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SINOPSE
Durante os anos de 2001, 2002 e 2003 foi desenvolvida uma pesquisa

do peixe-boi das Antilhas Trichechus manatus manatus na Orinoquía
colombiana, mediante entrevistas com os moradores locais e observações
diretas, com o objetivo de fornecer informação atualizada que possa ser
usada em estratégias de manejo. As principais causas de morte ou
ferimento do peixe-boi foram a captura em redes de pesca e a caça com
aroâo Registraram-se 73 avistagens durante a temporada seca de 2003. O
uso do ambiente pelo peixe-boi está determinado pela disponibilidade de
habitats que por sua vez depende do pulso hidrológico do sistema. Estas
mpsrnas variações dirigem as atividades pesqueiras, e fazem com que a
mortalidade de peixe-boi ligada a fatores antrópicos também resulte sazonal.

Palavras-chave: Mammalia - Sirenia; Trichechus manatus manatus-
Deixe-boi das Antilhas: status: conservação: ecolooia.
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"O peixe-boi cuida da água para eia nunca secar. Ele é o avô das águas,

do Jeito que a anta é a avó da floresta"

Indígena Sikuaní (2001)

Orínoco Colombiano
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RESUMO

Peixe-boi Trichechus manatus manatus na Orincquía Colombiana:
Status de Conservação e Uso de Hábitat na Época Seca

Autora: Delma Nataly Casteibianco-Martinez
Orientador: Dr. Fernando César Weber Rosas

Na Orinoquía Colombiana (área de Influência de Puerto Carreão, Vichada), localizada a mais de 1100
km do litoral do Caribe, habita uma população de peixe-boi das Antilhas (Trichechus manatus
manatus). Sabe-se que este mamífero aquático é atualmente considerado vulnerável em toda a sua
área de distribuição, porém a informação da ecologia e status do pebce-boi no Orinoco é insuficiente.
Durante os anos de 2001, 2002 e 2003 foi desenvolvida uma pesquisa dentífica na Orinoquía
colombiana, mediante entrevistas com os moradores locais e de observações diretas dos peixes-boi,
com o objetivo de fomecer informação atualizada que possa ser usada na elaboração de estratégias
de manejo de Trichechus manatus manatus. A partir de 70 entrevistas levantou-se um panorama
geral da percepção e uso local da espéde na região. Além disso, o processo permitiu a troca de
conhedmentos e opiniões relativas à conservação do peixe-boi. O consumo do peixe-boi como fonte
alimentar ainda persiste na região, embora seja uma espéde protegida pelas leis colombianas e
venezuelanas. As prindpais causas de morte ou ferimento do peixe-tK>i relatadas pelos pescadores
foram a captura em redes de pesca e a caça com arpão. Além disso, apresentaram-se casos de
encalhe, vandalismo, colisão com embarcações a motor, e carcaças encontradas sem causa
aparente de morte. Segundo os entrevistados apresenta-se maior número de emalhamentos durante
a época de enchente, enquanto que a caça com arpão é mais freqüente na cheia. O uso do ambiente
pelo peixe-boi está determinado pela disponibilidade de habítats que por sua vez depende do pulso
hídrológíco do sistema. Estas mesmas variações dirigem as atividades pesqueiras, e fazem com que
a mortalidade de peixe-boi ligada a fatores antrõpicos também resulte sazonal. No intuito de verificar
a ocorrência de peixe-boi e estimar o uso de habítat na estação seca, se levaram a cabo observações
diretas dos indivíduos em 2003 (Janeiro a Maio). Foram feitas amostragens em um trecho do rio
Orinoco, entre a cidade de Puerto Carreõo e a Ilha 'Caânârf, a partir de pontos fixos na margem e de
percursos em bote. Usaram-se como fruSces reiativos de ocorrência o Número de Avistagens por
esforço em tempo (N^^av/h), e o Número Máximo de Avistagens Simultâneas (NMAS).
Adicionalmente, cada mês se mediu os fatores ambientais (hidrológicos e antrõpicos) mais
relevantes. Registraram-se 73 avistagens de peixe-boi, sendo mais eficiente o método dos percursos
com bote. A ocorrência foi maior quando o rio apresentou os níveis mais baixos de profundidade e de
corranteza, possivelmente devido à facilidade para observar os animais em áreas reduzidas.
Igualmente, os dados obtidos sugerem preferência de espaço, e deslocamentos sazonais e locais. O
conhecimento da dinâmica de migração da espéde. e a regulamentação das atividades humanas,
prindpalmente no que se refere ao uso de redes, são elementos vitais para mitigar as ameaças
antrõpicas sobre a espéde. O estabeledmento de áreas protegidas para o pebce-boi, sobretudo
durante a seca, deve ser contemplado dentre os planos de conservação de Trichechus manatus
manatus na região, e deve (x>ntar com a partidpação ativa dos moradores locais.

Palavras-chave: Mammalia - Sirenia; Trichechus manatus manatus; pebce-boi das Antilhas;
status; conservação; ecologia.
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ABSTRACT

The Antillean manatee Trichechus manatus manatus of the
Colombían Orinoco: Conservation Status and Habitat Use during

the Dry Season

Author: Delma Nataly Casteiblanco Martínez
Adviser; Dr. Fernando César Weber Rosas

