameaças à espécie ............................................................. 14 

2.2 Características gerais do peixe-boi marinho .............................................................. 15 

2.3 Aspectos da anatomia e fisiologia do trato gastrintestinal da espécie ....................... 17 

2.4 Alimentação no ambiente natural e em cativeiro ....................................................... 18 

3 OBJETIVOS ..................................................................................................................... 20 

4 DESCRIÇÃO DO LOCAL E PERÍODO DE ESTÁGIO ................................................ 20 

4.1 Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos ............................................................ 22 

4.1.1 Tanques .................................................................................................................... 22 

4.1.2 Cozinhas e despensa ................................................................................................ 25 

4.1.3 Ambulatório ............................................................................................................. 27 

4.1.4 Laboratório .............................................................................................................. 28 

4.1.5 Sala de necropsia ..................................................................................................... 29 

5 ATIVIDADES REALIZADAS ........................................................................................ 29 

5.1 Manejo nutricional dos animais filhotes e juvenis ..................................................... 29 

5.2 Fornecimento de água doce aos animais .................................................................... 31 

5.3 Avaliação dos parâmetros de qualidade da água ....................................................... 31 

5.4 Medições biométricas e coleta de sangue .................................................................. 33 

5.5 Monitoramento das praias do litoral leste do Estado do Ceará .................................. 34 

5.6 Avaliação da composição química da dieta ofertada aos peixes-bois marinhos em 

condições de cativeiro no litoral cearense ............................................................................ 36 

5.6.1 Material e métodos .................................................................................................. 36 

5.6.2 Resultados e discussão ............................................................................................. 39 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................... 43 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 44 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Entrada do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos  (CRMM) ................. 21 

Figura 2 – Dois tanques de quarentena e um de reabilitação inicial (da direita para a esquerda)

 ............................................................................................................................... 23 

Figura 3 – Dois tanques para reabilitação de filhotes de peso corporal ................................... 23 

Figura 4 – Tanque de reabilitação final para animais que iniciam o processo de desaleitamento

 ............................................................................................................................... 24 

Figura 5 – Área de cambiamento para realização de manejos periódicos ................................ 24 

Figura 6 – Área de isolamento para realizar tratamento individual de cada animal ................ 25 

Figura 7 – Cozinha 1 do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) .............. 25 

Figura 8 – Cozinha 2 do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) .............. 26 

Figura 9 – Despensa do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) ............... 26 

Figura 10 – Câmara fria do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) ......... 27 

Figura 11 – Ambulatório do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) ........ 28 

Figura 12 – Laboratório do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) ......... 28 

Figura 13 – Entrada da sala de necropsia do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos 

(CRMM) ................................................................................................................ 29 

Figura 14 – Mamadeira subaquática desmontada (a) e montada (b) ........................................ 30 

Figura 15 – Peixe-boi marinho ingerindo água doce dos olhos d’água artificiais ................... 31 

Figura 16 – Equipamentos para análise dos parâmetros de salinidade (a), pH e temperatura (b)

 ............................................................................................................................... 32 

Figura 17– Kit de teste de cloro utilizado na análise do cloro na água dos recintos ................ 32 

Figura 18 – Coleta de informações da carcaça de tartaruga-verde (Chelonia mydas) ............. 35 

Figura 19 – Biscoito vitaminado para os animais adultos do CRMM...................................... 37 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Informações dos animais no tanque de reabilitação final ....................................... 36 

Tabela 2–  Comprimento total e peso corporal dos animais no início e no final do experimento

 ............................................................................................................................... 38 

Tabela 3 –  Composição química da dieta de peixes-bois marinhos criados em condições de 

cativeiro (% com base na matéria seca) ................................................................. 40 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os sirênios são os únicos mamíferos aquáticos herbívoros no mundo e possuem 

ampla distribuição nas regiões tropicais e subtropicais, podendo ser encontrados em estuários, 

rios e litorais (HUSAR, 1978; HARTMAN, 1979; REYNOLDS; ODELL, 1991). No Brasil, 

ocorrem duas espécies viventes dessa ordem: o peixe-boi marinho (Trichechus manatus 

manatus Linnaeus, 1758) e o peixe-boi amazônico (Trichechus inunguis Natterer, 1883), de 

acordo com Luna (2001). Atualmente, o peixe-boi marinho é considerado o mamífero aquático 

mais ameaçado de extinção no país (IUCN, 2008; ICMBio, 2014), tendo como principais causas 

para o seu declínio populacional: a caça predatória, as capturas acidentais e a crescente 

degradação dos ambientes estuarinos e costeiros que, aliados a baixa taxa de reprodução e aos 

longos períodos entre as gestações, se tornam fatores agravantes na conservação da espécie 

(LIMA et al., 1997; IBAMA, 2001).  

Historicamente, a distribuição do T. manatus manatus ocorria do estado do Espírito 

Santo até o Amapá. Atualmente, não ocorrem mais nos estados do Espírito Santo, Bahia e 

Sergipe, devido a intensa caça predatória. Nos demais estados brasileiros estão distribuídos de 

forma descontínua (LIMA, 1997; AQUASIS, 2008), incluindo o estado do Ceará, na qual se 

registra a ocorrência no litoral oeste, no estuário dos rios Timonha e Ubatuba, Município de 

Barroquinha (divisa com o Piauí) e no litoral leste, nos municípios de Fortim, Aracati e Icapuí, 

este na divisa com o Rio Grande do Norte (SILVA, 2003). 

O peixe-boi é um mamífero aquático exclusivamente herbívoro (BEST, 1981), não 

ruminante, com digestão fermentativa no intestino grosso, possivelmente ceco-colón, 

semelhante ao cavalo (BURN, 1986). Para suprir seus requerimentos nutricionais estes animais 

ingerem em média de 8 a 13% do seu peso corporal em matéria seca diariamente (HARTMAN, 

1969; BEST, 1981). Em condições de cativeiro, esse consumo pode ser reduzido devido aos 

menores gastos energéticos, evitando-se quadros de obesidade nos animais (AQUASIS, 2016). 

Em seu habitat natural, costumam se alimentar em águas rasas, encontrando 

alimentação abundante, como o capim-agulha (Halodule wrightii), considerado o principal 

alimento dos peixes-bois marinhos; algumas espécies de algas verdes, pardas e vermelhas; e 

nos ambientes estuarinos, consomem principalmente folhas e brotos do mangue (LIMA, 1997; 

PALUDO, 1997; BORGES, 2008). 

Em cativeiro, devido as dificuldades de coleta e transporte de algas e fanerógamas 

marinhas e a quantidade necessária destas para atender as necessidades nutricionais dos 

animais, é necessário adaptar a dieta do peixe-boi utilizando alimentos adequados a biologia da 

espécie (BEST, 1978). Desta forma, a variedade de alimentos pode se tornar maior, indo desde 
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frutas como banana e maçã até legumes e verduras, como alface, batata-doce e cenoura, não 

isentando a inclusão de algas e fanerógamas marinhas constituintes da sua dieta natural 

(BOSSART, 2001). 

Embora o conhecimento dos hábitos alimentares do peixe-boi marinho tenha 

possibilitado a adequação da sua dieta em cativeiro sem causar prejuízo nutricional, ainda pouco 

se conhece sobre as suas exigências nutricionais, assim como para a maioria dos animais 

silvestres (ALTRAK, 2012).  

Em vista disso, a utilização de equações empíricas, análises de composição química 

dos alimentos constituintes das dietas e de nutrientes residuais nas fezes dos animais, tem sido 

ferramentas imprescindíveis na elaboração de estratégias nutricionais para atender as 

quantidades de nutrientes necessárias para manutenção e crescimento do animal de forma 

saudável, principalmente de energia e proteína (ALMEIDA, 2005; ALTRAK, 2012). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Distribuição geográfica e ameaças à espécie  

A ordem Sirenia é composta por mamíferos aquáticos estritamente herbívoros 

(BEST, 1981), representada por cinco espécies animais, classificadas em duas famílias: 

Dugongidae, composta pelo dugongo (Dugong dugon) e pela vaca-marinha de Steller 

(Hydrodamalis gigas), uma espécie extinta no século 18; e Trichechidae, composta das três 

espécies de peixes-bois: Trichechus senegalensis, o peixe-boi africano; Trichechus inunguis, o 

peixe-boi amazônico e Trichechus manatus, o peixe-boi marinho (RIDGWAY et al., 1985). 

