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PRÓLOGO

O peixe-boi da Amazônia, Trichechus inunguis (Natterer, 1883) pertence

à ordem Sirenia e é o único representante da família Trichechidae que vive

estritamente em água doce (Rosas, 1994). Também é o único mamífero

aquático de hábito exclusivamente herbívoro da região amazônica (Best,

1984a).

O peixe-boi pode ser encontrado em todos os rios da bacia Amazônica

(Marsh et a/., 1986), desde as nascentes dos prindpais rios na Colômbia, Peru

e Equador (Best, 1984b), em todos os afluentes do rio Amazonas nos Estados

do Amazonas e Pará (Husar, 1977; Rosas, 1994) alcançando até a Ilha do

Marajó (Fig.01), no norte do Estado do Pará (Domning, 1981). Contudo, não

parece ser tão comum nas partes superiores dos rios Tocantins, Xingu e

Tapajós (Bertram & Bertram, 1973; Rosas, 1994). Estes animais não são

encontrados em águas rápidas e turbulentas, sendo a falta de vegetação

aquática um fator limitante para sua ocorrência (Best, 1984b). Em estudos

filogenéticos e populacionais, analisando o DNA mitocondrial de peixes-bois da

Amazônia, Cantanhede (2002) sugere a existência de uma população

tipicamente homogênea ao longo de toda a área de distribuição desta espécie.

O peixe-boi da Amazônia é o menor dentre as três espécies

representantes da família Trichechidae. Podem atingir até 3 metros de

comprimento e pesar 450 quilos (Husar, 1977; Ayres & Best, 1979; Smith,

1979; Rosas, 1991). Como característica específica, esses animais possuem

coloração que varia do cinza-escuro até o preto com manchas esbranquiçadas

no ventre (Rosas, 1994), pêlos esparsos e finos estão espalhados por todo o



corpo e vibrissas estão presentes nos lábios superior e inferior (Husar, 1977).

Possuem ainda duas mamas localizadas abaixo de cada axila (Rodrigues,

2002) e não têm unhas nas nadadeiras peitorais (Veríssimo, 1970; Caldwell &

Caldwell, 1985).

Ver.ezusia ''-■■■
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Figura 01: Distribuição geográfica do peixe-boi da Amazônia
(Tríchechus inunguis).



o peixe-boi vem sendo abatido comercialmente desde o início da

colonização portuguesa no Brasil, no século XVII (Domning, 1982, Best,

1984c). Entre 1935 e 1954, seu couro foi largamente utilizado como matéria-

prima na fabricação de cola, correias de máquinas, mangueiras e outros artigos

industriais (Best, 1984a: b). Sua carne, bastante consumida pelas populações

ribeirinhas (Rosas, 1994), combinada com sua baixa taxa reprodutiva vem

acarretando numa diminuição drástica das populações naturais (Domning,

1981; Best, 1984b).

No ambiente natural a sazonalidade da alimentação, provocada pelo

ciclo hidrológico, aparentemente restringe a reprodução, sendo que a maioria

dos nascimentos ocorrem durante a enchente e cheia (Best, 1982a), quando as

fêmeas são capazes de atingir estoque de energia suficiente para sustentar o

gast" energético da lactação durante a próxima estação seca (da Silva, 1996).

O parto e o início da lactação coincidem com os períodos de grande oferta de

alimento (cheia), permitindo que a fêmea recupere suas condições nutridonais

(Best, 1984a; Rosas et al., 1991) e os filhotes tenham maior disponibilidade de

alimento (Best, 1983; 1984a). Segundo Rodrigues (2002) o peixe-boi da

Amazônia provavelmente passa por vários ciclos estrais inférteis, a fim de

atingir a maturidade, antes da primeira gestação.

A espécie atualmente é considerada vulnerável pela lUCN (2000) e em

perigo de extinção de acordo com o IBAMA (2003) e IBGE (2002). No Brasil

está oficialmente protegida desde 1967 (Rosas, 1994). Além da caça

indiscriminada que esta espécie vem sofrendo ao longo dos anos, outro

principal fator que contribui para inclusão do peixe-boi nas listas de espécies



ameaçadas é a sua baixa taxa reprodutiva com um período prolongado de

gestação, estimado em 1 sno (Rosas, 1991) concebendo apenas 1 filhote

(Best, 1982a), raramente nascendo gêmeos, seguido pelo período de lactaçâo

de cerca de 2 anos quando dificilmente a fêmea entra em estro (da Silva ef a/.,

2000).

Alguns elementos da biologia reprodutiva, hábitos alimentares, aspectos

comportamentais e fisiológicos dos peixes-bois da Amazônia são conhecidos

(Rosas, 1994). Segundo Best (1984b) com a elevação do nível da água nos

rios da bacia amazônica, há um aumento da produção de plantas aquáticas na

várzea e no igapô e os peixes-bois dispersam-se nestas áreas de alimentação.

Durante o período da seca, o nível da água rapidamente diminui e essas áreas

ficam inacessíveis para os peixes-t>ois (Veríssimo, 1970), os quais refugiam-se

em lagos de terra firme ou canais de águas mais profundas (Smith, 1979, Best,

1983). De acordo com Best (1983) durante o período de seca o peixe-boi da

Amazônia realiza um jejum aparente, alimentando-se apenas do lodo do fundo

dos lagos e rios.

No nicho ecológico a que pertence, o peixe-boi é responsável por uma

considerável parcela na ciclagem de nutrientes, tendo em vista que consome

até 10% do seu peso vivo em material vegetal diariamente e possui uma

eficiência digestiva que varia entre 45 e 70% (Best, 1981) realizando assim a

adubação das águas dos rios com suas fezes e urina (Best, 1982b).
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CAPÍTULO I

DESCRIÇÃO HISTOLÓGICA DO TECIDO ÓSSEO DO DOMO TIMPANICO
DO PEIXE^OI DA AMAZÔNIA TRICHECHUSINUNGUIS (NATTERER, 1883)

MAMMALIA, SIRENIA.

O^tea^o ósseo é a estrutura mais resistente do corpo dos vertebrados.
Estruturaimente o tecido ósseo pode ser diferenciado de acordo com o arranjo e
quantidade de componentes de sua matriz extracelular em três tipos distintos de
camadas; a camada vascuiar primária, a vascuiar secundária e a terciária ou grupos
de camadas de crescimento (GLG's). Este capítulo objetivou a descrição histoiógica
dos diferentes elementos constituintes do tecido ósseo presente no domo timpânico do
peixe-boi da Amazônia, enfatizando o aspecto da matriz extracelular desmineralizada.
seus principais tipos celulares e a disposição dos mesmos dentro de cada uma das
três camadas. Foram analisados os domos timpánicos de 70 exemplares de peixes-
bois da Amazônia depositados na Coleção de Mamíferos Aquáticos do IMPA. Usou-se
o método descrito por Marmontei (1993) que consiste em desmineralizar uma pequena
secção de 3 mm da porção central do domo timpânico em agente desmineralizante
comerciai (ROO) para realizar cortes em micrótomo de congelamento, obtendo-se
assim, secções extremamente finas de 40 pm de espessura. Essas microsecções
passaram por um processo de coloração com hematoxiiina de Harris e posteriormente
foram montadas definitivamente entre lâminas e laminuias. embebidas em giicenna
pura e seladas com Entellan. Para a análise tiistoiógica sob microscópio óptico foram
confeccionadas 280 lâminas. A camada vascuiar primária foi caracterizada quanto à
disposição irregular das fibras coiágenas e numerosas lacunas de osteódtos
frouxamente dispostas. Também foram obsen/ados sistemas de Havers e canais de
Voikmann inseridos na matriz óssea sem nenhuma organização. Já a camada
vascuiar secundária possuía fibras coiágenas encerradas em lacunas, dando um
aspaçf» lamelar à matriz óssea. Embora tenha sido «rcontrada semelhança na
constituição da matriz óssea entre a camada vascuiar primária e a secundána. os
sistemas de Havers e canais de Voikmann da camada secundária se apresentaram
num aspecto mais organizado que a primeira camada. E por fim. a terceira camada de
tecido ósseo foi caracterizada pela presença de grapos de camadas de crescimento
por toda a borda superior dos domos timpánicos dos animais com idades acima de 1
ano de vida. Lacunas de osteódtos foram observadas em uma quantidade
consideravelmente menor em comparação ás camadas vasculares primárias e
secundárias, e sempre se dispondo lado a lado. Sistemas de Havers e canais de
Voikmann foram raramente evidendados nesta camada sugerindo o aspecto de osso
compacto.



ABSTRACT

The bone tissue is the most resistam structure of the Iwdy of vertebrates. Structurally,
the bone tissue can be differentiated according to the arrangement and quantity of its
extraceiiuiar matrix components in three distinct iayers: the primaiy, secondary and the
third vascular iayers. The aim of this study was to describe histoiogicaiiy the differem
constituem eiements of the bone tissue present in the tympanic dome of the
Amazonian manatee emphasizing the aspect of the decaidfied extraceiiuiar matrix. its
main ceiiuiar types, and their disposition within each of the three iayers. The tympanic
domes of 70 Amazonian manatees deposHed in iNPA's Aquatic Mammais Coiiection
were analyzed. The method described by Marmontei (1993) was used, which consists
in demineraiizing a smaii 3mm section from the central portion of the tympanic dome in
a commerciai demineraiization agent (RDO) to make cuts in a frozen microtome. thus
obtaining veiy thin 40 pm thick sections. These micro sections were then stained using
Harris' hematoxilin, and then mounted on slides using puie giycerin and seaied with
Enteiian. Two hundred and eighty slides were made and lead under an optic
microscope. The primaiy vascular iayer was characterized by the irregular disposition
of coiiagen fibeis and numerous osteocyte lacunas loosely disposed. Havers systems
and Voikmann channeis w/eie aiso observed randomiy inserted in the matrix bone. The
secondary vascular iayer possessed coiiagen fibers endosed in lacunas, givmg a
iameiiar appearance to the matrix bone. Aithough a simiiarity in the consHtution of the
matrix bone between the primary and secondary iayers was fbund. the Havers systems
and the Voikmann channeis of the secondary Iayer piesented a more organized
appearance than the primary iayer. Finaiiy the third Iayers of the bone tissue was
characterized by the presence cf Growth Layers Groups (GLGs) ali aiong the upper
boider of the tympanic domes of animais oider than 1 year. A considerabiy smaii
number of osteocyte lacunas were obsenred in comparison to tfie primary and
secondary vascular iayers. and were aiways found side by side. Havers systems and
Voikmann channeis were rareiy evident in this third Iayer. suggesting a compact bone
appearance.



1.1 INTRODUÇÃO

O tecido ósseo é a estaitura mais resistente e rígida do corpo dos

vertebrados. Constituinte principal do esqueleto serve de suporte para as

partes moles e protege órgãos vitais, como os contidos nas caixas craniana e

torácica e no canal raquidiano. Proporciona apoio aos músculos esqueléticos,

transformando suas contrações em movimentos úteis, e constitui um sistema

de alavancas que amplia as forças geradas nas contrações musculares

(Junqueira & Carneiro, 1995).

O osso é constituído por um tecido conjuntivo altamente especializado,

formado por células incluídas em uma substância gelatinosa que se toma

mineralizada (Banks, 1992; KIevezal,1996) e que forma a armação esquelética

de muitos vertebrados, constantemente renovando-se a fim de favorecer as

demandas mecânicas e metabólicas (Ham, 1970). Além dessas funções, os

ossos funcionam como importante reserva dinâmica (depósito) de cálcio,

fosfato e outros íons (Banks, 1992) armazenando-os ou liberando-os de

maneira controlada, para manter constante a concentração desses importantes

íons nos líquidos corporais, como no líquido intersticial, no sangue e na linfa

(Junqueira & Cameiro, 1995).