The Antillean manatee Trichechus manatus manatus is lísted as vulnerable In the lUCN Red Data
Book and legally protected throughout its range, but current infomriation on ecology issues and
conservation status Is scarce. A remnant manatee population exists In the Orínoco RIver more than
1100 km from the Caríbbean coastilne. In 2001, 2002 and 2003, Intervíews and direct observatlons
were conducted near the town of Puerto Carreho (Colombia) to assess the conservation status and
habitat use of Antillean manatees duríng the dry season (January to Apiil). A total of 70 In-depth
Intervíews were carríed out during field tnps. Risks to the specles were malnly due to poaching and
Inoldental trapping In fishing nets. Cases of manatee deaths caused by colllslons with watercraft,
vandallsm and stranding were aiso reported. Both Incldental catches and hunting are probably related
to season, and vary according to fishing activities and manatee migrations. According to the
fishermen, a significant proportlon of net captures occuned duríng rísing waters, when nets were
placed on mlgratlon routes used by both manatees and fish, whereas hunting occurs malnly duríng the
high water levei. Manatee occurrence, gatheied from fixed points on the ground and boat surveys,
was noted to estimate the use of habitat of the manatees. This part of the sludy was conducted In the
Orínoco RIver from Puerto Carreflo (Colombia) to "Calman" Island Isetween January and May 2003
(dry season). índices of relative occurrence were expressed In terms of sightings per unit of time
(N®av/h) and maxímum number of simultaneous sightíngs (NMAS). Physical varíables, and boat and
fishing acllvitles In the area, were aIso monitored. Seventy-three manatees were sighted, the majoríty
of them (71.23%) by the boat suivey method. The relative occurrence of manatees was significantiy
different t)etween different water depths and speeds, suggestíng habitat preferences. Further
ecological data are needed, and studies of the effect of fishing on manatees are required. A broad
program for the conservation of the Orínoco manatee should be developed, Indudlng habitat
protection, law enforcement and intensive educatíonal campatgns.

Words-key: Mammalla - SIrenIa; Trk^iechus manatus manatus; Antillean manatee; status;
conservation; ecology.
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registro da presença-ausêncla (1-0) de elementos da paisagem.

Anexo 2.3. Variação mensal no IDB, AP1 e AP2 para cada subárea (A, B,C,D e E)

'  durante a seca de 2003, no trecho amostrado do río Orínoco.

j  Anexo 2.4. Ocorrência do peixe-boi do Orinoco em Freqüência de Avistagens

I  (N®av/h) e Número Máximo de Avistagens Simultâneas (NMAS).

XVIII



PRÓLOGO

O peixe-boi das Antilhas (Trichechus manatus manatus) é um mamífero

aquático pertencente à ordem Sirenia, que se encontra hoje em dia na categoria

"vulnerável" (lUCN 2000), devido principalmente à caça e à captura acidental em

redes de pesca (Lefebvre et ai 2001). Existem duas famílias de sirênios:

Dugongidae com só uma espécie atual, Dugong dugon, e Trichechidae, que inclui

todas as espécies de peixe-boi do mundo {Trichechus senegalensis, T. manatus e T.

inunguis) (Bertram & Bertram 1973).

Estes mamíferos são uníparos (Marmontel et ai 1992), com um tempo de

gestação de aproximadamente um ano (Rathbun et ai 1995). O filhote de T.

manatus manatus é capaz de comer vegetação depois dos primeiros três meses de

vida (Hartman 1979), mas o tempo de amamentação pode atingir os 18 meses

(Rathbun et ai 1995). Calcula-se um intervalo reprodutivo aproximado de 2 a 3 anos

(Hartman 1979, Marmontel 1993, Rathbun et ai 1995). Aparentemente o peixe-boi

da Amazônia apresenta flutuações no ciclo reprodutivo que coincidem com o pulso

anual do nível do rio (Best 1982), o que provavelmente também acontece com outras

populações de peixe-boi que habitam sistemas com grandes flutuações anuais no

nível de água, como é o caso do peixe-boi do Orinoco (0'Shea et ai 1988). Os

peixes-boi são animais longevos, estima-se que atingem mais de 50 anos de idade

(Marmontel et ai 1996).

A dificuldade dos sirênios para termorregular, assim como a excepcional

capacidade de se manter sob a superfície da água muito tempo, deve-se à taxa



metabólica extremamente baixa (Gailivan & Best 1980, Irvine 1983). Estes animais

possuem uma condutância térmica muito alta na pele, e uma labilidade térmica que

limita a tolerância ao frio (Gailivan et ai 1983, Irvine 1983). Isto explicaria por que os

sirênios atuais distribuem-se apenas nas regiões tropicais, limitados pela isoterma

de 24® C (Whitehead 1977). Os padrões de distribuição dos sirênios sugerem que

eles possuem importantes adaptações fisiológicas relacionadas ao balanço hídrico e

à osmorregulaçào (Ortiz et ai 1999). Diferente do peixe-boi amazônico,

exclusivamente de água doce, o peixe boi das Antilhas ocorre tanto em áreas

marinhas quanto em água doce (Reynolds & Ferguson 1984). Os peixes-boi são

herbívoros não-ruminantes, com um sistema digestivo muito especializado (Bossart

1999), que se alimentam de uma ampla variedade de plantas aquáticas e semi-

aquáticas (Reynolds 1978, Hartman 1979).

A disponibilidade de alimento, a salinidade, a temperatura da água, bem como

níveis de presença antrópica, são fatores importantes na ocupação do habitat pelo

peixe-boi (Lefebvre et ai 2001). A distribuição exata de Trichechus manatus é

desconhecida (Odell 1982), mas é possível que ocorra desde a costa da Virgínia

(Estados Unidos) até os litorais norte e nordeste do Brasil (de Lima & Borobia 1991,

Lefebvre et ai 2001). A população de 7. manatus é caracterizada por mudanças

significativas na freqüência de haplòtipos entre locais, com uma baixa diversidade

genética intralocal, e uma forte, ainda que incompleta, divisão geográfica de

linhagens genéticas (García-Rodríguez et ai 1998). Atualmente não existe uma

estimativa confiável do tamanho da população, e as tendências de crescimento

populacional ainda não foram totalmente esclarecidas (Garrot et ai 1995, Marmontel

et ai 1996). Hatt (1934 apud Gunter 1941) usou o nome Trichechus manatus



latirostrís para distingüir o morfotipo da Flórida, e 7. m. manatus para o resto da

população. Domning & Hayek (1986) analisaram os caracteres cranianos de

indivíduos de ambas populações e concluíram que as subespécies nominais

constituem duas populações geográficas que diferem morfologicamente. Contudo,

esta designação não coincide com as partições intraespecíficas baseadas em

seqüências genéticas (Garcia-Rodríguez et ai. 1998), e estudos adicionais

necessitam ser realizados nesse sentido (Rosas & Pimentel 2001).