Alguns autores ainda consideram duas subespécies para a espécie T. manatus: Trichechus 

manatus latirostris, o peixe-boi da Flórida ou das Índias Ocidentais, e Trichechus manatus 

manatus, o peixe-boi das Antilhas, que no Brasil é chamado de peixe-boi marinho (DOMNING 

& HAYEK, 1986; REYNOLDS; ODELL, 1991).  

Por serem animais herbívoros e com incapacidade fisiológica de permanecerem 

longos períodos em locais de frio intenso, a distribuição das quatro espécies viventes se torna 

limitada (REYNOLDS, 1999; CHOI, 2011). O dugongo, único membro vivente da família 

Dugongidae, possui habitat exclusivamente marinho, e tem sua distribuição ao longo do oceano 

índico, do leste da África, até o oeste da Austrália (HUSAR, 1975).  

Os membros da família Trichechidae possuem habitats específicos ou não, 

dependendo da espécie. O peixe-boi africano (Trichechus senegalensis) habita a costa oeste da 

África, desde o Senegal até Angola (REYNOLDS & POWELL 2002). O peixe-boi amazônico 

(Trichechus inunguis), uma espécie endêmica da região Amazônica, habita exclusivamente 

ambientes de água doce, distribuído amplamente desde a foz de rios na Colômbia até a Ilha de 

Marajó no Brasil (DOMNING, 1981; ROSAS, 1994). A subespécie Trichechus manatus 

latirostris (o peixe-boi da Flórida) habita o limite norte das águas costeiras da Flórida, rios do 

sudeste dos Estados Unidos e Golfo do México (REID et al., 1995). A subespécie Trichechus 

manatus manatus (peixe-boi das Antilhas ou marinho), tem distribuição ao longo do Caribe, 

costa atlântica do México, América Central e América do Sul, nas regiões norte e nordeste 

(FOLKENS & REEVES, 2002).  

No Brasil, o peixe-boi marinho, T. m. manatus ocorria desde o estado do Amapá 

até o estado do Espírito Santo, no sudeste do país (WHITEHEAD, 1978). No entanto, 

atualmente foi relatado o desaparecimento dessa espécie nos estados do Espírito Santo, Bahia 

e Sergipe (ALBUQUERQUE & MARCOVALDI, 1982; LIMA et al., 1992). Segundo Lima et 

al. (1992), a distribuição do peixe-boi no Nordeste é descontinua, sem ocorrência no litoral sul 
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de Pernambuco e em parte do litoral do Ceará. Posteriormente, em estudo feito por Paludo 

(1997) 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. 

No Ceará, existem duas áreas importantes de ocorrência dessa espécie: no litoral 

oeste, no Município de Barroquinha (divisa com o Piauí) e no litoral leste, nos municípios de 

Fortim, Aracati e Icapuí, este na divisa com o Rio Grande do Norte (AQUASIS, 2003). No 

município de Barroquinha, a foz dos rios Timonha e Ubatuba formam um estuário com 

planícies recobertas por manguezais (IBAMA, 1998), sendo importantes berçários para os 

peixes-bois marinhos no Nordeste. O município de Icapuí detém a presença de peixe-boi nessa 

área graças aos bancos de macroalgas e capim-agulha, itens que constituem a dieta natural da 

espécie, e olhos de água doce, onde provavelmente os animais bebem água (CHOI, 2011).  

Atualmente, o peixe-boi marinho é o mamífero marinho que está em maior risco de 

extinção no país (IBAMA, 2001; OLIVEIRA et al., 1990) e considerado como uma espécie 

vulnerável de acordo com a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) (IUCN, 

2008). Os principais fatores responsáveis por levar a espécie ao processo de extinção são: a 

caça predatória até meados do século XIX, com o uso da carne, couro e óleo para subsistência 

ou fins comerciais (LUNA, 2001); capturas acidentais pela utilização de redes de pesca de 

arrasto e de espera (PALUDO, 1997); seu ciclo reprodutivo lento, no qual uma fêmea gera 

apenas um filhote após uma gestação de 12 meses, e este fica sob seus cuidados por cerca de 

dois anos (HARTMAN, 1979); além da crescente degradação dos ambientes estuarinos e 

costeiros reduzindo locais de reprodução e alimentação (SILVA, 2008). 

No nordeste do país, o encalhe de filhotes neonatos tem sido a principal causa de 

mortalidade da espécie, principalmente devido à redução de ambientes estuarinos, que servem 

como maternidade e berçário para estes animais, fazendo com que, na ausência destes, as 

fêmeas sejam obrigadas a dar à luz no mar, deixando o filhote suscetível à ação das correntes 

marítimas, separando-se de sua mãe (LIMA, 1997). 

 

2.2 Características gerais do peixe-boi marinho 

Os peixes-bois marinhos são animais completamente adaptados à vida aquática, 

sendo encontrados em ambientes marinhos, estuarinos e fluviais (HUSAR, 1978; ODELL, 

1982; BOSSART, 1999). Devido à sua baixa taxa metabólica, estes animais vivem em águas 
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tropicais e subtropicais, uma vez que têm baixa tolerância a alterações bruscas de temperatura 

(BOSSART, 2001). 

Seu corpo é hidrodinâmico e possui uma forma fusiforme, com larga cauda 

propulsora, nadadeiras peitorais pequenas, ossos grandes e pesados e órgãos internos adaptados 

ao herbivorismo e existência marinha (REYNOLDS & ODELL, 1991). Sua pele é finamente 

enrugada em toda a sua extensão, e possui uma coloração que varia do cinza ao marrom, 

podendo apresentar cor esverdeada devido à aderência de algas verdes (JEFFERSON et al., 

1993). Possuem pêlos finos distribuídos esparsamente por todo o corpo, possibilitando 

sensações táteis e vibracionais do ambiente (HARTMAN, 1979). 

A cabeça é pequena quando comparada ao restante do corpo. Seus olhos pequenos 

dispostos lateralmente, abrem e fecham com o auxílio de um esfíncter, e têm como principal 

objetivo perceber distâncias no ambiente (HARTMAN, 1979). As aberturas auriculares são 

diminutas e garantem ao animal uma excelente audição, permitindo que ouça em altas e baixas 

frequências (HUSAR, 1978; SILVA, 2008). As narinas se localizam na ponta do focinho e são 

controladas por válvulas que se fecham rapidamente durante o mergulho (BOSSART, 2001). 

O focinho dobra-se suavemente para baixo formando grandes lábios carnudos cobertos por 

cerdas incolores (CALDWELL & CALDWELL, 1985). 

Segundo Hartman (1979), esses animais possuem vida longa, podendo atingir 50 a 

60 anos de idade. A maturidade sexual é atingida entre 3-4 anos de idade, estando aptos a se 

reproduzirem somente entre 5 e 8 anos (MARMONTEL, 1995). A espécie possui uma baixa 

taxa reprodutiva, com período de gestação que dura cerca de 13 meses, gerando normalmente 

um filhote, que é amamentado pela fêmea por até dois anos (HARTMAN, 1971; HUSAR, 1978; 

BOSSART, 1999). 

Filhotes recém-nascidos de peixe-boi costumam medir entre 1,20 a 1,40 m e pesar 

cerca de 30 kg (ODELL, 1982; VERGARA-PARENTE, 2002). Na fase adulta, medem de 2,5 

a 4,5 m de comprimento total, podendo pesar cerca de 200 a 600 kg, com as fêmeas possuindo 

um maior peso corporal e comprimento (HUSAR, 1978; ODELL, 1982). Algumas 

características de dimorfismo sexual da espécie são mais evidentes, como a abertura genital 

(nas fêmeas, localiza-se imediatamente anterior ao ânus e nos machos, logo após o umbigo) e 

a presença de tetas nas axilas embaixo de cada nadadeira peitoral (CALDWELL & 

CALDWELL, 1985). 
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2.3 Aspectos da anatomia e fisiologia do trato gastrintestinal da espécie 

Seu metabolismo é um dos mais lentos entre os mamíferos marinhos, cerca de 36 a 

50% de um mamífero terrestre de tamanho similar, fato que talvez explique a capacidade da 

espécie de sobreviver consumindo alimentos com baixo teor de nutrientes (SCHOLANDER & 

IRVING, 1941; IRVINE, 1983). 