O osso mineralizado é constituído de aproximadamente 76% de material

inorgânico e 24% de matriz orgânica (Banks, 1992). A matriz orgânica é

composta predominantemente por glicoproteínas e polissacarídeos (Kemp,

1984; Weiner, 1984; KlevezaI, 1996). É constituída primariamente por fibras
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colágenas (cxílágeno do tipo I) imersas em substância amorfa, chamada de

osteóide, que é deposição de hidroxiapatita de cálcio (Weiner, 1984; KlevezaI,

1996), conferindo ao osso rigidez e força (Kemp, 1984).

A consistência pétrea da matriz óssea é tão mineralizada que pode

resistir à flexão e suportar peso, por isso toma-se impossível fazer cortes

histológicos no tecido ósseo usando-se métodos comuns. Para a viabilização

desses cortes histológicos no tecido ósseo, deve-se tratá-lo com agente

desmineralizante adequado, um agente quelante que apresente grande

afinidade não só pelo Ca"^"^ mas também por outros minerais, tomando a matriz

orgânica desmineralizada e flexível (Cormack, 1991), ou ainda valer-se da

técnica do desgaste em lixa fina (Junqueira & Cameiro, 1995).

Estruturalmente o tecido ósseo pode ser diferenciado de acordo com o

arranjo e quantidade de componentes de sua matriz extracelular em trés tipos

distintos de camadas: a vascular primária, a vascular secundária e a terciária,

esta última também pode ser chamada de grupos de camadas de crescimento

ou GLG's (Marmontel, 1993). Este capítulo objetivou realizar uma descrição

histológica dos diferentes elementos constituintes do tecido ósseo presente no

domo timpãnico do peixe-boi da Amazônia, enfatizando o aspecto da matriz

extracelular desmineralizada, seus principais tipos celulares e a disposição dos

mesmos dentro de cada camada vascular. O número de camadas de

crescimento e sua periodicidade de formação serão analisadas no Capítulo II.
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1.2 MATERIAL E MÉTODOS

1.2.1 Obtenção das amostras

Desde 1976 o Laboratório de Mamíferos Aquáticos do Instituto

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) vem catalogando e conservando

material biológico, coletado em expedições realizadas em diferentes áreas da

região amazônica. Esses achados foram depositados na Coleção de

Mamíferos Aquáticos do INPA e incluem material osteológico, amostras de

órgãos internos, de pele, tecidos, dentre outros, reunindo uma coleção

considerável. Atualmente, dentre outros espécimes, a Coleção de Mamíferos

Aquáticos possui em seu acervo, 110 esqueletos parciais e/ou completos de

peixes-bois da Amazônia, catalogados e conservados a seco.

Para a realização deste estudo, foi utilizado um total de 70 exemplares

de peixes-bois, cujos complexos tímpano-perióticos encontravam-se

depositados na Coleção de Mamíferos Aquáticos do INPA, incluindo animais

encontrados mortos na natureza ou que morreram no cativeiro ao longo dos

últimos 27 anos. Utilizou-se apenas um dos complexos tímpano-perióticos

(esquerdo ou direito) de acordo com sua disponibilidade na Coleção. Quando

o lado direito e o esquerdo estavam presentes optou-se por extrair o direito.

O domo timpânico, assim como a parte petrosa e a parte mastóide, são

estruturas constituintes do osso periótico, que juntamente com o osso

timpânico e outros ossículos menores compõem o Complexo Tímpano-

periótico, (Marmontel, 1993) (Fig. 02). Os Complexos Tímpano-perióticos

conservados na coleção encontravam-se colados à caixa craniana (Fig. 03).

12



2A) 2 B) 2 C)

Modificado de Manmontel (1993).

Figura 02: Complexo Tfmpano-Periótico. 2-A) Vista Dorsal;
2-B) Vista Lateral; e 2-C) Domo Timpânico. Escala em
tamanho natural.

L

Modificado de Reynolds & Odell (1991)

Figura 03: Crânio de peixe-boi da Amazônia em vista ventral, onde se

observa o domo timpânico disposto no interior da caixa craniana.
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1.2.2 Remoção e Corte dos Complexos Tímpano-perióticos

Objetivando a remoção do complexo tímpano-periótico sem danificá-lo, o

crânio foi parcialmente imerso em solução de álcool a 70% por um período de

24 a 48 horas. Este procedimento permitiu que os complexos tímpano-

perióticos descolassem facilmente, já que muitos haviam sido colados no

crânio após o preparo do esqueleto, evitando a perda de material ósseo.Todo

esse procedimento ocorreu nas dependências da coleção de mamíferos

aquáticos do INPA.

Com base na metodologia descrita por Marmontel (1993), e com o

auxílio de uma serra diamantada utilizada para cortar rochas e minerais (Fig.

04), separou-se o domo timpânico do complexo tímpano-periótico. O restante

das parles constituintes do complexo tímpano-periótico foi devolvido à Coleção

de Mamíferos Aquáticos do INPA. As extrações de todos os 70 domos da

amostra ocorreram no Laboratório de Laminação da Companhia de Pesquisas

e Recursos Minerais - CPRM.
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Figura 04: Serra diamantada utilizada nos cortes seriais dos complexos

tímpano-perióticos.
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Com o auxílio de uma segunda serra de rocha, também diamantada,

porém mais fina (Fig. 05), foram retiradas pequenas secções de 3 e 4 mm de

espessura da região central de cada domo, buscando-se sempre o paralelismo

nos planos de corte.

Em seguida, as secções removidas dos domos timpânicos foram

colocadas em frascos devidamente etiquetados com o número de coleção do

animal em questão e contendo formol a 10% até o momento da

desmineralização. Esta imersão em formol por um período de 24 a 48 horas

antes do processo de desmineralização, foi recomendada por Marmontel

(1993) para T. manatus, pois sendo o formol um fixador de grande eficácia,

preserva as características osteológicas destes tecidos.
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Figura 05: Microserra utilizada nos cortes dos domos timpânicos.
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1.2.3 Desmineralizaçâo e MIcrocortes dos Demos Tlmpânicos

A desmineralizaçâo é um processo de remoção gradativa de íons e

minerais teciduais (principalmente o cálcio, fósforo e flúor), muito mais complexa

que a técnica de descalcificaçâo (que retira do tecido apenas o cálcio), porém em

ambos os processos não há alterações na estrutura celular do tecido (Ham,1970).

Objetivando reduzir o tempo total de preparação das amostras e aferir o grau de

importância do formol sobre as estruturas ósseas, 6 secções foram

desmineralizadas sem terem sido imersas anteriormente em formol a 10%.

Após esta etapa, as 70 secçoes dos domos foram desmineralizadas

segundo o modelo de desmineralizaçâo proposto por Marmontel (1993), na qual

foi empregado o agente desmineralizante comercial - RDO®, cujos detalhes da

metodologia de desmineralizaçâo são descritos no Anexo 01.

Os microcortes realizados nas secções desmineralizadas foram de 40 pm

de espessura como sugerido por Marmontel (1993) utilizando micrótomo de

congelamento (Fig.06). Todavia, neste estudo foram realizados testes utilizando

microcortes que possuíam espessuras de 35 e 45 pm para verificar em quais

dessas espessuras os componentes celulares da matriz óssea ficariam mais

nítidos.

18
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Figura 06; Micrótomo de congelamento utilizado nos microcortes dos

domos tímpânicos para secções de 35,40 e 45 pm de espessura.
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1,2.4 Técnica da Coloração e Montagem das Lâminas

Em seu estudo com o peixe-boi da Flórida, Marmontel (1993) utilizou a

Hematoxilina de Mayer para coloraç^ das secçoes cortadas no micrótomo de

congelamento. Contudo, neste estudo foi utilizada a Hematoxilina de Harris na

coloração das lâminas dos 70 domos da amostra. Ingredientes e modo de preparo,

ver Anexo 02.

Após todas as secções terem sido coradas, as que apresentaram melhor

coloração foram selecionadas e imersas em uma solução de 50% de Glicerina

P. A. e água destilada, após o que foram montadas definitivamente entre

lâmina e lamínula, embebidas em glicerina pura e seladas com Enteilan®

(detalhes desta metodologia estão descritos no Anexo 1). Para evitar descarte

de material, todas as demais secções de um mesmo animal não montadas em

lâminas foram conservadas em Glicerina 100%, em pequenos frascos

rotulados.

Depois das secções terem sido coradas, foram montadas 4 lâminas de

cada um dos 70 exemplares da amostra totalizando 280 lâminas. Estas foram

cuidadosamente analisadas ao microscópio óptico, com aumentos de 50,100 e

400 e 1000 vezes e microscópio estereosoópico com aumento de 30 vezes,

com a finalidade de observar e comparar os tecidos ósseos e seus

componentes presentes nas secções do domo timpânico.
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Objetivando a observação dos canal ículos de osteócitos do tecido ósseo

do peixe-boi da Amazônia, seguindo a orientação proposta por Junqueira &

Carneiro (1995), foram montadas duas lâminas, uma de cada animal, as quais

foram submetidas a um cuidadoso procedimento de desgaste com lixa fina e

seladas com Araldith® para possibilitar a visualização, sob luz ultravioleta, dos

prolongamentos finos dos osteócitos relatados pelos referidos autores. O tecido

ósseo utilizado para essa finalidade não passou por desmineralização, apenas

por desgaste. Procedimento este realizado no Laboratório de Laminação da

CPRM.

1.3 RESULTADOS

Os domos timpãnicos que foram cortados com serra diamantada a 3 mm

desmineralizaram mais satisfatóriamente do que os cortes realizados a 4 mm.

O tempo que as secções dos domos levaram até que o processo de

desmineralização pelo RDO® fosse julgado adequado variou entre 6 e 12 horas

para animais recém-nascidos e indivíduos velhos, respectivamente.

Os 6 domos que foram desmineralizados sem terem sido imersos

anteriormente no formol apresentaram consistência gelatinosa e pastosa,

dificultando assim, o corte ao micrótomo. A não imersão prévia dos domos no

formol impossibilitou a visualização das diferentes camadas do tecido ósseo.

Observou-se que, as secções cortadas a 40 pm apresentaram um

processo de coloração muito mais satisfatório. Os tecidos ósseos foram

observados com muito mais nitidez que nos demais microcortes realizados a

35 pm, fracamente coradas, e nos de 45 pm, coradas em excesso.
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1.3.1 Camada Vascular Primária

Foi observado, em animais de idades conhecidas que morreram logo

após o nascimento, que a camada vascular primária foi o primeiro tecido ósseo

a se formar nos domos, e permanecem até que o tecido vascular secundário se

organize progressivamente logo acima dele, ainda na vida intra-uterina (Fig.

07).

Camada « '

Primária

WÊÊ- ■ W

1
Camada

Secundána

Figura 07: Diferenças na organização da matriz óssea da camada primária

e da camada secundária dos domos timpânicos. Aumento de 40x.
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Sobre os componentes celulares pertencentes a esta camada, os

osteócitos nào foram observados pois a técnica de preservação do esqueleto

empregada impossibilitou a sua conservação pós-morte. Mas sua existência

em organismos vivos foi comprovada pela existência de muitas lacunas, de

formato achatado (Junqueira & Carneiro, 1995) evidenciando que, existiam

osteócitos naquele lugar antes da descalcificação e corte (Fig. 08). Também

foram evidenciados longos processos citoplasmáticos oriundos dos osteócitos

encerrados dentro de lamelas e canalículos que partiam em várias direções e

entre vários osteócitos diferentes.