Encontram-se registros de Trichechus manatus manatus no México

(Golmenero-Rolón 1991, Morales-Vela et ai. 2003), em Belize (0'Shea & Salisbury

1991, Auil 1998, Morales-Vela et ai. 2000), na Guatemala (Quintana 1992), na

Jamaica (Mignucci-Giannoni et ai. 2003), em Cuba (Estrada & Ferrer 1994 apud

Lefebvre et aí. 2001), no Haiti (Rathbun et ai. 1985), em Porto Rico (Powell et aí.

1981), em Honduras (Rathbun et ai. 1983), na Nicarágua (Jiménez-Pérez 1999), na

Costa Rica (Reynolds et aí. 1995, Smethurst & Nietschmann 1999), no Panamá

(Mou Sue et ai. 1990), na Venezuela (0'Shea et ai. 1988, Correa-Viana et ai. 1990,

Mondolfi 1995), em Trinidad e Tobago (Boyle & Khan 1993 apud Lefebvre et ai.

2001), nas Guianas (Benoít de Thoisy et aí. 2003), e no Brasil (Domning 1980,

Borobia & Lodi 1992, da Silva et aí. 1992, de Lima et aí. 1992, Paludo 1998, Rosas &

Pimentel 2001). No caso especifico da Colômbia, assim como no Brasil, existem

duas espécies de peixe-boi: Trichechus inunguis, ocorrendo nos ambientes de água

doce da bacia Amazônica, e o peixe-boi das Antilhas (Milián 1996). Indivíduos de 7.

manatus manatus tém sido reportados no Litoral do Caribe colombiano (Golfo de

Urabá, Ilha de Salamanca, Ciénaga Grande de Santa Marta) e nas bacias dos rios



Atrato, Sinú, San Jorge, Cauca, Casar, Magdalena e Orinoco (Husar 1977, Milián

1996, Castelblanco-Martínezefa/. 2001, Montoya-Ospina et ai 2001).

Na bacia do Orinoco ocorre uma população de Trichechus manatus manatus,

cuja distribuição e estado atual ainda não foram estudados em profundidade.

Correa-Viana et ai (1990) sugerem que os peixes-boi do Orinoco se movimentam

localmente a procura de alimento. Porém, é muito provável que os indivíduos não

desenvolvam deslocamentos muito longos (Correa-Viana et ai 1990), habitando

permanentemente águas doces a mais de 1300 km do mar. Tais condições

ambientais específicas possivelmente estejam influenciando nas características

ecológicas e uso de habitat do peixe-boi no Orinoco.

Este trabalho teve como objetivo fornecer informação atualizada que possa ser

usada na elaboração de estratégias de manejo de Trichechus manatus manatus na

área de influência de Puerto Carreno (Vichada, Colômbia). No Capitulo I se

descrevem as principais causas de mortalidade e risco de T. m. manatus na região,

bem como os aspectos culturais relativos à espécie, a partir de entrevistas com os

pescadores. Já no Capítulo II, estuda-se a ocorrência e preferência de hábitat de

peixe-boi na época seca, determinadas mediante avistagens diretas dos indivíduos.

São ainda feitas apreciações relativas às metodologias usadas, visando otimizar

pesquisas futuras na área.

Alguns termos são mantidos ao longo do texto em espanhol (entre aspas), no

intuito de resgatar aspectos culturais próprios da região. Nesses casos, a tradução

ao português, o termo homólogo ou o significado da palavra é colocado em forma de

nota de rodapé.
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STATUS DE CONSERVAÇÃO DO PEIXE-BOI DO ORINOCO: CONHECIMENTO E

PERCEPÇÃO DA ESPÉCIE PELAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS

Capítulo I

1.1. INTRODUÇÃO

Ações humanas têm originado a diminuição substancial da população de

Trichechus manatus ao longo da sua área de distribuição (Lefebvre et ai 2001).

Na Flórida (USA), embora existam leis que protegem a espécie, as colisões

com botes de motor continuam representando a maior causa de mortalidade

(Ackerman et al. 1995, Marmontel et al. 1996), apresentando-se também mortes em

diques de represas (Odell & Reynolds 1979, 0'Shea et al. 1985). A caça de peixe-

boi está documentada desde tempos pré-históricos (McKillop 1985), e tem sido a

principal causa de mortalidade na maioria dos países onde a espécie se distribui

(Lefebvre et al. 2001). Esta atividade já foi praticada tradicionalmente no México

(Colmenero-Rolón & Zárate 1990), em Belize (Morales-Vela et al. 2000), na Costa

Rica (Reynolds et ai 1995, Jiménez-Pérez 1999), no Haiti (Rathbun et ai 1985), em

Honduras (Rathbun et ai 1983), no Panamá (Mou-Sue et ai 1990), na Colômbia

(Montoya-Ospina et ai 2001), e na Venezuela (Correa-Viana et ai 1990, Correa-

Viana & 0'Shea 1992). A caça do peixe-boi das Antilhas no Brasil, utilizando

principalmente o arpão, foi praticada desde a colonia, nos estados de Alagoas,

Bahia (Domning 1980) e Paraíba (Borobia & Lodi 1992). Na América do Sul, uma

causa significativa de mortalidade de Trichechus manatus manatus é a captura nas

redes dos pescadores (de Lima et ai 1992, Marsh & Lefebvre 1994), a despeito de

que este tipo de eventos seja geralmente acidental (Montoya-Ospina et ai 2001).
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Em adição aos fatores anteriores, a alteração do habitat pode ser outra importante

ameaça sobre as populações de sirênios (Rosas 1994).

Além das mortes de origem antrópica, o número de sirênios pode diminuir por

causas naturais, se apresentando casos de mortalidade por catástrofes (Heinsohn &

Spain 1974), encalhes (Paludo 1998), hipotermia (Irvine 1983), doenças (Bossart

1999), e parasitas (Mignucci-Giannoni et ai 1999). Também há registros de mortes

devidas a toxinas naturais produzidas por dinofiagelados, no caso das Marés

Vermelhas (Bossart et ai 1998). As populações de sirênios têm uma taxa de

crescimento muito baixa (Marmontel et ai 1996, Lefebvre 1998), fato que impede

uma rápida recuperação da população, especialmente se as taxas de mortalidade

aumentam (Marmontel et ai 1992).