O peixe-boi marinho possui uma elaborada musculatura facial, composta de lábios 

superiores bilobulados extremamente flexíveis cobertos com cerdas sensitivas, capazes de 

apreender, manipular e ingerir vegetação aquática. Esta adaptação provavelmente permite que 

os animais possam maximizar a eficiência do pastoreio no fundo do substrato e na superfície 

(MARSHALL et al., 2003).   

A dentição desses animais é composta apenas por dentes molares, possuindo os 

incisivos substituídos por placas de tensão gengival. A reposição dos dentes molares se dá de 

forma semelhante ao verificado nos elefantes: o desgaste dentário ocorre rapidamente, devido 

à ingestão de grãos de areia e substâncias abrasivas no alimento (HARTMAN, 1979) e, à 

medida que vão sendo desgastados, os dentes posteriores migram para a região anterior da linha 

dentária, os anteriores são eliminados, ocorrendo reposição de matriz óssea no espaço intra-

alveolar (POPOWICS & MARSHALL, 2000). A língua possui pouca mobilidade, e se alarga 

à medida que segue em direção ao esôfago. 

O peixe-boi é um herbívoro não-ruminante e possui algumas particularidades no 

seu trato gastrintestinal que não são observadas na maioria dos outros mamíferos (BOSSART, 

1999). O esôfago é bem estreito e musculoso, possuindo um esfíncter cárdico ligando ao 

estômago. O estômago é simples, pequeno e de formato sacular, e possui uma discreta glândula 

acessória, chamada cárdica, responsável pela produção de enzimas digestivas e ácidas, além da 

produção de muco para lubrificar a digesta (REYNOLDS, 1996). Segundo Best (1981), 

aparentemente, ter uma glândula excretora como uma entidade separada pode aumentar a 

eficiência absortiva. 

 O início do duodeno é marcado pela presença de dois divertículos que, no entanto, 

não possuem função elucidada (BEST, 1981). O duodeno é bem extenso, e a junção intestino 

delgado-intestino grosso é delimitada pela presença do ceco, que também apresenta dois 

divertículos (REYNOLDS & KRAUSE, 1982). O ceco apresenta formato ovoide, e hospeda 

uma população microbiana responsável por realizar a digestão das fibras, reduzindo-as em 

ácidos graxos voláteis (AGVs) que, posteriormente, serão convertidos em energia imediata ou 

para a síntese de glucose ou de gordura (ARRUDA et al. 2003). Isso caracteriza o peixe-boi 
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marinho como um animal capaz de promover a fermentação pós-gástrica dos alimentos, 

semelhante ao cavalo. 

Segundo Best (1981) o intestino grosso é o principal local de absorção de água e 

AGVs, podendo também absorver algumas proteínas de origem microbiana como em outros 

herbívoros não-ruminantes.  

A eficiência digestória em herbívoros não-ruminantes aumenta conforme o tempo 

de passagem do alimento pelo trato digestório. Isso é devido ao maior tempo que esse alimento 

fica disponível para a microbiota, que age sobre ele quebrando principalmente a celulose, 

proporcionando melhor absorção do alimento (LOMOLINO, 1977). Estudos com peixe-boi da 

Flórida (Trichechus manatus latirostris) resultaram em um tempo de retenção com cerca de 6 

a 10 dias (LOMOLINO, 1977; BEST, 1981; LARKIN et al., 2007), fazendo com que o T. 

manatus seja um dos herbívoros com maior eficiência de digestão de celulose entre os demais 

mamíferos herbívoros (BURN, 1986). 

No entanto, a composição nutricional de uma dieta também influencia no tempo de 

passagem e, consequentemente, na eficiência digestiva do animal. Menores conteúdos de 

lignina na vegetação aquática podem ser responsáveis pela alta eficiência da digestão de 

celulose (BURN, 1986). 

 

2.4 Alimentação no ambiente natural e em cativeiro 

Devido ao baixo valor calórico das plantas, os animais passam boa parte do tempo 

se alimentando na natureza, entre seis a oito horas por dia. O consumo de vegetação aquática 

pode ultrapassar 20% do seu peso corporal por dia, para atender seus requerimentos 

metabólicos. Esses animais preferem regiões de águas rasas para se alimentarem, podendo se 

alimentar na superfície, no meio da coluna d’água e no fundo (HARTMAN, 1979). 

Dentre os hábitos alimentares dos peixes-bois marinhos, pode-se ressaltar a 

coprofagia. Esse comportamento pode estar relacionado ao estresse ou alguma carência 

nutricional. No entanto, acredita-se que no peixe-boi, assim como algumas espécies de 

mamíferos, a coprofagia é uma adaptação para o aproveitamento mais eficiente do alimento 

consumido (CUNHA, 2000). Segundo Best (1981), as principais funções da coprofagia são: 

absorver melhor os minerais nas fezes, pois estes possuem maior disponibilidade depois de 

terem passado pelo trato gastrintestinal; aproveitar melhor as vitaminas de complexo B, assim 

como compostos nitrogenados proteicos e não protéicos e consumir o alto teor de lipídios nas 

fezes, visando maximizar esses nutrientes (RODRIGUEZ-CHÁCON, 1999). Além disso, as 
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fezes frescas possuem bactérias e protozoários ciliados que são necessários na fermentação dos 

alimentos no intestino posterior, sendo assim estes inoculados quando ingeridos (BEST, 1981). 

Os peixes-bois marinhos são considerados como herbívoros generalistas, podendo 

alimentar-se de cerca de 60 espécies de vegetais (BEST, 1981). Segundo Colares (1991) a 

diversidade de plantas aquáticas identificadas na dieta dos peixes-bois amazônicos pode 

proporcionar um melhor aporte de nutrientes para o animal. O consumo dessas plantas também 

pode variar conforme o tipo de planta e sua forma de crescimento, fazendo com que existam 

partes que são preferivelmente consumidas pelos animais (BEST, 1981). 

O capim agulha (Halodule wrightii) é considerado o principal alimento dos peixes-

bois marinhos, inclusive no Brasil (LIMA, 1997). No entanto, na região Nordeste do país foi 

verificado que espécies de algas vermelhas (Cryptonemia crenulata, Gracilaria sp., Hypnea 

musciformis, Vidalia obtusiloba e Laurencia sp.) foram amplamente consumidas por estes 

animais. Esse fato está relacionado com a grande abundancia de algas vermelhas nos platôs 

recifais dessa região. No mesmo estudo, também foram constatadas a presença de algas verdes 

(Caulerpa prolifera, C. mexicana, C. cupressoides, C. sertularioides e Anadyomene stellata) e 

pardas (Dictyopteris sp., Dictyota sp., Padina gymnospora e Sargassum sp.) na dieta dos 

animais (BORGES, 2008). Em ambientes estuarinos são consumidos principalmente folhas e 

brotos do mangue (Avicennia nitida, Rhizophoru mangle e Luguncularia racemosu) (BEST, 

1978). 

Em cativeiro, devido as dificuldades de coleta e transporte de algas e fanerógamas 

marinhas e a quantidade necessária destas para atender as necessidades nutricionais dos 

animais, é necessário adaptar a dieta do peixe-boi marinho utilizando alimentos adequados a 

biologia da espécie (BEST, 1978). Assim, a variedade de ingredientes na dieta dos peixes-bois 

em cativeiro pode ser ampla, indo desde frutas como banana e maçã até legumes e verduras, 

como alface, batata-doce e cenoura, não isentando a inclusão de algas e fanerógamas marinhas 

constituintes da sua dieta natural (BEST, 1978; BOSSART, 2001). 

A quantidade de plantas necessárias para manter a manutenção e processos 

metabólicos produtivos variam com o tipo de planta, sua composição química, a eficiência com 

a qual é digerida e o estado fisiológico do animal (ABRAMS, 1968). O consumo diario, com 

base no peso corporal em cativeiro de machos adultos e fêmeas não lactantes, é de 7 a 9%, de 

fêmeas lactantes, de 10 a 13% e de filhotes, cerca de 15% (BEST, 1981; BOSSART, 2001). 

A composição química do leite materno de peixe-boi marinho apresentou valores 

de 17,40% de gordura, 5,25% de proteína, 125 mg de cálcio, 105 mg de fósforo, 783 mg de 

minerais restantes e lactose ausente. Dessa forma, as dietas para animais em cativeiro devem 
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atender essas particularidades, tendo como base o leite desalactosado ou alimento lácteo a base 

de soja, com suplementação de uma fonte lipídica como óleos vegetais e ovos (VERGARA-

PARENTE et. al., 2000).   