Lacunas

^ Lacunas

Lacunas

Figura 08; Visualização das iacunas de formato achatado, deixadas pela

ausência dos osteócitos. Aumento de 100x.
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A camada vascular primária foi caracterizada pela orientação ao acaso

dos pacotes de fibras colágenas e numerosas lacunas frouxamente dispostas e

sem nenhuma organização inseridas na matriz óssea (Fig.09). Os sistemas de

Havers que constituem esta camada são extremamente peculiares, pois foram

observados com várias camadas de osteócitos circundantes ao seu redor, num

arranjo pouco organizado.

IP

Figura 09: Caracterização do aspecto desorganizado da matriz óssea da

camada primária dos domos timpânicos. Aumento de 400x.
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Muitos canais de Volkmann foram distinguidos nesta camada fazendo a

comunicação entre dois sistemas de Havers. O aspecto que esses canais se

apresentavam inseridos na matriz óssea foi definido como completamente

desorganizado (Fig.10).

h

Figura 10: Canais de Volkmann (CV) de aspecto desorganizado que fazem a

iigação entre Sistemas de Havers na camada primária. Aumento de 40x.
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1.3.2 Camada Vascular Secundária

Nos peixes-bois de idades conhecidas que morreram logo após o

nascimento sem terem 1 ano de vida completo, as camadas primária e

secundária foram os únicos tecidos ósseos observados nos domos timpánicos.

Na camada secundária os osteócitos também não puderam ser vistos,

pois a técnica de desminerallzação impossibilitou a sua conservação. No

entanto, a observação das lacunas de formato achatado sugere a existência

dos osteócitos. Estas são as principais células que secretam a matriz óssea e

possuem processos citoplasmáticos que passam por dentro de canalículos em

várias direções, servindo de ligação entre os osteócitos adjacentes (Fig. 11).

Lacunas

w

Lacunas

I
Lacunas #■

Figura 11: Visualização das lacunas deixadas pelos osteócitos e dos canalí

culos da camada secundária dos domos timpánicos. Aumento de iOOOx.
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Os sistemas de Havers desta camada foram observados com seus

osteócitos dispondo-se em camadas sobrepostas, circundando

concentricamente um vaso sangüíneo (Fig. 12), e à medida que os vasos

sangüíneos que passam no interior dos canais de Havers se afastavam da

camada primária iam aumentando consideravelmente seu diâmetro. Embora

tenha sido encontrada semelhança na constituição da matriz óssea entre a

camada primária e a camada secundária, esta última apresentou sistemas de

Havers mais organizados que a primeira.

t

Figura 12: Sistemas de Havers (SN) constituídos por osteócitos dispostos

ao redor da luz de um vaso sangüíneo. Aumento de lOOOx.
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Muitos canais de Volkmann também foram observados nesta camada

fazendo a comunicação entre dois sistemas de Havers, porém a direção que

esses canais se apresentavam dentro da matriz óssea era sempre longitudinal

(Fig. 13).

Figura 13: Canais de Volkmann (CV) observados em sentido longitudinal,

fazendo a comunicação entre Sistemas de Havers. Aumento de lOOx.
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1.3.3 Terceira camada ou Grupos de Camadas de Crescimento

Com o desenvolvimento corporal conseqüente do crescimento após o

nascimento, observou-se o surgimento desta camada logo acima da camada

secundária. Sua coloração era visivelmente mais intensa e as lacunas

presentes nesta região eram mais achatadas em relação aos demais tecidos

ósseos presentes no domo timpânico, caracterizando um arranjo de aspecto

compacto.

A variação na intensidade de coloração, causada pela diferença na

quantidade de minerais e íons absorvidos pela matriz óssea ao longo da vida

do indivíduo, caracteriza as estruturas mais visíveis desta camada (Fig. 14 e

Fig. 15) (KlevezaI, 1996). Contudo, a quantidade desses grupos de camadas

de crescimento é diretamente proporcional a idade do animal.

Na terceira camada os osteódtos também não puderam ser vistos, pois

a falta da técnica de fixação impossibilitou a sua conservação pós-morte, mas a

presença das lacunas sugere sua existência e de seus canalículos de formato

compacto.

Nesta última camada foi observado que as lacunas dos osteódtos

estavam presentes em uma quantidade consideravelmente reduzida em

comparação às camadas primária e secundária, sempre se dispondo lado a

lado. Conseqüentemente, uma menor quantidade de Sistemas de Havers (Fig.

14) e Canais de Volkmann (Fig. 15) foram observados num plano longitudinal á

peça.
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Figura 14 : Sistemas de Havers (SH) presentes entre os grupos de

camadas de crescimento (GLG's). Aumento de 40x.

Figura 15: Canais de Volkmann (CV) observados entre os grupos

de camadas de crescimento (GLG*s). Aumento de 40x.
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Foram observados inúmeros foràmens nutridos (Fig. 16) das mais

diversas espessuras, dependendo do ângulo da inserção do corte, que partem

do meio externo e se introduzem no interior da peça, formando canais

profundos e sempre perpendiculares à superfície da secçáo.

ff

Figura 16: Foràmens Nutrícios (FN) por onde passam vasos sangüíneos que

se introduzem no interior dos domos timpânicos. Aumento de iOOx.
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1.4 DISCUSSÃO

As secções dos domes que foram cortadas no micrótomo de

congelamento com espessura de 40 pm apresentaram um resultado

satisfatório, corroborando os estudos de Marmontel (1993) com o peixe-boi da

Florida. Os demais cortes com espessuras de 35 e 45 pm resultaram em uma

visualização inadequada dos componentes ósseos.

Os resultados obtidos neste trabalho corroboraram os estudos de

Cormack, (1991), Banks, (1992), Junqueira & Carneiro (1995) e Young & Heath

(2000), que em estudos histológicos de tecido ósseo humano encontraram

diferenças significativas no aspecto e composição de células e na matriz óssea

entre a camada vascular primária e a secundária.

Estudos histológicos do domo timpânico do peixe-boi da Flórida

revelaram que as camadas primárias e secundárias são constituídas de tecido

ósseo reticular e que os grupos de camadas de crescimento são constituídos

de tecido ósseo compacto (Marmontel, 1993). Resultados semelhantes ao

encontrado por aquela autora foram observados neste estudo com o peixe-boi

da Amazônia.
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1.4.1 Camada Vascular Primária

Não foi observado o endósteo, que é uma camada de células

osteogênicas que envolve internamente as cavidades ósseas, tendo em vista

que os sirênios apresentam como característica típica da família: a

paquiostose, que é a ausência de cavidade medular (Reynolds & Odell, 1991).

Não foram observadas lamelas circunferenciais na periferia mais interna

dos cortes, como observado em humanos por Young & Heath (2000),

possivelmente pelo fato do peixe-boi da Amazônia não apresentar osso

esponjoso, nem cavidade medular (Reynolds & Odell, 1991).

Sendo o domo timpânico um osso curto e denso, caracterizou-se como

sendo osso do tipo compacto, pela existência de inúmeros sistemas de Havers

analisados nas três camadas do domo timpânico. A presença unicamente

desse tipo ósseo compacto explica o fato dos complexos tímpano-perióticos

apresentarem crescimento do tipo aposicional que é caracterizado pela

superposição dos grupos de camadas de crescimento, implicando no seu

desenvolvimento em tamanho.

Sendo a matriz óssea rígida, dura e não existindo osso esponjoso na

sua constituição, não existe espaço entre as células e a matriz mineralizada,

impossibilitando o processo de mitose, o que impede o crescimento intersticial.

Uma característica marcante do tecido vascular primário ou osso imaturo

é que ele contém uma proporção relativamente maior de osteócitos que a

camada vascular secundária ou osso maduro. Na camada primária as fibras

colágenas dispõem-se em várias direções através da matriz, o que contribui
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para que muitos autores ainda nomeiem essa camada de reticular. Este tipo

ósseo é o primeiramente formado inclusive durante a vida pré-natal do

indivíduo, como descrito por Marmontel (1993) para o peixe-boi da Flórida.

Outra característica marcante descrita por Cormack (1991) e

comprovado neste estudo é que a camada primária tende a ser corada com um

tom mais azulado com corantes a t>ase de Hematoxilina, o que possivelmente

indica que possui uma maior quantidade de proteoglicana do que a camada

secundária.

Como existe a necessidade dos osteódtos receberem nutrientes e

oxigênio, e ainda liberar restos metabólicos no vaso sangüíneo mais próximo,

de acordo com a maior idade do indivíduo observou-se um conseqüente

aumento no rearranjo dos osteócitos que vão se organizando concentricamente

ao redor do vaso sangüíneo, diminuindo assim pouco a pouco o diâmetro da

luz do vaso até que não seja mais do que um estreito canal encerrando um ou

dois pequenos vasos. A disposição característica das lamelas concêntricas que

circundam cada canal central constitui um Ósteon ou um Sistema de Havers

(Cormack, 1991), observado em abundância na camada vascular primária,

principalmente. Os osteócitos são as principais células que integralmente

formam ossos e derivam de osteoblastos que secretam matriz óssea ao seu

redor, como descrito por Banks (1992).

Resultado semelhante ao encontrado neste estudo foi observado por

Ham (1970), Cormack (1991) e Junqueira & Carneiro (1995) quando em suas

descrições de ossos humanos comprovaram a existência de longos processos

citoplasmáticos encerrados em canalículos. Como não existe difusão de
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substâncias através da matriz calcificada do osso, a nutrição dos osteócitos

depende de canalículos que existem em muita quantidade na matriz (Junqueira

& Carneiro, 1995; Klevezal,1996). Esses canalículos permitem a comunicação

dos osteócitos com seus vizinhos, com as superfícies externas e internas do

osso e com os canais vasculares da matriz, possibilitando a passagem de

nutrientes e trocas metabólicas entre os osteócitos.

1.4.2. Camada Vascular Secundária

Nesta camada as fibras colágenas constituintes da matriz óssea foram

observadas em lamelas, proporcionando um aspecto ordenado à matriz, em

contraste ao aspecto desordenado da camada primária, sendo este o único

aspecto que diferencia histologicamente essas duas camadas.

A descrição do primeiro tipo celular observado neste estudo concorda

com Banks (1992) quanto à forma e aspecto dos osteócitos, já descritos com

detalhes na camada primária. Os mesmos prolongamentos osteocíticos

encontrados nesta camada também concordam com os observados por

Junqueira & Carneiro (1995) e Banks (1992). Foi observado que na camada

vascular secundária a quantidade de osteócitos é notoriamente reduzida em

relação à camada primária, e eles estão organizados mais uniformemente e

encerrados em lacunas mais achatadas que as lacunas da camada primária

(Cormack, 1991). O mesmo autor afirma que é muito raro uma lacuna do osso

conter mais de um osteócito, sugerindo que essas células não são capazes de

se reproduzir mesmo in vivo. Junqueira & Carneiro (1995) propõem que a

origem dos osteócitos seja a partir de osteoblastos, como observado nesta

camada, envoltos por matriz óssea secretada por eles em todas as direções.
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Este estudo concorda com Banks (1992) quando se refere à organização

entre as fibras colágenas na camada secundária e um número reduzido de

lacunas que se dispunham mais densamente na matriz óssea.

Os sistemas de Havers observados foram formados mais recentemente,

pelo fato de não estarem alinhados concentricamente ao redor de um vaso, e

foi observado que quanto mais distante da camada primária o diâmetro dos

vasos sangüíneos que passam no seu interior aumentam consideravelmente.

Muitos canais de Volkmann também foram observados na camada

secundária fazendo a comunicação entre dois sistemas de Havers, porém a

direção que esses canais se apresentavam dentro da matriz óssea foi sempre

longitudinal e empilhados uns sobre os outros como degraus de uma escada.