Os aspectos culturais e econômicos dos grupos humanos que compartilham o

habitat com os peixes-boi são determinantes na intensidade e tipo de risco sobre a

espécie. Por outra parte, as relações atuais entre as comunidades humanas locais e

o ambiente natural são extremamente diversas e variam não só temporalmente, mas

também entre localidades (Colchester 2000). Por isso, é importante definir quais os

principais fatores que hoje em dia estão afetando localmente o peixe-boi do Orinoco,

no intuito de obter ferramentas para a elaboração de estratégias que possam mitigar

o efeito antrópico.

Nesse capitulo são descritos os prindpais fatores de risco que ameaçam a

sobrevivência de Thchechus manatus manatus na área de influência de Puerto

Carreno (Colômbia). Adicionalmente, se buscou caracterizar a percepção que os

ribeirinhos têm da espécie, bem como a importância e uso que os moradores locais

dão aos peixes-boi na área de estudo.
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1.2. MARCO LEGAL

Trichechus manatus tem sido considerado pela lUCN (The World

Conservation Union) como espécie vulnerável na categoria VUA2d (lUCN 2000).

Suspeita-se que haverá uma redução de pelo menos 20% da população nos

próximos dez anos ou três gerações, devido aos níveis atuais ou potenciais de

exploração. Além disso, Trichechus manatus encontra-se no Apêndice I da lista de

espécies ameaçadas do CITES (Convention on Intemational Trade in Endangered

Species of Wild Fauna and Flora) desde Junho de 1992.

Na Colômbia, a espécie encontra-se protegida desde 1969 pela Resolução

574, mediante a qual estabeleceu-se a proibição da caça de mamíferos colombianos

ameaçados. É proibido o transporte ilícito, comercialização, aproveitamento ou uso

de produtos derivados do peixe-boi. Além disso, não é permitida a caça de

subsistência. O desacato dessa resolução penalisa ao infrator segundo o artigo 242

do Régimen Legal dei Media Ambiente, com 3 a 7 anos de cadeia, e multa de 50 a

300 salários mínimos vigentes. Em 1974, o Código Recursos Naturales foi

estabelecido mediante o decreto 2811, representando a principal ferramenta de

proteção para os recursos naturais no pais. Em 1981 (Lei 17) e 1994 (Lei 165), a

Colômbia passou a fazer parte dos paises incluídos no CITES.

Para a proteção legal do peixe-boi na Venezuela, Trichechus manatus foi

incluído na lista de animais de caça em situação de proibição por tempo indefinido

{Resolución MAC-RNR 5-276 de 1970). Posteriormente se declarou

terminantemente proibida a perseguição, perturbação, captura ou morte dos

indivíduos de qualquer sexo ou idade, assim como a comercialização de carne,

gordura, pele ou qualquer outro produto obtido do peixe-boi. Igualmente, na
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Venezuela não se permite nenhuma atividade que de alguma forma altere as águas,

vegetação ou qualquer outro elemento do habitat natural do peixe-boi (Ley de

Protección a Ia Fauna Silvestre, Resolución Ministerial N° 127 de 1978 MARNR).

1.3. A POPULAÇÃO HUMANA NA REGIÃO

O departamento do Vichada (Colômbia), limítrofe com a Venezuela, tem 89%

de população indígena, repartida em oito grupos étnicos (CORRES 1999), porém,

nos centros urbanos predominam os caboclos (Fonte IGAC). O índice de pobreza

do Vichada é um dos mais altos das regiões colombianas e, segundo o Censo

Nacional de 1993, a taxa de analfabetismo da população maior de 15 anos está

estimada em cerca de 17% (Fonte DANE). Puerto Carreho, capital do

departamento, possui uma população de 9080 habitantes (Fonte DANE). A

distribuição dos centros urbanos e povoados na região é espalhada, diversos fatores

de violência social têm originado a migração massiva de famílias para o interior do

país, e as vias de comunicação terrestre com outras regiões são limitadas e

deficientes. Em conseqüência, o Vichada caracteriza-se por ter baixa densidade de

população humana, se registrando 1,67 pessoas por km^ (DNP 2003). Isto

aparentemente tem gerado uma menor pressão sobre os recursos naturais se

comparado com outras regiões do país. Os principais impactos ambientais de

origem humana são a introdução de espécies de gramíneas para a criação de gado,

e o aporte de agro-químicos provenientes dos cultivos de coca (DNP 2003).

A região apresenta dois tipos de economia; uma economia tradicional e de

subsistência, desenvolvida fundamentalmente pelos grupos indígenas e caboclos, e

outra formal que se baseia na exploração mineira, comércio e, à margem da lei, nos

15



cultivos ilícitos (DNP 2003). A agricultura é incipiente e de consumo interno, em

função da pouca qualidade dos solos, o que tem contribuído para a escassa

ocupação do território (Vasquez & Wilbert 1992). Algumas planícies alagáveis dos

rios Orinoco e Meta são usadas para cultivos rudimentares de algodão, milho e

banana (Fonte IGAC), enquanto que 4,9% das planícies do Vichada são destinados

à produção de coca (Fonte DANE). Embora alguns caboclos comercializem produtos

pecuários, a caça e a pesca são atividades de subsistência.

A pesca artesanal constitui a principal fonte de renda para a maioria das

famílias ribeirinhas. Entre as artes de pesca usadas com maior freqüência, encontra-

se o anzol, o arpão, a tarrafa e as redes de emalhar. A "palometa"^ {Mylossoma

aureum) é pescada com anzol durante a seca, nas zonas conhecidas como

"cebaderos" O arpão é usado para pescar bagres (Pimelodidae), especialmente

durante a vazante, quando esses peixes concentram-se nas bocas de pequenos rios

(Winemiller & Jepsen 1998). As redes de emalhar utilizadas pelos pescadores na

região estão geralmente constituídas por um ou mais panos de rede, estima-se seu

preço por unidade por volta dos 1.500.000 pesos colombianos (aproximadamente

U$ 530). O tamanho das redes é variável, usando-se redes de 2 metros de

comprimento e 3 metros de altura, atê redes com comprimento de 80 a 400 m, e

altura de 6 a 14 m. O tamanho de malha varia de 4 a 27 cm entre nós opostos, e são

fabricadas com fio de nylon.