O consumo de água doce é evidenciado por alguns autores (HARTMAN, 1979; 

RATHBUN et al., 1990), nos quais relatam que, esses animais migram por longas distâncias 

em busca de ambientes de água doce para consumi-la em seus efluentes. Dessa forma, o 

fornecimento de água doce para o peixe-boi marinho deve ser obedecido, respeitando a 

fisiologia e o hábito da espécie. 

 

3 OBJETIVOS 

Objetivou-se por meio deste estágio, acompanhar as atividades de manejo 

nutricional, medições biométricas, coleta de sangue e monitoramento de praia no litoral Leste 

do Ceará do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM/CE), bem como avaliar 

a composição química da dieta ofertada aos peixes-bois marinho (Trichechus manatus) criados 

em condições de cativeiro, com o objetivo de conhecer o manejo nutricional dos animais em 

reabilitação. 

 

4 DESCRIÇÃO DO LOCAL E PERÍODO DE ESTÁGIO 

O estágio supervisionado de conclusão de curso foi realizado no Centro de 

Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) (Figura 1), localizado na Colônia Ecológica do 

Serviço Social do Comércio do Ceará (SESC/CE) em Iparana–Caucaia, CE, Brasil 

(3°41'24.4"S, 38°37'37.9"W), durante o período de 04 de setembro a 09 de novembro de 2017. 

O CRMM é gerenciado pela Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas 

Aquáticos (AQUASIS), uma organização sem fins lucrativos, que atua desde 1994 em 

Fortaleza. A AQUASIS surgiu a partir de um grupo de estudos do Laboratório de Ciências do 

Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), o Grupo de Estudo de Cetáceos do 

Ceará (GECC), fundado em 1992.  
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Figura 1 – Entrada do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos  (CRMM) 

 
Fonte: A autora. 

 

Atualmente, o grupo possui ações não somente com cetáceos, mas com espécies em 

extinção no estado do Ceará, como o peixe-boi marinho (Trichechus manatus), o boto-cinza 

(Sotalia guianensis), o periquito cara-suja (Pyrrhura griseipectus), o soldadinho-do-araripe 

(Antilophia bokermanni) e aves migratórias, além da manutenção de seus respectivos habitats, 

importantes para a conservação da biodiversidade. 

As ações de conservação são realizadas principalmente no Litoral Leste (Projeto 

Mamíferos Marinhos e Aves Costeiras), na Serra de Baturité (Periquito cara-suja) e na Chapada 

do Araripe (Soldadinho-do-araripe). Basicamente são realizadas atividades de monitoramento 

do ambiente natural, registro e monitoramento de animais, restauração de habitats, pesquisas 

sobre impactos humanos que ameaçam as espécies, reabilitação de animais, educação ambiental 

nas comunidades e suporte as políticas públicas relacionadas à proteção dos habitats utilizados 

pelas espécies ameaçadas de extinção. 

A educação ambiental tem sido uma ferramenta importante na conservação de 

espécies ameaçadas, uma vez que, para que as ações sejam efetivas e as espécies não 

desapareçam com o tempo, as comunidades devem estar envolvidas. Dentre as estratégias 

utilizadas, os animais protegidos como o boto-cinza, o peixe-boi marinho e o periquito cara-

suja, são utilizados para simbolizar a importância da conservação da biodiversidade e o uso 

sustentável de recursos naturais. Além disso, a AQUASIS também executa o projeto Brigada 

da Natureza, no qual é voltado para crianças e adolescentes em situação de risco na região de 

Iparana no município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza/CE. Nesse projeto, os 
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brigadistas desenvolvem ações de educação ambiental, visando a sensibilização e envolvimento 

das comunidades onde as espécies ameaçadas ocorrem. 

 

4.1 Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos 

As instalações foram planejadas e construídas de acordo com o exigido pela 

Instrução Normativa nº 03/2002 do Ministério do Meio Ambiente (MMA) do Brasil, que 

regulariza as condições para manutenção de mamíferos aquáticos em cativeiro. O novo Centro 

de Reabilitação de Mamíferos Marinhos foi implantado em 2012 e é referência na América do 

Sul para a reabilitação de peixes-bois marinhos. 

Durante o período de estágio, o CRMM possuía 14 peixes-bois marinhos em 

reabilitação, sendo um com aproximadamente 5 meses, cinco animais entre 9 e 12 meses, três 

animais com dois anos, três animais com aproximadamente três anos e dois animais com quatro 

anos de idade. 

 

4.1.1 Tanques 

Os tanques do CRMM eram abastecidos com água salgada proveniente de poço 

profundo, sendo os efluentes tratados em Estação de Tratamento de Efluentes para serem 

reutilizados posteriormente. O CRMM possuía sete tanques: dois de quarentena, três para 

animais em fase inicial de reabilitação, um de reabilitação final (com área de cambiamento e de 

isolamento). Os tanques do CRMM eram cobertos com tela de proteção UV com 3 m de altura.  

Os dois tanques de quarentena eram menores e mais rasos (Figura 2), e possuíam 

medidas iguais de 0,85 m de profundidade e 2,70 m de diâmetro, totalizando um volume de 6,8 

m³. Quando os filhotes saíam da quarentena, estes eram alocados em um tanque oval de 1,20 m 

de profundidade, 2,5 m de largura e 5,0 m de comprimento, com volume aproximado de 15 m³, 

para dar início ao processo de reabilitação (Figura 2).  
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Figura 2 – Dois tanques de quarentena e um de reabilitação inicial (da direita para a esquerda) 

 
Fonte: A autora. 

 

Destinavam-se aos filhotes de maior peso corporal, dois tanques de 2 m de 

profundidade, 5 m de diâmetro, com um volume aproximado de 39 m³, iniciando assim a 

socialização entre os filhotes (Figura 3).  

 

Figura 3 – Dois tanques para reabilitação de filhotes de peso corporal 

 
Fonte: A autora. 

 

O tanque de reabilitação final era destinado para animais que iniciam o processo de 

desaleitamento, que ocorre quando estes atingem a idade de aproximadamente 24 meses (Figura 

4). Possuía cerca de 3 m de profundidade, 16 m de comprimento, com um volume de água de 

mais de 400 m³. O tanque possuía de uma área de cambiamento para realização de manejos 
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periódicos (Figura 5) e também um tanque de isolamento para, quando necessário, realizar 

tratamento individual de cada animal (Figura 6).  

Todos os tanques do CRMM possuíam um sistema de filtragem independente 

composto de filtro de areia, bomba dosadora de cloro e desinfecção por ozônio. 

 

 
Figura 4 – Tanque de reabilitação final para animais que iniciam o processo de desaleitamento 

 
Fonte: Artur Barbosa (2016), Acervo pessoal.  

 

 

Figura 5 – Área de cambiamento para realização de manejos periódicos 

 
Fonte: Artur Barbosa (2016), Acervo pessoal. 
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Figura 6 – Área de isolamento para realizar tratamento individual de cada animal 

 
Fonte: Artur Barbosa (2016), Acervo pessoal. 

 

4.1.2 Cozinhas e despensa 

O CRMM continha duas cozinhas e uma despensa, todas destinadas para 

preparação dos alimentos que serão servidos aos animais em reabilitação. 

A cozinha 1 era designada para o preparo dos itens sólidos da dieta dos animais 

jovens e adultos, onde vegetais, frutas e algas são pesados, cortados e higienizados de acordo 

com proporções definidas pelo médico veterinário responsável. A cozinha era composta por 

geladeira, fogão, forno elétrico e balança para pesagem dos ingredientes (Figura 7).  

 

Figura 7 – Cozinha 1 do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) 

 
Fonte: A autora. 

 

Na cozinha 2 ocorria exclusivamente o preparo das bebidas lácteas para os animais 

jovens e recém-nascidos, diminuindo assim o risco de contaminação. Esta era equipada com 

geladeira, liquidificador, micro-ondas e balança para pesagem dos ingredientes (Figura 8). 
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Figura 8 – Cozinha 2 do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) 

 
Fonte: A autora. 