Nos recém-nascidos que viveram apenas alguns dias foi constatado que

o domo timpânico é composto principalmente por um tecido reticular altamente

vascularizado, como o que foi observado por Marmontel (1993) em T. manatus

iatirostris. Este tecido é caracterizado pela presença de muitos vasos

sangüíneos, espaços de canais vasculares dispostos de forma muito irregular e

muitas lacunas de osteócitos. Em animais que vieram a falecer depois de

alguns meses após o nascimento, já foi diferenciado além do tecido vascular

primário, um tipo secundário de tecido também vascular, porém contendo muito

menos poros que o primário, e sendo assim, mais denso que o primeiro.

Mesmo em animais de uma mesma classe etária, as camadas primária e

secundária apresentaram variações na proporção de tamanho entre elas. Um

fator que poderia explicar essa diferença poderia ser a monotonia alimentar
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grande abundância de retículo endoplasmático rugoso que sintetiza o pró-

colágeno e outros constituintes orgânicos da matriz óssea, sendo transportados

para o complexo de Goigi, que realiza a exocitose para vários lugares da

membrana, expelindo assim matriz óssea entorno do osteoblasto (Ham, 1970).

Devido à técnica empregada, não foi possível a visualização dos osteoblastos

na superfície óssea mais externa, porém lacunas deixadas por eles

confirmaram a sua existência lado a lado, num arranjo que lembra um epitélio

simples que são células relativamente grandes, de forma arredondada, que

sintetizam e secretam a matriz desmineralizada do osso, o osteóide e são

precursoras dos osteócitos.

Foi observado que os osteócitos desta terceira camada possuíam

pequenos prolongamentos citoplasmáticos não tão desenvolvidos e que

começavam a se comunicar aos prolongamentos citoplasmáticos dos

osteoblastos vizinhos, sugerindo que essas células foram recém-fòrmadas.

Uma quantidade consideravelmente reduzida de osteócitos dispostos lado a

lado dando um aspecto de linhas, e essas linhas sobrepostas umas sobre as

outras, foram muito visíveis nesta última camada do domo. Segundo Banks

(1992), desde que o osteoblasto inicia o processo de produção da matriz óssea

até que se encerre dentro de uma pequena lacuna, cercada por matriz por

todos os lados, esta célula passa a ser chamada de osteócito.

Observações de GLG's mais estreitos sugerem uma menor

concentração de Sistemas de Havers e Canais de Volkmann, evidenciados

nesta camada. Na análise da superfície mais externa do domo timpânico, os

Sistemas de Havers deram lugar a lamelas concêntricas constituídas de denso
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osso compacto, secretadas pelos osteoblastos da periferia do domo,

concordando com a definição de Young & Heath (2000) sobre as lamelas

circunferendais externas.

A não imersâo das partes ósseas que foram analisadas em um agente

fixador em seguida da morte dos indivíduos, não permitiu a conservação pós-

morte dos osteoclastos. Foram vistas apenas as grandes lacunas

extensamente ramificadas deixadas pela ausência destes. Pelo mesmo motivo

também não foi visualizado o periósteo, que é a membrana de tecido conjuntivo

vascular que cobre toda a superfície externa dos ossos.

As células osteogênicas não foram observadas nos domos timpânicos

dos espécimes amostrados, mas as lacunas de formato fusiforme deixadas por

eles sugerem a sua existência nos organismos vivos, recobrindo toda a

superfície interna do periósteo, conforme mencionado por Cormack (1991). O

mesmo autor ao descrever a função destas células sugere que ela tenha

importante papel no reparo dos ossos quebrados ou ainda tenha a capacidade

de diferenciação em circunstâncias especiais em novos osteoblastos.

A perda de células e componentes ósseos das camadas dos domos

analisados neste estudo se deu em todos os 70 animais amostrados pelo fato

de terem sido conservados à seco por muitos anos na Coleção de Mamíferos

Aquáticos do INPA, sem terem passados pelo processo de fixação pelo fòrmol

10%, de 24 a 48 horas depois da morte do indivíduo.
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1.5. SÍNTESE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

> A análise histológica realizada pelo presente trabalho com os domos

timpânicos de 70 peixes-bois da Amazônia revelou a existência de três tipos de

tecidos ósseos distintamente diferenciados nos exemplares analisados, com

resultados similares ao padrão já descrito em trabalhos realizados em ossos de

outras espécies de mamíferos, inclusive com tecidos ósseos humanos.

> A camada vascular primária foi caracterizada quanto à disposição

irregular das fibras colágenas e numerosas lacunas de osteócitos frouxamente

dispostas. Também foram observados Sistemas de Havers e Canais de

Volkmann inseridos sem nenhuma organização na matriz óssea desta camada.

> Foi observado que a camada vascular secundária possuía fibras

colágenas encerradas em lamelas, dando um aspecto lamelar à matriz óssea.

Embora tenha sido encontrada semelhança na constituição da matriz óssea

entre a camada vascular primária e a secundária, os Sistemas de Havers e

Canais de Volkmann da camada secundária se apresentaram num aspecto

organizado.

> A terceira camada de tecido ósseo foi caracterizada pela presença de

grupos de camadas de crescimento por toda borda superior dos domos

timpânicos dos animais com idades acima de 1 ano de vida. Lacunas de

osteócitos foram observadas em uma quantidade consideravelmente menor em

comparação às camadas vasculares primárias e secundárias, e sempre se
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dispondo lado a lado. Sistemas de Havers e Canais de Volkmann foram

raramente evidendados nesta camada causando o aspecto de osso compacto.

> Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que os domos timpânicos

dos peixes-bois da Amazônia, de forma similar a outros mamíferos,

apresentam apenas crescimento aposidonal, não desenvolvendo contudo, o

crescimento intersticial.

> Existem diferenças variáveis no tamanho e nos padrões de deposição

das estruturas ósseas dos teddos primários e secundários de diferentes

animais, e essas diferenças foram melhores observadas nos filhotes. Dentre as

possíveis explicações para este fato estão a monotonia alimentar, o stress do

cativeiro ou ainda a influência da carga genética individual como fatores para

ocorrência dessas diferenças.
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ANEXO 01:

DESMINERALIZAÇÃO DOS DOMOS TIMPÂNICOS UTILIZANDO RDO^
Modificado de Marmontel (1993)

- Lavar em água corrente as secções dos domos que já haviam sido

deixadas em álcool a 70®^ por 24 a 48 horas para facilitar a penetração

dos reagentes e evitar fragmentação no momento dos cortes.

- Imergir as secções em uma solução de Formaldeído a 10®^ por 24 a

48 horas antes da desmineralização, pois este conserva as

características osteológicas do tecido.

- Descalcificar em ROO® (agente descalcificante comercial) que contém

ácido hidroclorídrico como seu principal ingrediente ativo.

- Verificar a flexibilidade de cada uma das peças individualmente,

durante o processo de desmineralização, periodicamente. A

desminerali2:ação é julgada adequada quando o domo se encontrar com

uma consistência emborrachada e semi-translúcido.
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- Lavar cada secçâo por 24 horas em água corrente para a eliminação

total dos resíduos do ácido.

- Cortar a secção em micrótomo de congelamento, fixada com Tissue

Tek® para obtenção de secções finas e diáfanas de 40 pm. Para evitar o

descarte de material, seccionar a peça em sua totalidade.

- Lavar em água corrente por algumas horas para remoção total dos

resíduos do áddo.

- Gorar as secções individualmente com Hematoxilina de Harris, por

alguns minutos, para visualização nítida dos grupos de camadas de

crescimento.

- Imergir cada secção recém corada em uma solução de Borato de

Sódio a 1% por alguns instantes, para dar uma coloração mais "azulada"

e sendo o Borato um excelente fixador, desacelera a descoloração da

Hematoxilina de Harris com o passar do tempo.

- Lavar em água corrente para eliminar o excesso do Borato de Sódio.

-  Imergir em uma solução de 50% Glicerina e água destilada por

alguns minutos.

- Montar definitivamente as secções mais perfeitas e melhor coradas

entre lâmina e lamínula, embebidas em glicerina pura e seladas com

Enteilan ®.
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ANEXO 02:

HEMATOXILINA DE HARRIS:

Extraído de Rosas (2000)

INGREDIENTES PARA A PREPARAÇÃO:

Hematoxilina 5 gr.

Etanol absoluto 50 gr.

Sulfato de Alumínio (ou Potássio) 100 gr.

Óxido de Mercúrio (vermelho ou amarelo) 2,5 gr.

Água destilada 1000 gr.

Ácido Acético glacial 40 gr.

Álcool etílico 50 gr.

PREPARAÇÃO DA HEMATOXILINA DE HARRIS:

Em um litro de água destilada se dissolvem 100 gramas de sulfato de

alumínio ou potássio, aquecendo e agitando. Leva-se a 60® C, se acrescenta

uma solução formada por 5 gramas de Hematoxilina em 50 ml de etanol

absoluto e se leva rapidamente a ebulição. Quando começar a ferver, tira-se da

chama e acrescentam-se 2,5 gramas de óxido de mercúrio (vermelho ou

amarelo). Mexe-se com movimentos suaves. Ao tomar-se púrpura, a solução

deve ser resfriada, adicionado 40 ml de ácido glacial e filtrada antes do uso.

Posto que quase todo o álcool evaporou da solução, pode-se acrescentar 50 ml

de álcool à solução final, evitando o aparecimento de fungos. Não esquecer

que a Hematoxilina deve ser trocada a cada seis meses e deve ser guardada

em local seco e escuro.
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CAPÍTULO II
ESTIMATIVA DE IDADE EM PEIXE-BOI DA AMAZÔNIA TRICHECHUSINUNGUIS

(NATTERER, 1883) MAMMALIA, SIRENIA.

RESUMO

Inúmeros métodos de estimativa de idade em mamíferos aquáticos têm sido

desenvolvidos para várias espécies desde 1950. O método que tem se

mostrado mais eficiente é o da leitura da idade em grupos de camadas de

crescimento (GLG's) em estruturas de aposição. Nos peixes-t)ois da Amazônia

os GLG's ocorrem com mais nitidez nos tecidos ósseos do domo timpânico,

possibilitando assim, a obtenção da idade absoluta do animal. Objetivando

essa estimativa de idade absoluta em peixes-bois da Amazônia, foi analisada

uma amostra de 70 exemplares depositados na Coleção de Mamíferos

Aquáticos do IMPA. Foi usado o método baseado em Marmontel (1993), que

consiste em desmineralizar uma pequena secção de 3 mm da porção central

do domo timpânico em agente desmineralizante comercial (RDO) para sô então

realizar cortes em micrótomo de congelamento, obtendo-se assim, secçoes

extremamente finas de 40 pm de espessura. Essas microsecções passaram

por um processo de coloração com hematoxilina de Harrís e posteriormente

foram montadas definitivamente entre lâminas e lamínulas, embebidas em

glicerina pura e seladas com Entellan. A análise dos domos dos complexos

tímpano-perióticos proporcionou um ótimo mecanismo de estimativa de idade

em peixes-bois da Amazônia, revelando a presença e a distinção de GLG's

anuais nos animais amostrados. As contagens foram validadas a partir de 3

animais de idades conhecidas e 1 animal que foi tratado com tetracidina,

também de idade conhedda. Os GLG's foram observados sob a borda superior

dos domos, sendo constituídos por uma banda fracamente corada, culminando

com um traçado fino, muito firmemente corado, denominado linha de adesão.