' A "palometa" {Mylossoma aureum) é conhecida como "pacú" na t)acia do Amazonas.
^ Os "cebaderos" sâo zonas do rio usadas para pescar "palometa". Durante vários meses da seca, os
pescadores usam esta prática rudimentar de pesca, jogando grãos de milho para atrair os peixes, que
após, são pescados com anzol.
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Pode-se distinguir dois tipos principais de redes de emalhar: a rede fundeada e

a rede flutuante, tal como apresentado no esquema da Figura 1.1

A rede fundeada, popularmente conhecida como "chinchorro"^, possui lastro

que permite maior profundidade, constituindo-se em um apetrecho de pesca

predatória, uma vez que captura grandes quantidades de peixes juvenis e de

espécies não comerciais, de tal sorte que seu uso é proibido pelos órgãos

ambientais tanto colombianos quanto venezuelanos. De outra parte, a rede

flutuante possui bóias na linha superior e carece de lastro na linha inferior,

capturando peixes de meia água e de superfície. Qualquer dos tipos de rede pode

ser usado de forma ("guindada" ou "estacionária") ou rodada (de arrasto).

No primeiro caso, trata-se de uma pesca passiva na qual o pescador deixa

amarrada a malhadeira em um ou ambos os extremos em um lugar determinado.

Nesse caso, a rede é usada para pescar espédes ícticas de grande porte,

especialmente o "coporo" {Prochilodus mariae) e a "cachama""* {Colossoma

macropomum), assim como bagres da Família Pimelodidae: o "valentón"^

(Brachyplatystoma filamentosum), o "amarillo" (Pimelodus darias) e o "dorado"®

{Brachyplatystoma flavicans). A pesca com rede rodada ou de arrasto, é um tipo de

captura ativa que se realiza com tração da rede pela embarcação, ou então, o

pescador deixa a rede à deriva, de tal sorte que ela percorre livremente um trecho do

rio por algumas horas com ajuda da corrente.

^ o "chinchorro" é uma rede fundeada com lastro, cujo uso está proibido na região de estudo.
A "cachama" {Cotossoma maavpomum) é conhecida na Bacia do Amazonas como lambaquí"

^ O 'Valentón" (Brachyplatystoma fílamentosum) é conhecido na Bacia do Amazonas como "piraíba"
na bacia do Amazonas.
^ O "dorado" (Brachyplatystoma flavicans) é conhecido na Bacia do Amazonas como "dourada"
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o alvo de pesca é quase exclusivamente o "dorado" {Brachyplatystoma

flavicans), sendo usada principalmente durante as migrações sazonais dessa

espécie de bagre (Barbarino Duque & Winemiller 2003).

Com tração pela
embarcação

À deriva

Quanto ao modo de uso

Fundeada
Com lastro, proibida

Flutuante

Sem lastro, permitida

Quanto ao tipo de rede

Pesca ativa

Rede de arrasto ou

"rodada"

Pesca passiva
Rede fixa, de espera,

"guindada" ou
"estacionaria"

Figura 1.1. Principais tipos de redes de emalhar usadas no Orinoco para captura de peixes de
grande porte.

1.4. MÉTODOS

1.4.1. ENTREVISTAS

A informação a respeito da biologia, percepção e conservação de Tríchechus

manatus manatus na área de influência de Puerto Carreno (Vichada, Colômbia), foi

coletada mediante entrevistas com os moradores locais durante 2001, 2002 e 2003.

No processo, foram visitados os núcleos urbanos de Puerto Carreno (Colômbia) e

Puerto Ayacucho (Venezuela), comunidades pequenas como La Lucera, Guáripa, e

Casuarito, e comunidades de pescadores ao longo das margens dos rios Orinoco e
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Meta. A seleção da amostra populacional entrevistada foi intencional, porque

dependeu diretamente dos objetivos da pesquisa (Orozco 2001). Os entrevistados

foram homens com algum tipo de contato com a espécie, por exemplo: observação

de peixe-boi no rio, achado de carcaças, registro de animais encalhados,

participação em atividades de caça, captura de peixe-boi em redes de pesca,

consumo, conhecimento de lendas tradicionais, etc. Não houve limitantes quanto à

idade da pessoa entrevistada.

As entrevistas desenvolvidas foram de tipo "aprofundadas" {in-depth

interview), sendo diálogos semiestruturados usados na análise qualitativa do status

de conservação de uma população natural (Orozco 2001). As conversas foram de

formulação livre, com perguntas abertas, permitindo flexibilidade na troca de

conhecimentos (Holguín-Medina 2002), e evitando forçar as respostas do

entrevistado. Quando a pessoa aceitou, a entrevista foi gravada em uma fita de

áudio. Após a entrevista, a informação foi transferida para formatos previamente

elaborados (Anexo 1.1), com as seguintes unidades temáticas:

1.4.1.1. Dados Gerais. Incluiu a data, local e código de entrevista.

Considerando que a caça e o consumo do peixe-boi é uma atividade ilegal, e

levando em conta as características sociais da área de estudo, o nome do

informante foi mantido em sigilo, e codificado para facilitar o manejo dos dados

(Orozco 2001). O código está composto por duas unidades: ano e número de

entrevista. Por exemplo, a entrevista ENT 03-09 é a nona entrevista feita em 2003.

Paralelamente, se criou uma lista com os nomes dos entrevistados e seu respectivo

código, caso fosse preciso falar de novo com a pessoa. Nesta unidade se

especificaram as características da pessoa entrevistada (idade, local de nascimento.
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local de moradia, tempo morando na área, atividade). Além disso, foi indicado o tipo

de contato que a pessoa teve com o peixe-boi.