  

A despensa era composta de estantes, nos quais os ingredientes industrializados 

utilizados na dieta dos animais eram estocados, à exemplo da farinha de aveia, leite 

deslactosado, leite de soja em pó, além da alga que era armazenada na forma desidratada (Figura 

9). Os alimentos frescos, como os vegetais, capim e frutas, eram conservados em câmara fria 

(Figura 10), conforme preconiza a legislação para manutenção de mamíferos aquáticos cativos 

(Instrução Normativa nº 03/2002, do IBAMA). 

 
Figura 9 – Despensa do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) 

 
Fonte: A autora. 
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Figura 10 – Câmara fria do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) 

 
Fonte: A autora. 

 

Nas entradas das cozinhas encontravam-se pedilúvios com solução desinfetante, 

que preveniam introdução de agentes patógenos no ambiente. Tanto as cozinhas quanto as 

despensas eram devidamente higienizadas após sua utilização, objetivando manter as boas 

condições de higiene nestes ambientes. 

 

4.1.3 Ambulatório 

Esta área era equipada para atender aos cuidados dos animais em reabilitação, 

podendo ser realizados procedimentos como exames de imagem e práticas cirúrgicas pelos 

técnicos responsáveis. A instalação possuía mesa de aço inox, equipamentos e utensílios para 

procedimentos cirúrgicos realizados pelo médico veterinário responsável, equipamentos 

utilizados nos resgates de animais, estantes providas de medicamentos e suplementos para os 

animais, materiais utilizados nos manejos e um freezer vertical que servia para armazenar o 

sangue dos animais para posteriores análises rotineiras (Figura 11).  
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Figura 11 – Ambulatório do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) 

  
Fonte: Artur Barbosa (2016), Acervo pessoal. 

 

4.1.4 Laboratório 

No laboratório eram realizadas atividades de análise dos parâmetros de água dos 

tanques, estudos de parasitos, preparação do sangue para posterior análise laboratorial, 

armazenamento de amostras de DNA de animais encalhados e encontrados pela AQUASIS, 

além de estudos de história natural das espécies que encalham no Ceará. O laboratório possuía 

computador, freezer vertical para armazenagem das amostras de DNA, além de equipamentos 

como centrífuga, microscópios, destilador e vidrarias para análises realizadas no laboratório 

(Figura 12).  

 

Figura 12 – Laboratório do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) 

 
Fonte: Artur Barbosa (2016), Acervo pessoal. 
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4.1.5 Sala de necropsia 

Na sala de necropsia do CRMM ocorriam os exames de carcaças de animais 

encontrados pela equipe da AQUASIS afim de estudar a causa da morte destes. Além disso, 

possuía acervo osteológico e arquivos de encalhe (Figura 13). A sala foi dimensionada para 

abrigar até um peixe-boi adulto, contendo uma mesa de aço inox de 3 m de comprimento, dois 

freezers horizontais e um freezer vertical para armazenagem de amostras. 

 

Figura 13 – Entrada da sala de necropsia do Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM) 

 
Fonte: A autora. 

 

 

5 ATIVIDADES REALIZADAS 

 

5.1 Manejo nutricional dos animais filhotes e juvenis 

A dieta láctea era fornecida aos animais até os dois anos de idade. Posteriormente, 

os animais eram desaleitados e transferidos para o tanque de reabilitação final. Durante a 

primeira semana de reabilitação, os filhotes eram alimentados com mamadeira comum (1 L). 

Posteriormente, o aleitamento era realizado com a utilização da mamadeira subaquática 

(BÔAVIAGEM, 2011). A mamadeira subaquática corresponde à estrutura formada por uma 

garrafa plástica (1 L), válvula, conexões de PVC e chupeta para balde amamentador de 

bezerros, conectados a um cabo de apoio que promove a submersão da mamadeira (Figura 14).  

 



30 

 

Figura 14 – Mamadeira subaquática desmontada (a) e montada (b) 

 
Fonte: Artur Barbosa (2016), Acervo pessoal. 

 

A utilização da mamadeira subaquática é importante porque reduz 

consideravelmente o contato do tratador com o animal durante o aleitamento, eliminando a 

associação positiva com humano. Além disso, reduz a transmissão de microrganismos 

patogênicos provenientes do tratador. Outra vantagem do uso da mamadeira subaquática é que, 

o sistema de válvula e o cabo de apoio do equipamento permitem o deslocamento do animal ao 

ser aleitado embaixo d’água, proporcionando ao filhote condições e posturas semelhantes às 

condições naturais, além de fornecer conforto ao tratador (CUBAS, 2007; BÔAVIAGEM, 

2011). 

Devido às particularidades do leite materno de peixe-boi, a dieta láctea ofertada aos 

animais do CRMM era composta essencialmente por leite deslactosado, suplemento de proteína 

isolada de soja e manteiga sem sal. Duas vezes ao dia, adicionava-se própolis e Organew® 

(suplemento de aminoácidos, vitaminas, leveduras e prebiótico) para suprir os nutrientes 

necessários ao crescimento dos animais. 

Durante o estágio, o aleitamento foi realizado cinco vezes ao dia, sendo a primeira 

mamadeira fornecida às 07: 30 e a última às 17:30 h, com um intervalo de 2:30 h entre cada. O 

volume da dieta láctea variava de acordo com a idade do animal.  

Na reabilitação, era fornecida uma quantidade de vegetais, porque os filhotes 

possuem o hábito de consumir pequenas porções desses alimentos (HARTMAN, 1979). Essa 

parte da dieta era composta por alface crespa (Lactuca sativa var. crispa), acelga (Beta vulgaris 

a b 
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var. cicla), repolho verde (Brassica oleracea var. capitata), capim-elefante (Pennisetum 

purpureum), alga vermelha (Graciliaria sp.) e banana (Musa parasidiaca). No período do 

estágio a alga não foi ofertada, pois estava indisponível no mercado. No início da reabilitação 

do animal, ocorria o aumento gradativo da quantidade de vegetais, totalizando no final 4 a 5,5% 

do peso corporal/dia. Os animais recebiam diariamente 780 g de acelga, 670 g de capim 

elefante, 290 g de repolho, 200 g de alface e 6 unidades de bananas. A oferta era realizada duas 

vezes ao dia, sendo a primeira às 10:00 h e a segunda às 18:00 h. 

 

5.2 Fornecimento de água doce aos animais 

Tendo em vista que em vida livre os peixes-bois marinhos ingerem água doce 

através dos olhos d’água no ambiente natural, os tanques do CRMM possuem olhos d’águas 

artificias para simular essas condições. Essas estruturas eram acionadas três vezes ao dia, 

durante 20 minutos, liberando água doce (Figura 15). 

 

Figura 15 – Peixe-boi marinho ingerindo água doce dos olhos d’água artificiais 

 
Fonte: A autora. 

 

5.3 Avaliação dos parâmetros de qualidade da água 

A qualidade da água dos tanques é fundamental para manutenção de peixes-bois 

em cativeiro, pois influencia diretamente na saúde e bem-estar dos animais (WHITE, 2001).  A 

avaliação ocorria duas vezes ao dia (pela manhã e pela tarde), medindo-se pH, temperatura, 
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salinidade e cloro residual. Uma amostra de água, aproximadamente 100 mL, foi retirada dos 

quatro tanques contendo animais, em profundidade de 30 cm. As análises foram realizadas 

individualmente para cada tanque. 

A salinidade foi determinada por medidor multi-parâmetro (Hanna®, modelo 

SALINTEST HI98203) (Figura 16a). O pH e a temperatura foram mensurados utilizando 

aparelho Waterproof pH/ºC/ºF Tester HI98127 (Hanna®) (Figura 16b).  

O cloro residual proveniente da esterilização dos tanques era medido por meio de 

teste colorimétrico, utilizando o kit de teste de cloro para água de piscinas (Netuno®) (Figura 

17). A periodicidade e limites aceitáveis das análises estavam em concordância com a Instrução 

Normativa n°. 03/2002 do Ministério do Meio Ambiente. 

 

Figura 16 – Equipamentos para análise dos parâmetros de salinidade (a), pH e temperatura (b) 

 
Fonte: A autora. 