Os dados revelaram que 38% da amostra de 70 peixes-bois analisados eram

de filhotes, entre O e 2 anos. Indivíduos entre 3 e 6 anos representaram 30% da

amostra. Animais sub-adultos, com idades entre 7 e 10 anos totalizaram 9%, e

peixes-bois adultos com idades igual ou superiores ali anos representaram

23% da amostra estudada. O animal mais velho analisado para esta amostra

possuía 30 anos. A maior segurança nas leituras das idades foi obtida em

animais com idades entre 1 e 15 anos. Em animais com idades superiores a 15
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anos os GLG's apresentavam-se muito próximos e sobrepostos, dificultando a

leitura da idade.

ABSTRACT

Innumerable methods of estimating the age of aquatio mammals have been

developed for various species since 1950. The most efTicient method seems to

be that of reading the age in Growth Layers Group (GLG) in recording

struotures. In the Amazonian manatee, the GLGs ocour more distinctiy in the

bone tissues of the periotic dome, thus making it possible to obtain the

chronological age of the animal. Keeping in mind the estimation of chronological

age of T. inunguis^ we analyzed a sample of 70 manatee penotic domes
deposited in the Aquatio Mammals Collection of INPA. We used the method
described by Marmontel (1993), which consists in demineralizing a small 3 mm

section from the central portion of the periotic dome in a commercial

demineralization agent (RDO), to make cuts in a firozen microtome, thus

obtaining very thin 40 pm thick sections. These micro sections were then

stained using Harris' hematoxilin, and then mounted on slides using pure

glycerin and sealed with Entellan. The analysis of the domes of the tympano-

periotic complexes offered an excellent mechanism for age estimation in
Amazonian manatees, revealing a presence and distinction of annual GLG's in

the animais sampled. The age readings were validated from three animais of
known age and with one that was treated with tetracycline, whose age was aiso

known. We observed that the GLGs are made up of a weakly stained band,

culminating in a thin dark line, called adhesion line. Our data revealed that 38%

of the 70 manatee periotic domes analyzed were calves between O and 2 years

old. Individuais between 3 and 6 years old represented 30% of the sample.

Sub-aduits, between 7 and 10 year of age, and adult manatees, older than 10

years, represented 9% and 23% of the sample, respectively. The oldest animal

analyzed was 30 years old. We obtained the most reliable age readings from

animais between 1 and 15 years. In individuais older than 15 years, the GLGs

were very dose and almost overlapping, making age-reading very difficult.
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2.1 INTRODUÇÃO

Diforentes métodos de estimativa de idade em mamíferos aquáticos têm

sido empregados em várias espécies deste grupo desde 1950 (Sheffer &

Myrick, 1980). De acordo com os autores, tais estudos podem subsidiar planos

eficazes de conservação da espécie, sobretudo daquelas espécies que sofrem

grande pressão antrópica direta ou indireta, em função da exploração de seus

habitats e da caça indiscriminada. Referindo-se as técnicas de estimativa de

idade, KlevezaI (1996) destaca que elas envolvem fatores como tamanho

corporal; morfometria; peso da lente dos olhos; tamanho do bacuium; grau de

ossificação do crânio; sucessão dos dentes; perda da elasticidade das fibras

colágenas, entre outras.

Segundo Rosas (2000) o método usualmente utilizado para se estimar a

idade de um animal é o de leitura de camadas de crescimento em estruturas de

aposição que são partes do tecido ósseo apropriadas à deposição de

elementos químicos e íons, em especial o cálcio. KlevezaI (1996) e Walter

(1997) ressaltam que pequenas variações nas concentrações dessas

sobreposições de minerais nessas estruturas são influenciadas por feitores, tais

como: épocas regidas pela reprodução, fisiologia, alimentação, metabolismo,

ciclo hidrológico ou outros fatores intrínsecos à espécie em estudo.
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A técnica de contagem dos gmpos de camadas de crescimento (GLG's,

do inglês "Growth Layer Groups") é aplicada principalmente em estruturas de

três grupos de organismos aquáticos: nas unhas, dentes e ossos dos

mamíferos] nos otólitos, vértebras e escamas dos peixes e nas conchas dos

moluscos (KlevezaI, 1996). Nas últimas décadas, o emprego da contagem de

GLG's nos tecidos ósseos para estimativa de idade consolidou-se como uma

importante área de pesquisa em estudos biológicos na ordem Sirenia (Domning

& Myrick, 1980, Marmontel, 1993).

Nos mamíferos aquáticos, as estruturas de aposição ocorrem em

diferentes partes ósseas conforme a família em questão. Nos cetáceos

odontocetos (golfinhos) e nos pinípedes (focas, lobos e leões marinhos) a

idade é usualmente estimada através de cortes transversais ou longitudinais

nos dentes (Scheffer & Myrick, 1980; Rosas et ai., 1993; Rosas et ai, 2003).

De maneira semelhante aos golfinhos e pinípedes, a estimativa da idade

também pode ser feita para os sirênios da família Dugongidae, conhecidos

popularmente por dugongos, através da análise de camadas de crescimento

depositadas anualmente em seus incisivos (Domning & Myrick, 1980; Marsh,

1980). Já para a família Trichechidae (peixes-bois) esta técnica não pode ser

empregada, tendo em vista que estes mamíferos, ao contrário dos

dugongideos, não possuem incisivos e seus molares são de substituição serial

e contínua durante toda a vida (Domning & Magor, 1978; Domning & Hayek,

1984) impedindo a estimativa de idade por este método (Marmontel, 1993).

De acordo com Marmontel (1993), o método mais promissor de

estimativa da idade absoluta em peixes-bois é viabilizado pela técnica de
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cortes seriais dos complexos tímpano-perióticos. Em seu estudo com o

peixe-boi da Florida (7. m. latirostris) a autora concluiu em suas análises

que grupos de camadas de crescimento se depositam anualmente nos

tecidos ósseos daquela espécie.

Outra metodologia usualmente utilizada para a estimativa de idade

em mamíferos aquáticos é a contagem de corpos albicans nos ovários das

fêmeas (Marmontel, 1996). Porém, esta técnica também não parece

adequada para o peixe-boi da Amazônia, por se tratar de uma espécie

poliovular, como sugerido por Rodrigues (2002).

Um estudo objetivando a estimativa de idade no peixe-boi da Amazônia

foi iniciado por Ribeiro & Best (1984) com radiografias utilizando como índice

de idade o grau de ossificaçâo das epífises das nadadeiras peitorais em

animais vivos. Esta metodologia, embora possa ser aplicada a animais vivos,

permite apenas a estimativa de idade relativa. Estudos preliminares elaborados

por Domning & Myrick (1980) e Best (1982) encontraram grupos de camadas

de crescimento em ossos do ouvido e costelas do peixe-boi da Amazônia,

porém até recentemente, não houve iniciativa para a realização de pesquisas

que apresentassem resultados mais conclusivos a esse respeito. A estimativa

de idade valendo-se de ossos como costelas e vértebras, que é muito

utilizada em estudos de algumas espécies de mamíferos aquáticos

(Klevezal,1996), é dificultada nos peixes-bois por apresentarem ossos

extremamente maciços e densos (Reynolds & Odell, 1991; Marmontel,

1993; Best, 1982). Portanto, justifica-se a realização de estudos mais

aprofundados para estimar a idade de exemplares do peixe-boi da Amazônia.
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De acordo com KlevezaI (1996), a presença de animais de idades

conhecidas na amostra analisada constitui importante ferramenta para validar a

periodicidade da deposição dos GLG's no estudo de uma espécie. Em estudos

de estimativa de idade de T. m. latirostris, Marmontel (1993), validou as leituras

de idade comparando o número de GLG's dos domos timpânicos de uma

quantidade considerável de exemplares daquela espécie de peixe-boi, cujas

idades eram conhecidas. Ainda para confirmar que a deposição dos GLG's

ocorre anualmente, Marmontel (1993) e Junqueira & Carneiro (1995) sugerem

que se compare amostra de animais que foram tratados com injeções de

tetraciclina em datas conhecidas para tratamento de infecções. Ressalta-se

que a tetraciclina além de ser um potente antibiótico, também deixa nos ossos

uma marca característica de cor amarelo-dourada visível sob luz transmitida, o

que viabiliza a sua visualização posteriormente à morte do animal.

Neste capítulo descrever-se-á os procedimentos realizados para se

estimar a idade absoluta de exemplares de peixes-bois da Amazônia através

da técnica de contagem dos grupos de camadas de crescimento (GLG's)

presentes no tecido ósseo dos domos timpânicos de exemplares depositados

na Coleção de Mamíferos Aquáticos do INPA.
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS

Neste estudo, a estimativa de idade do peixe-boi da Amazônia foi

realizada com base no método utilizado por Marmontel (1993). A técnica

descrita pela autora para Trichechus manatus latirostrís foi elaborada a partir

da análise de grupos de camadas de crescimento, ou GLG's, depositados

anualmente nos domos timpânicos pertencentes ao Complexo Tímpano-

periótico, cuja histologia está descrita detalhadamente no Capítulo I.

2.2.1 Obtenção das Amostras

Para a realização deste estudo de estimativa de idade dos peixes-bois

da Amazônia, foram utilizadas as mesmas estruturas ósseas dos 70

exemplares anteriormente analisados na descrição histológica do Capítulo 1,

os quais foram disponibilizados pela Coleção de Mamíferos Aquáticos do

INPA.

2.2.2 Confecção das Lâminas

O processo de confecção das lâminas com amostras do tecido ósseo

do domo timpânico, foi executado em três etapas: Primeiramente, o domo

timpânico foi removido do Complexo Tímpano-periótico com o auxílio de uma

serra diamantada para só então ser cortado com o auxílio de uma segunda

serra também diamantada, porém mais fina que a primeira. Com essa

segunda serra, foram retiradas secções finas de 3 e 4 mm da região central

dos 70 domos timpânicos, buscando sempre paralelismo nos planos de corte,

como sugerido por Marmontel (1993). As extrações ocorreram no Laboratório

de Laminação da CPRM, cujos detalhes estão descritos no Capítulo I.
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Embora Marmontel (1993) recomende a imersão dos domos em formol

10% antes da desmineralizaçâo por meio de solução ácida, neste estudo

objetivando-se reduzir o tempo total de preparação das lâminas, testou-se

preliminarmente, 6 domos que não foram imersos em Formol a 10%. Como os

resultados desses domos não foram satisfatórios, optou-se por imergir todos os

outros em formol a 10%, como sugerido por Marmontel (1993).

Após esta etapa, seguindo-se o método de desmineralizaçâo proposto

por Marmontel (1993), as 70 secções dos domos foram imersas em RDO®, um

agente desmineralizante comercial que possui em sua fórmula ácido

hidroclorídrico como principal ingrediente ativo. Esta metodologia está descrita

no Anexo 1 do Capítulo I.

Finalmente, foram realizados microcortes dessas secções para análise

microscópica dos GLG's presentes nos domos. Os microcortes realizados nas

secções desmineralizadas foram de 40 pm de espessura como sugerido por

Marmontel (1993), utilizando micrótomo de congelamento. Porém neste estudo

foram também realizados testes utilizando microsecções que possuíam

espessuras de 35 e 45 pm para verificar em quais dessas espessuras os

GLG's ficariam mais nítidos.

No processo de coloração das secções dos domos desmineralizados

utilizou-se Hematoxilina de Harris, conforme sugerido por Rosas (2000) e o

processo de coloração das secções foi realizado conforme descrito no Anexo 2

do Capítulo I. Após coradas, iniciou-se a montagem das secções entre lâminas

e lamínulas, embebidas em gücerina 100% e seladas com Enteilan®.

53



2.2.3 Leitura da Idade

As leituras dos GLG's foram realizadas em momentos distintos, com

freqüência de 4 vezes para cada lâmina pertencente a cada animal da amostra,

com intervalos de tempo de aproximadamente 7 dias entre cada leitura, e sem

o conhecimento prévio da leitura anterior. Quando se obtinha os mesmos

resultados para 3 leituras das amostras de um mesmo animal, esse valor era

usado como parâmetro para se estimar a idade do animal. Nos casos em que

os números das camadas não coincidiam com as demais leituras, calculava-se

a média, e o valor obtido era usado para estimar a idade do respectivo animal.