1.4.1.2. Mortalidade e riscos. Se indagou se a pessoa já participou de

atividades de caca de peixe-boi, e em caso positivo, quais foram as características

do evento (data, técnica, época, local, características do peixe-boi, uso dado ao

animal, etc). Por outro lado, se procurou informação detalhada com respeito a casos

de emalhamento de peixe-boi, quanto ao local, época, uso do indivíduo, etc. Deu-se

especial ênfase ao tipo de rede de emalhar usada. Perguntou-se ao entrevistado se

conhecia outros casos de peixes-boi abatidos, encalhados, feridos etc. Nesta

unidade também se dialogou com o entrevistado acerca de lendas e crenças

populares relacionadas com a espécie.

1.4.1.3. Conhecimento da espécie. Nesta parte se obteve a descrição do

aspecto físico do peixe-boi nas palavras do pescador. Foi feita especial ênfase em

coletar informação a respeito da presença ou não de unhas nas nadadeiras, e na

ocorrência de manchas ventrais de cor clara nos indivíduos; pois tais características

são diagnosticas na distinção entre Tríchechus manatus e 7. inunguis (Rosas 1994).

Tentou-se determinar o grau de conhecimento da espécie a partir de perguntas

como: Sabe a duração da gestação? Sabe a duração da época de amamentação?

Sabe a duração de intervalo entre nascimentos? Pediu-se para o entrevistado dar o

nome das espécies vegetais que acredita serem consumidas pelo peixe-boi na área

de estudo. Quando foi possível, o pescador acompanhou os pesquisadores no rio

para indicar as plantas consumidas pelo peixe-boi. Em outros casos, se utilizou

literatura de apoio para a identificação provisória das espécies (Zambrano &

Fuenmayor 1977, Colonello 1990, Clavero et ai 1993, Luciano 1997, Bermúdez
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2003). Enumeraram-se os locais de ocupação de peixe-boi reportados pelo

entrevistado.

1.4.1.4. Percepção. Tentou-se determinar a percepção da pessoa com respeito

ao peixe boi, mediante questões como: Considera que o peixe-boi está em perigo?

Qual é no seu conceito, a maior ameaça contra o peixe-boi? Acha que é importante

conservar a espécie? Porque? O número de peixes-boi tem aumentado, diminuído

ou permanece igual? Igualmente, se coletaram informações em relação aos mitos e

lendas em volta do peixe-boi.

Finalmente, foram organizadas duas Reuniões de Trabalho com os

pescadores, a maioria dos quais já haviam sido entrevistados, no bairro Punta Lajas

de Puerto Carreno e na comunidade de Casuarito. As reuniões duraram um dia, e

foram feitas com a colaboração e apoio dos líderes comunitários. Discutiu-se a

situação da espécie, favorecendo a troca entre os conhecimentos locais e científicos.

Os moradores foram convidados a desenhar um mapa de ocorrência da espécie

conosco, dando ênfase aos locais que representam riscos para os animais, para as

diferentes épocas hidroclimáticas do ano.

Foram desenvolvidas campanhas de conscientização para a conservação da

espécie no andamento do trabalho de campo, no intuito de despertar a curiosidade e

receptividade por parte do público-alvo, basicamente formado por pescadores.

1.4.2. ANÁLISE DOS DADOS

Todo registro de peixe-boi abatido, ferido, emalhado ou encalhado foi

considerado um caso independente, e posteriormente enumerado e incluído em uma

base de dados, onde se especificaram as seguintes características:

1. Número de caso
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2. Código do entrevistado

3. Data (Ano de ocorrência do evento)

4. Época (seca, enchente, cheia ou vazante)

5. Pessoal envolvido. Nome(s) da(s) pessoa(s) presente(s) no evento.

6. Localidade

7. Hora

8. Tipo. Se estabeleceram os seguintes tipos de caso:

(A) arpoado,

(R1) o pescador achou o animal na rede já morto;

(R2) o pescador encontrou o peixe-boi ainda vivo na rede de pesca, e o

abateu para aproveitamento da carne;

(R3) o peixe-boi foi achado em rede de pesca, capturado e vendido vivo;

(R4) o peixe-boi foi achado em rede de pesca e liberado pelo pescador;

(R5) o peixe-boi escapou da rede de pesca sem intervenção do pescador;

(E1) o peixe-boi foi achado encalhado e abatido pelo pescador;

(E2) o peixe-boi foi achado encalhado e liberado pelo pescador;

(B) colisão com bote;

(V) achado de carcaça em praia (morte por vandalismo);

(Dl) achado de carcaça em praia (causa de morte desconhecida), e

(D2) achado de carcaça flutuante (causa de morte desconhecida).

9. Uso do animal

10. Sexo

11. Categoria de idade, determinada a partir do peso e/ou comprimento

relativos estimados pelo pescador (Tabela 1.1).
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Posteriormente, foi feita uma triangulação da informação. A triangulação é um

termo técnico usado na pesquisa social, definido como a combinação de duas ou

mais fontes de dados (p.ex. pessoas entrevistadas), teorias, métodos ou

pesquisadores, no intuito de entender um fenômeno cultural, tentando mitigar o fator

psicológico nas respostas (Shih 1998).

Tabela 1.1. Categorias de Idade relativa determinadas a partir dos dados aproximados de peso
e/ou comprimento de Tríchechus manatus (0'Shea et ai. 1985, Manmontel et aí. 1992,
Marmontel 1995)

CATEGORIA DE IDADE COMPRIMENTO

Filhote

Subadulto

Adulto

< 175 cm

176-274 cm

>275 cm

<200 kg

200-300 kg

>300 kg

O processo de triangulação pretendeu validar a informação obtida das

entrevistas, mediante comparação e complementação. com a finalidade de evitar a

repetição e diminuir o erro dos dados. Os passos do processo de seleção dos casos

de mortalidade e riscos foram:

• Descartaram-se os casos com dados insuficientes, por exemplo, quando não

se contou com informação do ano, localidade e/ou tipo de risco.

• Descartaram-se os casos cujo local de ocorrência não pertence á Bacia do

Orinoco (p. ex. relatos de pescadores que caçaram peixe-boi na Bacia do Amazonas

ou do Magdalena).