 

Figura 17– Kit de teste de cloro utilizado na análise do cloro na água dos recintos 

 
Fonte: A autora. 

a b 
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5.4 Medições biométricas e coleta de sangue 

As medidas biométricas (Quadro 1) e coleta de sangue para avaliação hematológica 

de peixes-bois em cativeiro, são informações imprescindíveis para acompanhar o 

desenvolvimento e monitoramento da sanidade desses animais, devendo seguir o padrão 

estabelecido para os animais cativos no Brasil (CUBAS, 2007). O peso corporal e comprimento 

total são indicadores de crescimento (COLARES, 2002; BORGES et al. 2012), pois 

possibilitam estimar a idade (SANTANA, 2003) e o peso corporal (ODELL, 1978), 

respectivamente. 

 

Quadro 1 – Ficha de medidas biométricas utilizadas nos animais. 

 

Nº Medidas biométricas 

01 Comprimento total, desde o extremo do focinho ao extremo da cauda. 

02 Envergadura dorsal. 

03 Comprimento da base da nadadeira caudal à extremidade. 

04 Largura máxima da nadadeira caudal. 

05 Circunferência da base da nadadeira caudal. 

06 Circunferência máxima do tórax, na altura do umbigo. 

07 Circunferência do tórax, na altura das axilas. 

08 Largura máxima da nadadeira peitoral. 

09 Comprimento da nadadeira peitoral, desde a inserção anterior à extremidade. 

10 Comprimento da nadadeira peitoral, desde a inserção posterior à extremidade. 

11 Circunferência máxima da nadadeira peitoral. 

12 Circunferência da base da nadadeira peitoral. 

13 Distância de olho a olho, por sobre a cabeça. 

14 Distância do olho a narina, do mesmo lado. 

15 Distância do olho ao ouvido, do mesmo lado. 

16 Distância de ouvido a ouvido, por sobre a cabeça. 

17 Distância da narina ao ouvido, do mesmo lado. 

18 Envergadura ventral. 

19 Distância do fim do genital ao ânus. 

20 Distância do umbigo ao início do genital. 

21 Distância do umbigo ao ânus. 

22 Distância do umbigo ao extremo da cauda. 

23 Extremo do focinho ao umbigo. 

24 Distância entre as bases das peitorais. 

25 Peso. 

  Fonte: AQUASIS. 

 



34 

 

As medições biométricas e coletas de sangue eram realizadas simultaneamente, 

uma vez por semana, iniciando-se às 8:00 h. Essas atividades eram realizadas pelo médico 

veterinário, biólogo, tratadores e estagiários. A periodicidade ocorria de acordo com a categoria 

dos animais, sendo os filhotes manejados uma vez por semana, os juvenis quinzenalmente e os 

animais desaleitados a cada dois meses, devido principalmente à dificuldade em isolá-los e 

contê-los. 

A contenção dos animais era realizada por, no mínimo, três pessoas experientes, 

para garantir a segurança tanto dos animais, quanto dos tratadores. Para tal, o animal era posto 

sobre colchão de espuma, para minimizar a compressão dos órgãos e, sobre o animal, 

introduzia-se um colchão úmido para garantir sua hidratação. A nadadeira caudal recebia uma 

atenção intensificada durante a contenção, pois a força que o animal dispensa nessa região, 

poderia dificultar a realização dessas atividades.  

Com o animal contido, as medidas eram obtidas utilizando-se trena. Na 

determinação do comprimento total, era realizada com auxílio de instrumento que marca dois 

pontos desejáveis possibilitando o alinhamento da trena (baliza), mantendo-a em posição 

adequada. Os dados obtidos eram preenchidos na ficha de medidas biométricas para cada 

animal (Quadro 1). 

A coleta de sangue foi realizada por punção no espaço interósseo do rádio e da ulna, 

localizado na região posterior da nadadeira peitoral, pelo médico veterinário responsável. 

Imediatamente, as amostras de sangue eram guardadas sob refrigeração no ambulatório.  

Por último, a pesagem dos animais era realizada de acordo com a categoria do 

animal. Animais com até um ano de idade eram colocados na balança sobre uma maca, 

subtraindo o peso da maca para obtenção do peso corporal do animal. Para animais acima de 

um ano de idade, a pesagem era feita colocando-os dentro de uma padiola, içando-os através de 

polia, com balança acoplada. Subtraía-se também o peso da padiola para obtenção do peso 

corporal do animal. 

 

5.5 Monitoramento das praias do litoral leste do Estado do Ceará 

O monitoramento de praia consistia em averiguar a situação de espécies marinhas 

ocorrentes no Estado do Ceará, principalmente de mamíferos. Os registros de encalhe (local e 

espécie) durante o ano, permitia a equipe da AQUASIS inferir sobre quais espécies e locais 

tinham maior ocorrência, quais eram as causas e se estas eram de natureza antrópicas, como por 

exemplo poluição, pesca entre outros. Dessa forma, o monitoramento de praia é uma ferramenta 

importante para a conservação de mamíferos marinhos, podendo auxiliar nas pesquisas 
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desenvolvidas e verificar o impacto ambiental em áreas com licenciamento ambiental quanto a 

situação dessas espécies. 

O monitoramento de praia era realizado periodicamente, a cada 20 dias, ao longo 

dos 180 km de praia do litoral leste do Ceará. O percurso iniciou no munícipio de Aquiraz, na 

Praia do Japão e terminou no município de Aracati, na praia de Ponta Grossa. No dia 

13/09/2017, com saída às 05:00 h da manhã, o percurso foi realizado em parte do litoral, 

desviando de obstáculos que impediam de prosseguir pela praia. Em alguns pontos do percurso, 

foi necessário o transporte de balsa para atravessar áreas estuarinas. 

No monitoramento foram encontradas cinco carcaças de tartarugas-verde (Chelonia 

mydas). Inicialmente, coletavam-se informações sobre a espécie, tamanho, sexo, grau de 

decomposição, possível causa da morte e local do encalhe com coordenadas geográficas 

registradas por GPS (Global Positioning System) (Figura 18). Posteriormente, realizavam-se 

medidas biométricas do comprimento total, comprimento do casco e plastrão, comprimento da 

nadadeira peitoral e posterior e comprimento da cauda. Ao final, uma amostra de DNA era 

retirada para análise e enterrava-se a carcaça na praia. 

 

Figura 18 – Coleta de informações da carcaça de tartaruga-verde (Chelonia mydas) 

 
Fonte: O autor. 
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5.6 Avaliação da composição química da dieta ofertada aos peixes-bois marinhos em 

condições de cativeiro no litoral cearense  

 

5.6.1 Material e métodos 

 

Descrição dos animais 

Foram acompanhados oito animais cativos adultos (Tabela 1), com peso corporal 

médio de 250 kg. Os animais possuíam idade de encalhe e resgate aproximadas, variando de 

animais que tinham a mesma idade de resgate até dois anos de diferença. Os animais estavam 

alojados em tanque de reabilitação final, cuja descrição foi feita anteriormente. 

 

Tabela 1 – Informações dos animais no tanque de reabilitação final 

Animal Sexo Data do resgate 

1 Fêmea 13/08/2013 

2 Macho 15/12/2013 

3 Macho 15/10/2014 

4 Macho 15/10/2014 

5 Macho 28/12/2014 

6 Fêmea 13/01/2015 

7 Fêmea 20/02/2015 

8 Macho 23/04/2015 

Fonte: AQUASIS 

 

Manejo nutricional 

Os animais recebiam dieta composta por alface (Lactuca sativa var. crispa), acelga 

(Beta vulgaris var. cicla), repolho verde (Brassica oleracea var. capitata), capim-elefante 

(Pennisetum purpureum), além de duas unidades de biscoito vitaminado para peixe-boi (Figura 

19), como suplemento adicional. O biscoito era composto de farelo de aveia, banana e 

suplemento vitamínico-mineral (AminoMix® Forte). O biscoito era preparado diariamente 

pelos estagiários, sendo composto por 10 bananas, 250 g de farelo de aveia e 80 g de suplemento 

vitamínico-mineral, nos quais eram misturados e posteriormente assados em forno. Cada animal 

recebia diariamente dois biscoitos de 200 g. 
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Figura 19 – Biscoito vitaminado para os animais adultos do CRMM 

 
Fonte: A autora. 