Para animais considerados filhotes ou juvenis que possuíam poucos

GLG's, as leituras foram realizadas sob microscópio estereoscópico, com

aumento de 30 vezes, pois o grau de dificuldade encontrado durante as

contagens das camadas era menor. Para animais mais velhos que possuíam

muitos GLG's, as contagens foram feitas sob microscópio óptico, com

aumento de 100, 400 e 1000 vezes, devido a conseqüente dificuldade na

definição e exatidão no número total de camadas. Também foram realizadas

séries de fotos e montagens fotográficas de lâminas montadas utilizadas para

análise minuciosa dos GLG's.
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2.2.4 Validação da Leitura dos GLG's

Objetivando a validação de que os GLG*s se depositam anualmente

nos tecidos ósseos dos peixes-bois da Amazônia, foram contados os GLG's

de secções dos domos timpânicos de 3 animais (Manacá, Xavante 11 e Cairé)

de idades conhecidas, e os valores obtidos durante as observações foram

posteriormente comparados aos dados biológicos desses indivíduos

registrados no livro tombo e nos arquivos do Laboratório de Mamíferos

Aquáticos do INPA.

Outro método utilizado nesse estudo para a validação de que os GLG's

se depositam anualmente no tecido ósseo nos peixes-bois consistiu na

observação da marca deixada pela tetraciclina no domo timpânico de um

exemplar, aplicada em uma data conhecida. Para esse procedimento, foram

montadas 2 lâminas do domo de uma fêmea adulta que não foram

desmineralizadas, apenas desgastadas com lixa fina e seladas com Araldith®

para posterior análise sob a luz transmitida em um microscópio óptico, já que

a desmineralização pelo ácido compromete a consistência da marca de

tetraciclina. Paralelamente, ainda foram montadas 2 lâminas

desmineralizadas pelo RDO®, cuidadosamente selecionadas da mesma

região do domo timpânico deste indivíduo, objetivando a observação dos

GLG's presentes no domo timpânico. Após a montagem das 4 lâminas pelos

dois processos distintos, foi realizada a sobreposição das lâminas a fim de

visualizar simultaneamente a marca deixada pela tetraciclina e os GLG's

presentes no domo timpânico do referido animal.
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2.3 RESULTADOS

A análise microscópica dos domos do complexo tímpano-periótico

proporcionou um ótimo mecanismo de estimativa de idade em peixes-bois da

Amazônia, pois foi constatada a presença e a distinção de GLG's anuais nos

animais amostrados (Fig. 19).

As secções dos domos timpânicos de 3 mm de espessura

desenvolveram um processo de desmineralizaçâo pelo ROO® muito mais

satisfatório do que os cortes realizados com 4 mm.

O tempo que as secções dos domos levaram até que o processo de

desmineralizaçâo pelo ROO® fosse julgado adequado variou de 6 a 12 horas

para animais recém-nascidos e velhos, respectivamente.

Foi observado que os 6 domos que foram desmineralizados sem terem

sido imersos anteriormente no formol apresentaram consistência gelatinosa e

pastosa, impossibilitando assim, o corte em micrótomo de congelamento.

Foi observado que as secções cortadas a 40 pm apresentaram um

processo de coloração muito mais satisfatório, sendo observados os GLG's

com muito mais nitidez que nos demais microcortes. Aqueles realizados a 35

pm, os GLG's foram observados fracamente corados, e nos de 45 pm, as

secções coraram em excesso, impedindo a perfeita distinção entre os GLG's.
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o resultado das leituras das idades realizadas nas lâminas dos domos

timpânicos dos 70 exemplares da amostra, está expresso na Figura 17, na qual

é possível observar a quantidade de indivíduos analisados discriminados por

cada classe etária.

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 X
tdadecanos)

Figura 17: Distribuição etária dos 70 exemplares de peixe-boi analisados.
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Os dados revalaram qu© 38% dos peixes-bois da amostra analisada

tinham entre O e 2 anos de idade (filhotes lactentes). Indivíduos juvenis entre 3

e 6 anos representaram 30% da amostra. Animais sub-adultos, com idades

entre 7 e 10 anos totalizaram apenas 9%, e peixes-bois adultos com idade

igual ou superior a 11 anos representaram 23% da amostra estudada.

30%

(Juvenis)

9%

(Sub-adultos)

23%

(Adultos)

38%

(Filhotes

Lactentes)

Figura 18: Distribuição das porcentagens das classes etárias da amostra
de 70 peixes-bois analisados.
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Neste trabalho, de forma análoga ao descrito por Marmontel et

al.,(1996), um GLG foi definido como sendo formado por uma zona mais clara

fracamente corada. seguida por uma zona corada mais fortemente pela

hematoxiüna (Fig. 19 A e B).

B

GLG

Completo

GLG

Completo

Figura 19 A e B: Foto de um trecho da camada terciáría contendo GLG's,

onde cada um deles é definido como sendo formado por uma zona

fracamente corada e outra fortemente corada. Aumentos de 40 e 400x.
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Entre cada GLG. foram observadas linhas de adesão, que segundo

Marmontel (1993) são traçados finos firmemente corados, localizados

exatamente no limite mais externo entre uma zona escura de um GLG e a zona

clara do próximo GLG adjacente (Fig. 20 A, B e C).

B

Unha de

Adesão

Figura 20 A, 8 e C: Linha de Adesão é um traçado fino firmemente corado,

localizado exatamente no limiar entre uma zona escura de um GLG e a

zona clara do próximo GLG. Aumentos de 40, 400 e lOOOx respectivamente.
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Os grupos de camadas de crescimento dos peixes-bois da Amazônia

analisados neste estudo, foram observados sob a borda superior dos domos

timpânicos. desde uma extremidade até a outra, porém foram melhores

observados na porção centrai (Fig. 21).

Figura 21: Grupos de camadas de crescimento no domo timpânico de um

peixe-boi da Amazônia com 4 anos de idade. Aumento de 40x.
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As contagens dos GLG's de 3 espécimes de peixe-boi da Amazônia de

idades conhecidas foram utilizadas para validar o método. Foi encontrado que

a deposição de minerais ocorre anualmente nos domos timpânicos. Em todos,

o número de GLG's observados nos domos coincidiu com a idade conhecida

para os animais que viveram cativos nas dependências do INPA (Fig. 22).

® 5 4

Figura 22: Foto de uma lâmina de um dos exemplares de idade conhecida.

Esta fêmea (Manacá) viveu 6 anos no cativeiro do INPA e o número de

GLG observado coincidiu com a idade do animal. Aumento de 40x.
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o segundo método utilizado para validação de que os GLG's se

depositam anualmente consistiu na observação da marca deixada pela

aplicação da Tetraciclina numa data conhecida em uma fêmea adulta (Corací).

Foi observado que, após a sobreposição de lâminas montadas pelos dois

processos descritos anteriormente, o número de GLG's contados na lâmina

desmineralizada coincidiu com o número de anos entre a aplicação da

Tetraciclina e a data da morte do animal da lâmina desgastada.

Tetraciclina

!

A) Lâmina Desgastada B) Lâmina Desmineralizada

Figura 23: Foto de duas lâminas do exemplar que foi tratado com Tetraciclina

em idade conhecida onde pode ser observada a marca amarela-dourada

(A) e os GLG*s (B). Aumentos de 40x.
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o grau de dificuldade na contagem dos GLG's foi diretamente

proporcional a idade dos animais da amostra. Os resultados das leituras nos

domos foram consideravelmente mais exatos e com maior grau de segurança

em animais de 1 a 15 anos, pois as camadas eram mais nítidas. Quanto mais

velfios os animais, mais os GLG's apresentavam-se muito próximos uns dos

outros, dificultando em alguns casos a leitura da idade com acuidade. Foram

observados nitidamente GLG's duplos, triplos, alguns bifurcados e quase

desaparecendo em alguns pontos (Fig. 24), dificultando assim a sua definição

em alguns animais.
17 16

Figura 24: Foto de um peixe-boi de 18 anos, onde são observados nitidamente

a presença de GLG's duplos, bifurcados e muito sutis em alguns pontos.
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secções com uma consistência gelatinosa, impossibilitando a diferenciação dos

qLG's e a consaqüant© laitura da idade do exemplar.

Marmontel (1993) sugeriu 3 métodos para se mensurar a adequada

desminerallzaçâo da secçâo do domo:

> Testar manualmente a flexibilidade do domo e visualizar sua

transparência à luz de hora em hora.

> Testar a consistência dos domos, perfurando a peça cuidadosamente

com uma agulha.

> Submeter o domo a uma análise química ou de raios-x.

Este estudo valeu-se apenas da primeira metodologia proposta e os

domos em processo de desmineralização foram todos testados individualmente

de hora em hora. para se verificar a sua completa translucidez à luz. sempre

agitando o frasco contendo o domo para que o RDO pudesse reagir igualmente

em toda a peça.

De acordo com Marmontel (1993), o risco de danificar o domo é inerente

quando se utiliza o segundo método. Já o uso de técnicas químicas e de raios-

X requer gastos adicionais, não disponíveis para o presente estudo.

Quando o corte do domo realizado com a microserra não resultou em

secções perfeitamente paralelas, ocorreu que. no momento da

desmineralização um dos lados do domo se desmineralizou primeiro que o

outro. "A Desmineralização desigual ou diferenciar é um recurso que foi

66



secções com uma consistência gelatinosa, impossibiiitando a diferenciação dos
GLG's e a conseqüente leitura da idade do exemplar

Marmontel (1993) sugeriu 3 métodos para se mensurar a adequada

desmineralizaçâo da secçâo do domo:

> Testar manuaimente a flexibilidade do domo e visualizar sua

transparência à luz de hora em hora.

> Testar a consistência dos domos, perfurando a peça cuidadosamente

com uma agulha.

> Submeter o domo a uma análise química ou de raios-x.

Este estudo valeu-se apenas da primeira metodologia proposta e os

domos em processo de desmineralizaçâo foram todos testados individualmente

de hora em hora, para se verificar a sua completa translucidez à luz, sempre

agitando o frasco contendo o domo para que o RDO pudesse reagir igualmente

em toda a peça.

De acordo com Marmontel (1993), o risco de danificar o domo e inerente

quando se utiliza o segundo método. Já o uso de técnicas químicas e de raios

X requer gastos adicionais, não disponíveis para o presente estudo.

Quando o corte do domo realizado com a microserra não resultou em

secções perfeitamente paralelas, ocorreu que, no momento da

desmineralizaçâo um dos lados do domo se desmineralizou primeiro que o

outro. "A Desmineralizaçâo desigual ou diferenciar é um recurso que foi
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utilizado em casos como estes, e consistiu em pôr a parte ainda não

desmineraiizada em contato com o ácido enquanto a outra parte do mesmo

domo é deixada fora da solução ácida (Rosas,com. pes.). Este artifício, porém,

exigiu muito mais atenção e a peça foi assistida a cada 30 minutos.

Em função das microsecções cortadas ao micrótomo a 35 e 45 pm de

espessura não terem sido coradas satisfatoriamente pela hematoxilina,

recomenda-se, de maneira análoga ao mencionado por Marmontei et a/.,í1996)

para o peixe-boi da Florida, que as microsecções tenham 40 pm de espessura.