• Descartaram-se os casos anteriores a 1980, no intuito de diminuir o erro por

esquecimento ou distorção dos fatos. As informações foram classificadas em

períodos de três anos (1980a1982, 1983 a 1985 ... 2001 a 2003).



• Os casos foram comparados minuciosamente, com o objetivo de evitar

repetições. Se dois ou mais casos apresentaram dados coincidentes, foram

considerados um mesmo evento. Quando foi preciso, se conversou mais uma vez

com as pessoas entrevistadas para conferir a informação. Alguns eventos foram

analisados e tríangulados com os mesmos pescadores nas reuniões locais.

O conhecimento e percepção da espécie foi analisado descritivamente. Se

levantou um mapa de distribuição de Trichechus manatus na Bacia do Orinoco, a

partir das localidades reportadas pelos entrevistados, e se elaborou uma lista de

espécies vegetais que poderiam ser consumidas pelo peixe-boi de acordo com a

informação fornecida pelos pescadores.

1.5. RESULTADOS & DISCUSSÃO

1.5.1. POPULAÇÃO ENTREVISTADA

Entre 2001 e 2003, foram aplicadas 70 entrevistas com moradores locais, na

área de influência de Puerto Carreno (Vichada, Colômbia) (Anexo 1.2). Todos os

entrevistados foram homens adultos entre 27 e 86 anos de idade, com 49% do

grupo encontrando-se na faixa dos 38 a 50 anos (Figura 1.2.).

Todos os entrevistados eram colombianos (75,7%) ou venezuelanos (24,3%).

A maioria das pessoas entrevistadas eram caboclos dedicados exclusivamente à

pesca no rio Orinoco e tributários, mas também teve uma alta proporção de pessoas

que alternam a pesca com atividades agropecuárias nas áreas alagáveis da Bacia,

principalmente na época seca (Figura 1.3).
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Figura 1.2. Histograma de idade da população entrevistada na área de influência de Puerto
Carreno (Colômbia) durante 2001, 2002 e 2003.

Agricultura e
produção
pecuária/'

/\ 31
27 \ Pesca e caça

1

Outros

Figura 1.3. Atividade de sustento da população entrevistada. Os números indicam a quantidade
de pessoas entrevistadas dedicadas a cada atividade

Todos os entrevistados alegaram conhecer o peixe-boi. disseram que

observaram indivíduos na natureza e/ou já consumiram a carne ou produtos

derivados. Eles relataram detalhadamente aspectos relativos a zonas de ocupação,

tipo de habitat usado, mortalidade, comportamento respiratório e alimentar, etc.

Dentre os entrevistados, 24 (34,3%) já capturou peixe-boi com rede de pesca, e 20



pescadores (28,6%) conhecem as técnicas de caça, tendo abatido pelo menos um

indivíduo com arpão.

Da população entrevistada, 12,8% já achou carcaças de peixe-boi, e 41,4%

alegaram nunca ter caçado o peixe-boi. mas relataram eventos de caça praticada

por outros pescadores. A partir das entrevistas, foi compilado um total de 133

registros de casos de peixes-boi mortos, feridos ou em situações de risco. O

número de casos foi reduzido a 100, como resultado do processo de triangulação, e

todos pertenciam ao período compreendido entre 1980 e 2003.

1.5.2. MORTALIDADE E RISCOS

Na maioria dos casos (72%) não se sabe o sexo do indivíduo, porque o

pescador não reparou nesse aspecto. Reportaram-se 13 fêmeas e 15 machos, ou

seja, aproximadamente uma proporção 1;1. (Figura 1.4).

Macho

15%

Indeterminado

72%

Figura 1.4. Sexo dos indivíduos de peixe-boi reportados pelos pescadores na área de influência
de Puerto Carreêo, entre 1980 e 2003.

Entre as causas de morte ou ferimento do peixe-boi (Figura 1.5), as mais

representativas foram a captura em redes de pesca (41%) e a caça com arpão

(39%). Foram relatados casos de indivíduos encalhados na praia (7%), assim como
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carcaças flutuando ou encalhadas (9%). Outros fatores de risco foram relatados

pelos pescadores, como o vandalismo (3%) e a colisão com embarcações a motor

(1%); mas esses fatos foram pouco freqüentes possivelmente devido à baixa

densidade da população humana e pouco tráfego de embarcações na região.

O tipo de riscos afetando a população de peixe-boi no Orinoco é similar ao

registrado em outras áreas de distribuição da espécie. Na Nicarágua, por exemplo,

as principais ameaças sobre Trichechus manatus são a caça e a captura acidental

em redes de pesca, enquanto que a freqüência de colisões com botes é mínima

(Jiménez-Pérez 2002). Ambas as áreas coincidem em apresentar pouca densidade

humana e relativamente baixa contaminação ambiental (Jiménez-Pérez 2002, DNP

2003).

Captura em rede

de pesca

41%

Caça com arpâo
39%

disão com bote

1%

Vandalismo

3%

Encalhe

7%

Figura 1.5. Proporção de peixes-boi mortos, feridos ou em situações de risco, reportados pelos
entrevistados da área de influência de Puerto Carreno, entre 1980 e 2003.

O peixe-boi da Amazônia Trichechus inunguis ainda é objeto de caça de

subsistência ao longo de toda a sua área de distribuição (Smith 1980, Timm et al.

1986, Rosas 1994), mas aparentemente a captura em redes de pesca é pouco

freqüente, e não ocorrem colisões com botes de motor (Rosas 1994). Por outra
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parte, o peixe-boi da África Trichechus senegalensis, também é caçado com arpão

pelas comunidades locais de Cameroon (Grigione 1996).

Na figura 1.6 observa-se a variação do número de registros de casos de morte

ou ferimento entre 1980 e 2003, na Bacia do Orinoco. É possível que a aparente

diminuição da mortalidade do peixe-boi no período 2001 a 2003, tenha ocorrido

devido à divulgação, fortalecimento e aplicação da lei que protege o peixe-boi, tanto

na Colômbia quanto na Venezuela. Nos últimos anos a guerrilha colombiana proibiu

o uso de redes fundeadas de arrasto ("chinchorros") na região (ENT 02-10), o que

talvez repercutiu na diminuição de capturas acidentais de peixe-boi em redes de

pesca.