  

A ração vegetal era formulada de acordo com o peso corporal do animal, ajustando-

se mensalmente, de acordo com o aumento de peso. A formulação da dieta para esses animais 

em cativeiro se torna uma tarefa difícil, visto que os requerimentos de energia e nutrientes de 

mantença para os peixes-bois são desconhecidos. A taxa metabólica basal (TMB) tem sido 

utilizada na elaboração da dieta desses animais, a fim de estimar suas necessidades diárias, 

assumindo que estão conforme a equação de Kleiber (1975): TMB (kcal/dia) = K x P 0,75, em 

que K é a constante teórica de proporcionalidade para vertebrados e P é peso corporal em 

quilogramas. O valor de K considerado foi o de 49, o mesmo para marsupiais e monotremados 

com temperatura média de 35ºC (HAINSWORTH, 1981). A justificativa para utilização desse 

valor é devido a temperatura corporal média dos peixes-bois (IRVINE, 1983) estar no mesmo 

intervalo desse grupo de animais.  

As necessidades diárias de manutenção (NDM) foram estimadas com base na TMB 

multiplicada pelo fator de ajustamento no qual utilizavam-se valores de: 2 para animais recém-

desmamados ou adultos e 3 para animais em crescimento (POPOVICH & DIERENFELD, 

1997). 

 Em setembro, os animais recebiam diariamente 70 kg de acelga, 52 kg de capim-

elefante, 36 kg de repolho verde e 20 kg de alface, totalizando 178 kg de alimento/dia. Em 

média, para cada animal era ofertado 22,265 kg. 

Os vegetais e o capim-elefante eram ofertados duas vezes ao dia, às 10:00 e às 17:00 

h. Os biscoitos vitaminados eram ofertados separadamente em dois horários: o primeiro às 

10:30 e o segundo às 16:30 h. Os alimentos eram fornecidos dentro do tanque de reabilitação 

final de forma livre e os biscoitos eram oferecidos manualmente para cada animal. 
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Período experimental e coleta das amostras dos alimentos 

As amostras dos alimentos ofertados foram realizadas a cada 10 dias, por três dias 

consecutivos. No período experimental total foram realizadas três coletas. Cada período 

experimental consistiu de 13 dias, sendo 10 de adaptação e três dias para coleta dos alimentos. 

Coletou-se aproximadamente 200 g de cada alimento ofertado na dieta dos peixes-boi em 

reabilitação durante o período experimental. Posteriormente, realizou-se uma amostra composta 

por período. Os alimentos foram congelados em sacolas plásticas identificadas para posteriores 

análises químicas.  

A pesagem e as mensurações biométricas foram realizadas no início e no final do 

experimento (39 dias). O comprimento total do animal e o seu peso corporal foram utilizados 

como referência da adequação da dieta (Tabela 2). Dessa forma, a fórmula ajustada proposta 

por Rigney (2011) para obter o peso corporal foi utilizada: 

 

P = CTU² x CT x 4,01 x 10-5 

Em que: 

P é o peso corporal (kg); 

CTU é a circunferência do tórax na altura do umbigo (cm); 

CT é o comprimento total (cm); 

E 4,01 é o fator de correção, dado obtido na AQUASIS com base em mais de 200 medidas de 

animais do CRMM pesados em balança.  

 

Tabela 2–  Comprimento total e peso corporal dos animais no início e no final do experimento 

Animal 
Comprimento 

total inicial (m) 

Peso corporal 

inicial (kg) 

Comprimento 

total final (m) 

Peso corporal 

final (kg) 

1 2,56 296 2,58 313,0 

2 2,30 266 2,31 258 

3 2,23 177 2,23 177 

4 2,35 265 2,37 270 

5 2,28 258 2,29 263 

6 2,26 219 2,27 221,5 

7 2,26 263 2,31 273,0 

8 2,28 256,0 (255*) 2,30 236,0* 

MÉDIA 2,31 250,0 2,33 251,44 

Fonte: AQUASIS 

*Peso estimado utilizando a fórmula Peso = CTU² x CT x 4,01 x 10-5 
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Análises dos alimentos 

As análises dos alimentos foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal – 

LANA, localizado no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará – UFC. 

Inicialmente, as amostras de alimentos foram secas a 55°C, durante 72 h, em estufa 

com circulação forçada de ar. Subsequentemente, as amostras foram moídas em tamanho de 1 

mm (Wiley moinho, Arthur H. Thomas, Philadelphia, PA, EUA). As amostras foram analisadas 

para o teor de matéria seca (AOAC, 1990; método 930,15), cinzas (AOAC, 1990; método 

924,05), proteína bruta (AOAC, 1990; método 984,13), extrato etéreo (AOAC, 1990; método 

920,39) e energia bruta (EB), determinada em bomba calorimétrica adiabática.  

As análises de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) 

foram realizadas segundo metodologia proposta por Van Soest, Robertson e Lewis (1991). Os 

teores de carboidratos totais (CHOT) foram obtidos segundo metodologia descrita por Sniffen 

et al. (1992), de acordo com a fórmula %CHOT= 100 - (%PB + %EE + %Cinzas) e os 

carboidratos não fibrosos (CNF) foram obtidos subtraindo-se dos CHOT a fração FDN. 

 

5.6.2 Resultados e discussão  

A composição química dos alimentos e da ração ofertada aos animais está 

apresentada na Tabela 3.  A partir da determinação da composição química e da quantidade dos 

alimentos fornecidos aos animais no período experimental, pôde-se estimar a composição da 

ração total ofertada. 

Estudos mostram que as plantas aquáticas ingeridas pelos peixes-bois marinhos 

geralmente apresentam em média 5-22% de PB, 6-40% de MM, 0,4-1,4% de EE e FDN 

variando entre 9-39% da matéria seca (BOYD, 1968; 1974; SIEGAL-WILLOTT et. al., 2010). 

Com relação a fibra dietética em ambiente natural de peixe-boi, observa-se que esses valores 

são bem inferiores quando comparadas aos ingeridos por herbívoros em seus planos dietéticos.  

Geralmente, em sistema de cativeiro, a dieta total ofertada visa representar as condições 

naturais do habitat do animal (BEST, 1978). Em cativeiro, os peixes-bois geralmente são 

alimentados com uma dieta composta principalmente de alface e outros vegetais, às vezes 

suplementada com aminoácidos e mix vitamínico-mineral em alimentos tipo biscoitos (BEST, 

1978; BOSSART, 2001; HARSHAW, 2012). 
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Tabela 3 –  Composição química da dieta de peixes-bois marinhos criados em condições de cativeiro (% com 

base na matéria seca) 

Ingredientes  % dos ingredientes na Matéria Seca 

Capim elefante  53,77 

Acelga  19,93 

Repolho  18,82 

Alface  6,78 

Biscoito  0,72 

Item Ração Total Capim elefante Acelga Repolho Alface Biscoito* 

MS  9,28 14,94 4,11 7,56 4,90 52,71 

PB  18,70 12,87 26,62 16,65 25,32 10,33 

EE 2,94 2,86 2,23 1,18 4,20 3,62 

MM  8,32 8,29 13,49 5,11 9,90 12,91 

FDN  44,96 63,45 20,50 24,55 36,57 31,63 

CHOT  70,04 75,98 57,66 77,06 60,58 73,14 

CNF  25,08 12,53 37,16 52,51 24,01 41,51 

EB (Kcal/kg) 4058,7 4103,9 3540,10 4266,36 4073,35 3736,41 

*Alimento constituído de banana com aveia e mistura vitamínico-mineral com composição por kg do produto: Vit A, 2.000.000 UI; Vit 

C, 5.000mg;Vit D3, 150.000 UI; Vit E, 1.000 UI; Vit B1, 250mg; Vit B2, 200mg, Vit B6, 200mg; Vit B12, 1.000mcg; Biotina, 50mg; Ac. 
Nicotínico, 600mg; Ac. Fólico, 200 mg; Pantotenato de Cálcio, 500mg; Colina, 4.850 mg; Ac. Aspártico, 508mg; Ac. Glutâmico, 2.925 

mg;  Alanina, 7.120 mg; Arginina, 4.010 mg; Cisteína, 224 mg; Fenilalanina, 1.626 mg; Glicina, 12,69 g; Histidina, 348 mg; Isoleucina, 

1.378 mg; L-carnitina, 10g; Leucina, 2.801 mg; Lisina, 23,22 g; Metionina, 21,57 g; Prolina, 9.426 mg; Serina, 971 mg; Tirosina, 541 mg; 
Treonina, 542 mg; Triptofano, 416 mg; Valina, 1.957 mg; Saccharomyces cerevisiae 9×10 9 UFC; Cálcio, 180,5 g; Fósforo, 104 g; Iodo, 

144 mg; Ferro 2.000 mg; Sódio, 2.919 mg; Cobre, 600 mg; Cromo, 80 mg; Enxofre, 8.000 mg; Cobalto, 200 mg; Selênio, 60 mg; Magnésio, 

33 g; Manganês, 427 mg; Zinco, 3.000 mg. 