Assim como em muitas espécies de mamíferos, a camada que

corresponde ao primeiro ano de vida nos peixes-bois é notoriamente marcada

por uma zona de diferenciação na osteologia do osso de aparência variável,

porém não caracterizada como uma camada típica ou consistente (Marmontei,

1993). Foi observado no presente estudo que, assim como no estudo com o

peixe-boi da Florida realizado por Marmontei (op. dt.), o peixe-boi da Amazônia

possui uma zona diferendada pela troca na estrutura celular e no aspecto do

osso, sugerido como característica do primeiro ano de vida do animal no

Capítulo I desta dissertação.

A definição de que cada GLG é formado por uma banda larga

fracamente corada seguida por uma banda estreita e mais escura, concorda

com a definição de Marmontei (1993). De maneira análoga as linhas de adesão

entre os GLG*s descritos pela autora para o peixe-boi da Florida também foram

observadas nos domos timpânicos de peixe-boi da Amazônia analisados neste

estudo.
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Os GLG's duplos, triplos, bifurcados e às v^es muito sutis adicionados

às muitas lacunas originadas pelas ausências dos osteoclastos, sugerem

intensa remodelação óssea nos peixes-bois da Amazônia como descrito por

Marmontel (1993) para peixes-bois da Florida, e KlevezaI (1996) em sua

revisão bibliográfica para outras espécies de mamíferos.

Em animais com idades superiores a 15 anos os GLGs se

apresentavam muito próximos uns dos outros dificultando muito a leitura da

idade do animal.

Marmontel (1993) descreve muitas variações no espassamento de

GLG's analisados nos domos timpãnicos dos peixes-bois da Florida e sugere

que a sazonalidade ambiental tentia influência marcante nessas variações.
Semeltiante resultado também foi observado nos domos de peixes-bois da

Amazônia. Tais variações no espaçamento dos GLG"s podem ser devido a

menor disponibilidade de alimento no período da vazante/seca podendo afetar

o crescimento dos animais em função do jejum aparente, conforme descrito por

Best (1983).

Marmontel et a/.,(1996) após o estudo de uma série de tipos ósseos

diferentes usados para estimativa de idade em peixes-bois marinfros constatou

a presença e a distinção de goipos de camadas de aesdmento mais visíveis

em ossos do complexo tímpano-periótico daqueles animais. Da mesma forma,

o exame microscópico de uma porção do mesmo tipo de osso do complexo

tímpano-periótico em peixes-bois da Amazônia também proporcionou um

confiável mecanismo de estimativa de idade nesta esjséde. Constatou-se que

assim como no peixe-boi marinho, o peixe-boi da Amazônia tamt}ém apresenta
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grupos de camadas de crescimento anuais, validados por 3 animais de idades

conhecidas e 1 animal no qual foi administrado tetraciclina em data conhecida.

De acordo com Rosas (1994) uma das práticas utilizadas pelos caboclos

para capturar o peixe-boi da Amazônia envolve a captura de filhotes, os quais

são utilizados para atrair suas mães que são então abatidas para o comércio

ilegal da carne. Essa prática justifica o fato do elevado número de filhotes na

Coleção do INPA. Muitos desses filhotes são apreendidos pelo IBAMA ou são

doados por moradores da região ao LMA/INPA. No LMA os animais são

criados com leite artificial e a maioria reabilitada com sucesso (Rosas, 1994;

Rosas et ai. 2001), outros porém, não sobrevivem, e seus esqueletos são

preparados e depositados na Coleção do INPA.

Por se tratar de um crime ambiental previsto em lei, há o receio de que

fazendo a doação de partes corporais do peixe-boi abatido à pesquisadores, os

caçadores possam ser denunciados a órgãos de fiscalização federal

(Marmontel & Rosas, não publicalo). A quantidade de indivíduos adultos

mortos desta forma não entra nas contagens estatísticas e tão pouco é

possível mensurar com exatidão o número de animais abatidos porque com

medo de ficarem "panema", os caçadores preferem lançar ao fundo do rio a

entregar aos pesquisadores os restos de suas caçadas de peixes-ljois. A

panema de acordo com a crença popular é a incapacidade ou inaptidão à arte

da pesca ou caça, e não apenas má sorte (Smith, 1979), arraigado do povo

rural, concerne aos pescadores e caçadores que doam materiais biológicos de

sua caça a qualquer visitante. Dessa forma, em função do reduzido número de

animais adultos na Coleção, não foi possível estimar a longevidade em T.
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inunguis. A espécie, no entanto, provavelmente vive mais do que a idade

máxima aqui encontrada (30 anos). O aânio do indivíduo de 30 anos

depositado na Coleção do INPA pertence a um peixe-boi abatido para consumo

de sua carne, que muito provavelmente viveria mais tempo caso não fosse

caçado. A idade máxima registrada para T. manatus latirostris foi 59 anos o

que talvez seja próximo da longevidade de Trichechus inunguis. Contudo,

recomenda-se um estudo utilizando domos timpânicos de um número bem

maior de animais adultos, a fim de se estimar a longevidade no peixe-boi da

Amazônia.
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2.5 SÍNTESE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

> A técnica da contagem dos grupos de camadas de crescimento

presentes nos domos do complexo tímpano-periótico de peixes-lrais da
Amazônia demonstrou ser uma importante ferramenta para a estimativa de

idade absoluta nesta espécie, onde os 6LG's apresentaram-se mais nítidos na

parte superior e central da peça. concordando com os estudos de Marmontel

(1993) para o peixe-txji da Florida.

> A maior segurança nas leituras das idades foi obtida em animais com

idades entre 1 e 15 anos, pois os GLG"s foram observados com maior nitidez.

Nos animais que possuíam idades superiores a 15 anos, os GLG's

apresentavam-se muito próximos uns dos outros, dificultando a leitura da

idade. O animal mais velho analisado nesse estudo possuía 30 GLG's.

> Assim como proposto por Marmontel (1993) para o peixe-boi da

Florida, este trabalho sugere que as deposições dos GLG's ocorrem

anualmente nos peixes-bois da Amazônia, tendo sido validadas por 3 animais

de idade conhecida e uma fêmea que possuía a marca deixada pela

administração da tetracidina em data conhecida.

> A amostra analisada por este estudo apresentou 70% dos animais

constituídos de filhotes e juvenis com menos de 6 anos. A quantidade reduzida

de indivíduos adultos conservados na Coleção de Mamíferos Aquáticos do

INPA sugere uma maior exploraçâó de animais imaturos sexualmente. No

entanto esses resultados devem ser estudados com cautela, e realizados

estudos futuros com indivíduos com idades superiores a 20 anos.
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CAPITULO III

CRESCIMENTO EM CATIVEIRO DO PEIXE-BOI DA AMAZÔNIA
TRICHECHUSINUNGUIS (NATTERER, 1883), MAMMALIA, SIRENIA

RESUMO

As curvas de crescimento típicas para a classe dos mamíferos apresentam um
crescimento acentuado no período pré-natal e nos primeiros anos de vida. No
Início da puberdade que se estende até atingir o completo desenvolvimento
sevMa' observa-se uma pequena desaceleração até que a curva de
crescimento atinge uma assíntota. Ao plotanmos tamantio em função da Idade,
obtemos uma curva de crescimento onde se observa o aumento do tamantio
corporal do organismo durante um detennlnado Inten/alo de tempo. O objetivo
deste trabaltio foi de obter e estimar os parâmetros que vão permitir o ajuste da
curva de crescimento separadamente para 38 mactios e 37 fêmeas de uma
amostra de peixes-bois da Amazônia criados em cativeiro, usando o modelo de
crescimento de von Bertalarrffy. Dentre os 75 animais analisados neste estudo,
todos possuíam Idades contiecldas e Inferiores a 10 anos. com exceção de
uma fêmea e um mactio adultos, com 29 e 25 anos. respectivamente. Apesar
de cada um deles terem sido amostrados várias vezes ao longo de suas vidas
no cativeiro, este número reduzido de animais adultos e suas caracteristicas
específicas Individuais certamente Influenciaram os comprimentos assintóticos
estimados, levando provavelmente a uma subestimativa dos comprimentos
assintóficos para animais do cativeiro. As estimativas do comprimento
assintòtico obtidas para esta amostra foram de 228 cm para os mactios e
202cm para es fêmeas, sugerindo que os mactios do cativeiro atingem
comprimento total superior ao comprimento das fêmeas. Alguns fatores como a
deficiência alimentar enfrentada durante algum tempo por alguns peIxes-boIs
no cativeiro e fatores genéticos dos animais analisados também podem ter
Influenciado no valor do comprimento assintófico observado.
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ABSTRACT

The typical growth curves for manimals presents an accentuated growth in the
pre-natal period and during the first year of life. At the beginning of puljerty a
small growth deceleration is observed until ttie growth curve reaches a plateau.
When plotting length in relation of age we have a growth curve, which can show
the Increase of body size during a determined time interval. The objective of this
study was to estimate the parameters, which will permit the adjustment of the
grovrih curves for 38 male and 37 female Amazonian manatees raised in
captivity, using the von Bertalanffy growth model. Ali the 75 manatees analyzed
in this study were between O and 10 years old, except one adult female and one
aduít male, whose ages wrere 29 and 25 years. respectívely. Even though each
animal had been sampled a number of times during their life in captivity. this
reduced number of adult animais and their specific individual characteristics
certainly influenced the estimated asymptotic lengths. which could have led to
an underestimation of the asymptotic length of the spedes. The estimates of the
asymptotic length obtained from this sample were 228cm for males and 202cm
for females. which suggest that males in captivity present a greater total length
than that of the females. However. nutrition defidency encountered for a time by
some manatees. as well as intrinsic factors of the animais analyzed. may aiso
have influenced the estimated asymptotic lengths.

76



3.1 INTRODUÇÃO

O crescimento é a quantificação do desenvolvimento de um organismo

desde a fase de zigoto até a sua morte, sendo que a partir da fecundação do

óvulo, todos os seres vivos passam por mudanças irreversíveis ao longo de

seu desenvolvimento, metaljoiizando elementos do meio em que vivem, e nele

descarregando os seus produtos (Ponteies F®, 1989).

As curvas de crescimento típicas para a classe dos mamíferos, sejam

eles terrestres, aéreos ou aquáticos, apresentam um crescimento acentuado no

período pré-natai e nos primeiros anos de vida, nos quais os indivíduos ainda

são protegidos e mamam o leite produzido por suas mães. Há uma pequena

desaceleração no início da puljerdade que se estende até atingir o completo

desenvolvimento sexual e físico, quando a curva de crescimento atinge uma

assíntota. Após atingir a fase adulta o organismo se encontra apto à

reprodução e daí em diante poucos tecidos são adicionados ao seu corpo,

havendo apenas uma reposição periódica de alguns tipos de células

estruturais, para fim de regulação e manutenção das funções vitais (Storer,

1971).

Os modelos de crescimento são meios matemáticos que tentam explicar

os processos ecológicos sofridos pelos organismos ou populações, através de
cálculos de parâmetros que são elaborados para ajustar curvas de crescimento

(Gulland, 1976). Dessa forma, sempre que plotamos tamanho em função da

idade, independente do modelo matemático escolhido, obterrras uma curva de
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crescimento onde se observa o aumento do tamanho corporal do organismo

durante um determinado intervalo de tempo (Walter, 1997).

Uma das premissas para se estudar o crescimento de uma espécie é

sempre levar em consideração em primeiro lugar, a escolha do modelo

matemático apropriado aos dados biológicos em questão. Nessa perspectiva, o

modelo de von Bertalanffy tem sido o mais utilizado para a maioria dos

recursos pesqueiros, onde a incidência de estudos sobre crescimento é maior.

Historicamente, o modelo de von Bertalanffy também tem sido utilizado para

descrever o crescimento de diversas espécies de mamíferos (Rosas et

a/.,1993; Walter, 1997; Rosas ef a/., 2003).