 

Podemos observar que, a dieta total fornecida aos animais no CRMM apresentou um 

teor de proteína dentro do encontrado em ambiente natural, porém os teores de FDN 

permaneceram acima do relatado em ambiente natural. Esse valor mais alto de FDN é atribuído 

ao capim elefante utilizado na formulação da dieta diária dos peixes-bois. O capim elefante é 

uma gramínea C4 muito utilizada nos trópicos para alimentação de animais ruminantes, porém 

apresenta um avanço rápido no seu estágio fenológico. Como os peixes-bois provavelmente 

tem uma limitada utilização da fração fibrosa dos alimentos, talvez o capim elefante não deva 

ser uma boa alternativa em seus planos dietéticos devido ao elevado teor de FDN, 

provavelmente lignificado, impedindo principalmente a utilização dos compostos nitrogenados 

presentes em sua composição química. A utilização do feno de tifton poderia melhorar a 

disponibilidade de nutrientes, caso fosse utilizado em rações de peixes-bois. A quantidade, a 
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composição e as propriedades físicas da fibra têm efeitos importantes na função intestinal, 

principalmente nos herbívoros que, quando alimentados com dietas de baixo teor de fibra, 

podem apresentar quadros de distúrbios metabólicos. Obesidade, diabetes, acidose gástrica, 

baixo trânsito intestinal, diarreia, inchaço do trato gastrointestinal, cólica, torção ou 

deslocamento dos intestinos (LONGLAND et. al., 2006; BRANDI; 2009), são comumente 

relatados passíveis de ocorrer com peixes-bois marinhos alimentados com baixo teor de fibra. 

Distúrbio de flutuabilidade em peixes-bois marinhos também pode ser ocasionado pelo excesso 

de gases produzidos no trato gastrointestinal do animal (ROMMEL, 2003). 

Com relação ao teor de matéria mineral no padrão alimentar natural, essa se encontra 

associada a incrustações de organismos marginais, grandes produtores de carbonato de cálcio 

(BOYD, 1968; EASLEY & SHIRLEY, 1974). Os níveis de minerais podem variar de acordo 

com a estação e localização da coleta das plantas e, em muitos casos, possuem relações Ca:P 

desequilibradas (EASLEY & SHIRLEY, 1974; 1976). No presente estágio, o teor de matéria 

mineral avaliado apresentou um valor médio de 8,32%. Esse valor está dentro do intervalo de 

minerais registrados em plantas aquáticas que são consumidas por peixes-bois. 

 No seu habitat natural, os peixes-bois devem consumir quantidades relativamente 

grandes de alimento para atendimento dos nutrientes essenciais para sua manutenção e 

crescimento. Estima-se que o consumo diário de um peixe-boi adulto em condições naturais 

seja de aproximadamente 20% do PC, contudo o consumo diário com base no PC em cativeiro 

de machos adultos e fêmeas não lactantes é de 7 a 9%, de fêmeas lactantes de 10 a 13% e de 

filhotes cerca de 15% (BEST, 1981; BOSSART, 2001), o que denota uma variação no consumo 

de acordo com o estágio fisiologico do animal. No entanto, em estudo realizado por Etheridge 

et. al., (1985), estimou-se que o consumo de animais adultos é de 5-10% do seu peso corporal 

por dia, estimado por meio da taxa média de mastigação da massa das plantas e usos de 

equações de regressão. Durante o estágio, a partir da quantidade ofertada por tanque, estimou-

se que o consumo médio diário por peixe-boi foi de 5,78% em relação ao peso corporal médio 

dos animais (250 kg de PC). Esta quantidade de matéria seca consumida diariamente pelos 

peixes-bois dos tanques mantinham seus pesos constantes, dando uma ideia de que esse padrão 

dietético ofertado atendia a exigencia de mantença dos animais. Obviamente, isso é muito 

interessante em animais de reabilitação pois evita casos de obesidade. 

 Quando os níveis de energia e proteína dietética são muito baixos, também podem 

afetar a taxa de crescimento dos animais (DA SILVA, 2001; NASCIMENTO, 2004). Essa 

observação é importante, por que vez ou outra, na AQUASIS ocorre captura de animais jovens 

encalhados. Desta maneira, uma dieta particular deveria ser formulada para o atendimento do 
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peixe-boi que ainda está em crescimento. Assim, seria necessário que mais tanques fossem 

disponibilizados no CRMM para que rações, de acordo com a categoria, fossem formuladas 

para o atendimento dos requerimentos. Porém, isso nem sempre é possível no CRMM, devido 

a limitação de tanques existentes, havendo alocação de animais com diferentes fases de 

crescimento entre si. 

Para peixes-bois adultos a relação energia: proteína ainda é desconhecida, tanto 

para animais em cativeiro quanto em ambiente natural. Em estudo realizado por Hartman 

(2012), verificou-se relação de energia: proteína de 19,60 kcal/g para peixes-bois juvenis e 

adultos cativos. Na observação feita durante o estágio, a relação energia: proteína da dieta 

ofertada foi 21,70 kcal/g. No entanto, deve-se ressaltar que este valor da relação energia: 

proteína baseou-se na oferta de alimento, e não no consumo dos animais. Isso pode alterar 

principalmente em relação aos animais mais dominantes do grupo, que consomem maior 

quantidade de alimento (HARTMAN, 2012) e aos alimentos que não foram consumidos 

totalmente no tanque, ocasionando as sobras. 

Sugere-se que na alimentação de peixes-bois cativos tenha uma dieta composta de 70-

85% de vegetais de folhas verdes, 10-20% de feno de bom valor nutritivo e 5% de outros 

vegetais e frutas (WALSH & BOSSART, 1999). As proporções utilizadas na dieta dos animais 

cativos nesse estudo foram de 53,77% de forragem verde, 45,53% de vegetais de folhas verdes 

e 0,72% de biscoito vitaminado. As proporções sugeridas pela literatura não garantem que as 

exigências nutricionais dos animais sejam atendidas pois estas são desconhecidas. Além disso, 

a alimentação desses animais em cativeiro pode ser bastante variada, podendo utilizar alimentos 

de baixo custo na região, sem comprometer o crescimento e a fisiologia do animal. 

As medidas biométricas, como o peso corporal e o comprimento total, são utilizadas 

para auxiliar na avaliação do estado nutricional de animais em cativeiros comparando com 

populações saudáveis em ambiente natural (COLARES, 2002). Os animais acompanhados no 

CRMM apresentaram ganho de peso médio de 1,44 kg durante todo o período de estágio, e 

aumento de 0,02 cm no comprimento total. É importante ressaltar que mais estudos são 

necessários para conhecer sobre o desempenho desses animais tanto no habitat natural quanto 

criados em cativeiro, bem como uma análise mais rigorosa dos dados obtidos, para avaliar as 

condições nutricionais que esses animais se encontram. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dieta fornecida aos peixes-bois em reabilitação no CRMM é adequada, pois 

apresenta composição química próxima as plantas aquáticas consumidas por esses animais em 

ambiente natural.  

No entanto, estudos mais aprofundados são necessários para obtenção das 

exigências nutricionais de peixes-bois marinhos e dos dados biométricos em relação ao 

crescimento dos animais, para que se possa inferir devidamente no manejo nutricional desses 

animais em cativeiro.  

A realização do estágio supervisionado na AQUASIS me proporcionou uma 

experiência única, em que, além de aplicar os conhecimentos adquiridos durante a graduação, 

também me possibilitou aprender sobre os mamíferos marinhos, área que pretendo seguir 

profissionalmente.  

Participar das atividades rotineiras e contribuir cientificamente na conservação do 

peixe-boi marinho em cativeiro durante o período de estágio foi uma missão gratificante e 

edificante como profissional e também como ser humano. 

A colaboração de estudantes com as instituições que os recebem para realização do 

estágio fortalece as relações da universidade com o campo, fazendo com que estas trabalhem 

juntamente em prol de alcançarem o mesmo objetivo. 
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