Von Bertalanffy justifica seu modelo a partir de considerações

fisiológicas, pois para ele, os processos fisiológicos regem o organismo que é

um sistema químico aberto (Walter, 1997). Em trabalhos realizados com

peixes, Gulland (1976) explica que por ter um embasamento biológico, o

modelo de von Bertalanffy é o que melhor ajusta o crescimento em tais

animais.

O comprimento corporal de um determinado mamífero quando locado

em função do tempo (seja ele dias, meses ou anos), tem como resultado uma

curva tipicamente assintótica. A medida em que o organismo envelhece

tendendo ao Loo (comprimento assintótico), a taxa de crescimento (k) tende a

se reduzir, de modo que esta curva tende a ficar quase paralela ao eixo das

abscissas, que corresponde ao comprimento assintótico que teoricamente um

indivíduo pode alcançar (Gulland, 1976).
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o estudo de modelos não-lineares de crescimento foi aplicado por

Colares (2002) para as duas espécies de peixes-bois que ocorrem no Brasil.

Para a espécie de peixe-boi marinho. T. manatus manatus que ocorre no litoral,

Colares (op dt.) analisou uma amostra de 23 animais pertencentes aos dois

sexos, com machos possuindo idades inferiores a 13 anos e fêmeas de até 11

anos de idade criados em cativeiro. Foram obtidas as equações e curvas de

crescimento pelo modelo de Brody e Gompertz relacionando peso/idade,

envergadura/idade e circurrferência máxima do tórax/idade. O mesmo autor

também estudou o crescimento de uma pequena amostra de 15 exemplares de

peixe-boi da Amazônia, todos criados em cativeiro e com idades inferiores a 10

anos, e estimou os valores de L. separadamente para machos e fêmeas e

obteve assim as equações e curvas de crescimento pelos modelos de Brody e

Gompertz para esta amostra. De acordo com Colares (2002) os modelos de

von Bertalanffy, Logístico e Richards não alcançaram a convergência,

impossibilitando a estimativa dos parâmetros necessários ao ajuste das

respectivas curvas.

O estudo do crescimento é uma importante ferramenta no estudo da

dinâmica populacional de uma espécie, e pode subsidiar futuros planos de

manejo e conservação do peixe-boi da Amazônia possibilitando o

monitoramento em longo prazo do crescimento de indivíduos criados em

cativeiro ou dos animais eventualmente resgatados, que cresceram em seu

ambiente natural. O objetivo deste trabalho foi descrever os resultados do

estudo do crescimento do peixe-boi da Amazônia através da relação

comprimento retilíneo/idade, aplicando o modelo de crescimento de von

Bertallanffy para o cálculo das equações de crescimento.
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS

3.2.1 Obtenção da amostra

Os dados analisados neste estudo correspondem aos registros de idade

e comprimento total retilíneo de 75 animais (38 machos e 37 fêmeas) que

viveram algum tempo nos tanques do Laboratório de Mamíferos Aquáticos

(LMA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) no período entre

1975 e 2002. Desta amostra de 75 animais, 3 indivíduos (2 machos e 1 fêmea)

nasceram nos tanques do INPA, porém a fêmea nasceu morta (filhote

natimorto) e os dados biométricos dos dois machos foram obtidos a cada seis

meses desde a data de seus nascimentos. Os demais 72 exemplares (36

machos e 36 fêmeas) quando chegaram ao INPA eram filhotes órfâos resgatados

da natureza com idades conhecidas entre O e 11 meses aproximadamente. Os

dados de comprimento desses animais também foram amostrados a cada seis

meses ao longo do tempo que viveram no cativeiro, e seus dados biométricos

foram analisados nas diversas idades até os 29 anos para as fêmeas (idade da

fêmea adulta mais velha analisada) e 25 anos para os machos (idade do

macho adulto mais velho da amostra) obtendo-se dessa forma, um total de 192

dados amostrados para machos e 125 dados gerados para análise das fêmeas.

Quanto à alimentação recebida durante suas vidas de cativeiro no INPA,

os 71 filhotes órfâos trazidos ao LMA foram alimentados artificialmente com

mamadeira durante a fase de lactação com fórmula láctea elaborada pela

equipe de pesquisadores do LMA (Best et al., 1982; Rodriguez-Chacón, 2001).

Os 2 filhotes da amostra que nasceram e sobreviveram nas dependências do

INPA foram amamentados com leite materno e 2 filhotes órfãos oriundos da
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natureza receberam amamentação de uma fêmea lactante, sendo adotados por

ela. Após o desmame, todos os exemplares analisados foram alimentados no

cativeiro com uma dieta composta por cerca de 50% de capim-colônia

{Brachiaria wuOca) e os outros 50% de verduras e legumes como pepino,

alface, couve, repolho, cenoura, tomate, feijáo-verde, cará entre outros.

Entretanto, entre os anos de 1987 e 1992, devido a limitação dos recursos

financeiros e logísticos, a alimentação destes animais limitava-se apenas a

capim-colônia, correspondendo a 100% da dieta desses animais criados em

cativeiro naquele período.
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3.2.2 Obtenção dos dados biométricos dos animais do cativeiro

O valor correspondente ao comprimento retilíneo total dos animais foi

obtido com a utilização de uma trena de plástico, esticada entre duas varas de

pequeno diâmetro, mantidas perpendicularmente ao solo, nos pontos

correspondentes as extremidades do focinho e da cauda do animal (Fig. 25).

3TO1

i^V ■

»>•%. -

Figura 25: Medição dos exemplares analisados e obtenção dos valores do

comprimento total retilineo. Piscinas do LMA/INPA, Manaus-AM. Abríl/2003.
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3.2.3 - Crescimento

O modelo de von Bertalanffy é descrito pela equação:

Onde Lt representa uma medida (comprimento, peso, volume) na
idade t;

Ir é a velocidade de crescimento,

Lcoéo comprimento assintótico e

toé a idade teórica onde o animal teria comprimento zero.

Para verificar as eventuais diferenças entre de machos e fêmeas,

comparou-se o intervalo de confiança do L«, estimado pelo modelo de von

Bertalanffy para as categorias em questão.
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3.3 RESULTADOS

O ajuste dos dados à equação de von Bertalanffy gerou as seguintes

estimativas dos parâmetros, para os machos cativos de T. inunguis:

(k) = 0.211

(L-)= 228,629 cm

(to)= - 2,643 anos

Int. de Conf. do L« (95%) = 221 e 235 cm

A curva de crescimento ajustada pelo modelo de von Bertalanffy para os

192 pontos correspondentes aos 38 machos cativos está apresentada na

Figura 26:

o o
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Figura 26: Curva de crescimento de machos cativos de T. inunguis
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O ajuste dos dados à equação de von Bertalanffy gerou as seguintes

estimativas dos parâmetros, para as fêmeas cativas de T. inunguis:

(K) = 0,335

(U)=202,314 cm

(to)= -1,785 anos

Int. de Conf. do L» (95%) =197 e 207 cm

A curva de crescimento ajustada pelo modelo de von Bertalanffy para os

125 pontos amostrados correspondentes às 37 fêmeas do cativeiro, está

apresentada na Figura 27:

0Q68989688

Lt = 202,314 *(1-e )

0  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

idade (anos)

Figura 27: Curva de crescimento de fêmeas cativas de 7. inunguis
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3.4 DISCUSSÃO

Dentre os 75 animais analisados neste estudo, todos possuíam idades

conhecidas e inferiores a 10 anos, com exceção de uma fêmea e um macho

adultos, com 29 e 25 anos, respectivamente. Apesar de cada um deles terem

sido amostrados várias vezes ao longo de suas vidas no cativeiro, este número

reduzido de animais adultos e suas características específicas individuais

certamente influenciaram os comprimentos assintóticos estimados.

Considerando que tanto a fêmea como o macho mais velho são animais de

pequeno porte se comparados com outros indivíduos adultos de 7. inunguis,

seus dados podem ter levado a uma subestimativa dos comprimentos

assintóticos calculados.

Este trabalho sugere que a dificuldade inicial na elaboração de uma

fórmula láctea nutricionalmente completa desenvolvida pela equipe de

pesquisadores do LMA e oferecida durante muitos anos aos filhotes lactentes

(Best et a/., 1982; Rodriguez-Chacón, 2001), bem como a monotonia alimentar

enfrentada durante alguns anos por alguns dos indivíduos, incluindo a fêmea e

o macho adultos mais velhos analisados, ou ainda fatores genéticos individuais

dos animais, poderiam ser as causas do pequeno tamanho corporal de alguns

animais. As estimativas do comprimento assintótico obtidas para esta amostra

foram de 228 cm para os machos e 202 cm para as fêmeas, sugerindo que

machos do cativeiro apresentam comprimento total superior ao comprimento

das fêmeas. No entanto o pequeno número de animais adultos de idade

conhecida no cativeiro impede a confirmação dessa hipótese. Os valores do
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comprirn©nto assintótico obtidos por Colares (2002) foram d© 216 cm para os

machos © 214 cm para as fêmaas calculadas com bas© nos comprlm©ntos

totais curvilínoos (©nvargadura). D© acordo com Rosas (1994), grandas

dif©r©nças podam sar obsarvadas no comprimanto curvilínao ©ntr© paixas-bois

bam a mal nutridos, os quais, porém, aprasantarão o masmo comprimanto

ratilínao. Corrigindo-se os valoras da comprimantos curvilínaos aprasantados

por Colaras (op. cit.) através da uma ragrassão antra comprimanto ratilínao

vazas comprimanto curvilínao da T. inunguis, os valoras da comprimanto

assintótico ratilínao astimados por Colaras (op. cit.) sariam da 205,2 cm para

machos a 203,4 cm para as fêmaas. Os dados sugerem qua os machos

analisados por esta estudo atingem um comprimanto assintótico superior aos

machos analisados por Colaras (2002), porém não parece haver diferença no

comprimanto assintótico qua as fêmaas desta amostra atingem am ralação às

fêmaas analisadas por aquela autor. No entanto, o número pequeno da

indivíduos (n=15) a a reduzida idade (animal mais valho possuía apenas 10

anos) dos paixas-bois estudados por Colaras (2002), bam como o número

insuficiente da animais adultos com idade superior a 20 anos analisados no

presente estudo, certamente induziram a uma sub-estimativa do comprimanto

assintótico.

Da acordo com Colares (2002), o manejo a o transporta podam ter

influência direta no crescimento dos animais no cativeiro, aspadalmanta quando o

número da animais aumenta am relação ao tamanho do recinto. Adidonalmenta,

embora não tenha sido possível estimar a longevidade am 7. inunguis, sabe-se

qua a espécie seguramente vive mais do que 30 anos (veja Cap. II).
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Dessa forma, recomenda-se que estudos futuros com uma amostra

contendo um número maior de indivíduos, incluindo animais adultos com

idades superiores a 10 anos possam refletir melhor as características do

crescimento desses animais no cativeiro.

3.5 SÍNTESE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

> Os comprimentos assintóticos estimados para machos e fêmeas do

peixe-boi da Amazônia criados em cativeiro e analisados neste estudo sugerem

que machos tendem a atingir um comprimento assintótico maior que o

comprimento assintótico das fêmeas.

> O valor do intervalo de confiança obtido para ambos os sexos dos

animais desta amostra apresentou pequena variação, refletindo a pequena

quantidade de exemplares adultos, sugerindo que o crescimento individual

desses animais tenha influenciado no ajuste da curva de crescimento para esta

amostra.

> A monotonia alimentar enfrentada durante algum tempo pelos

animais cativos e fatores genéticos individuais dos animais analisados poderia

ter influenciado no comprimento assintótico obtido para essa amostra.
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