(D (0

Figura 1.6. Variação histórica no número de registros de peixes-boi mortos, feridos ou em
situações de risco, na área de influência de Puerto Catreno (Colômbia)

A presença dos pesquisadores na área de estudo também poderia ter

influenciado os resultados, de duas formas: (1) como resposta às campanhas de

educação ambiental em função da conservação da espécie, ou (2) por omissão de

fatos reais acontecidos recentemente, por receio de ser penalizados. Finalmente,



também é importante considerar que a população de peixe-boi poderia estar

diminuindo ou se deslocando da área durante o último período de tempo, resultando

no baixo número de indivíduos.

1.5.2.1. Capturas em redes de pesca

A captura de peixe-boi em redes de pesca aparentemente é o maior risco na

área de estudo, concordado com os achados de Montoya-Ospina et ai (2001) para

as populações no território colombiano. Segundo os entrevistados, o uso de redes é

a única atividade pesqueira que afeta diretamente os peixes-boi, pois não se tem

conhecimento de animais feridos ou mortos por causa de anzol, tarrafa nem outra

arte de pesca. Os pescadores afirmaram que a captura de peixe-boi em redes é um

fato acidental. "Sempre evitamos pegar peixe-boi com rede, porque o animal escapa

rasgando-a, e isso é uma perda muito cara para nós" (ENT 01-10). "Não quero que

um peixe-boi fique engatado na minha malhadeira, fico com muito medo da canoa

virar por causa da força desse animar (ENT 02-4). A captura não intencional em

redes de pesca já foi levantada para as populações de peixe-boi das Antilhas no

Haiti (Rathbun et ai 1985) e na Venezuela (0'Shea et ai 1988). De forma similar,

as atividades pesqueiras no Nordeste do Brasil ocasionaram a maioria de mortes de

peixe-boi, sendo todas acidentais (Paludo 1998), mas em outras áreas da

distribuição da espécie, como no Panamá, as redes aparentemente não

representam risco nenhum para os peixes-boi (Mou-Sue et ai 1990).

Obtiveram-se registros de 41 casos de indivíduos enredados em malhadeiras,

entre 1980 e 2003 (Anexo 1.3). O emalhamento de peixe-boi acontece geralmente à

noite, quando as redes de pesca são colocadas em zonas estratégicas para a

captura de peixes, que eventualmente também são usadas pelos peixes-boi. Nos
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casos em que o peixe-boi fica enredado na parte inferior da rede, ele é incapaz de

subir até a superfície para respirar, e a conseqüência é o afogamento. Segundo as

descrições dos pescadores, o emalhamento do peixe-boi inicia com a introdução

acidental do focinho entre os nós da malha. Logo, o animal tende a virar usando a

nadadeira caudal, o que implica no emalhamento da cauda, e conseqüente

afogamento, especialmente quando o animal é muito pequeno para rasgar a rede. A

descrição é muito parecida ao que acontece com dugongos na Austrália (Heinsohn

et ai 1976).

A maioria de casos de emalhamento reportados pelos entrevistados teve

conseqüências fatais para os peixes-boi (Figura 1.7). Dos 14 casos em que o animal

foi achado já morto na rede (RI), 11 corresponderam a filhotes e subadultos. Por

outro lado, se registraram 15 casos em que o animal foi achado vivo, e logo morto

intencionalmente pelo pescador mediante golpes com remos, paus, facões ou arpão

(R2). Nesse caso, a proporção de filhotes também foi maior (7 casos). Reportaram-

se dois indivíduos que foram capturados vivos da rede (um adulto, e um de classe

etária desconhecida) (R3). Não se tem informação posterior a respeito desses

animais, mas sabe-se que pelo menos em um dos casos (o adulto), a carne foi

vendida e consumida. Em 14,63% dos eventos, o pescador decidiu liberar o peixe-

boi (R4), principalmente por receio de perder a rede e até a canoa. Finalmente se

registraram quatro indivíduos que rasgaram a rede (R5), aparentemente adultos.

A maioria dos pescadores já encontrou a sua rede rasgada uma ou mais vezes,

e a juízo deles, se baseando na forma como ficou a malha, tratou-se de um peixe-boi

adulto. Porém, como nesses casos não se obteve confirmação visual do animal, os

dados não foram incluídos nas análises. Os pescadores acreditam que nenhum
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filhote é capaz de rasgar a malhadeira. nem de fugir por própria conta. "Todo peixe-

boi que ficar na rede é pequeno, os filhotes são muito fracos e confiados" (ENT 01-

05)
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TIPO DE CAPTURA EM REDE
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Figura 1.7. Tipos de captura de Tríchechus manatus em redes de emalhar, entre 1980 e 2003, na
área de influência de Puerto Carreno. RI: Achado morto na rede, R2: Achado vivo na rede e
abatido pelo pescador, R3: Capturado e vendido vivo, R4: Liberado pelo pescador, R5:
Escape.

Nào foi possível determinar o tipo de rede em 27% dos casos, mas calculou-se

que a maioria de peixes-boi (41%) foram pegos em redes flutuantes fixas e 22%

aconteceram em redes flutuantes de arrasto (Figura 1.8).

indeterminado

27%

fundeada de
arrasto

10%

flutuante de
arrasto

22%

flutuante fbca

41%

Figura 1.8. Tipos de redes de pesca que ocasionaram emalhamento de peixe-boi no Orinoco,
entre 1980 e 2003, segundo os entrevistados.
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A captura acidental do peixe-boi em redes fundeadas ou "chinchorros" (fixas e

de arrasto) foi relativamente baixa, aportando 10% dos casos. Como não se tem

uma estimativa do esforço de pesca, não é possível fazer inferências a respeito de

qual é o tipo de rede mais perigoso para a espécie. Porém, suspeita-se que as redes

fundeadas representam o maior risco, pois possuem grande capacidade de captura

ao abranger toda a coluna de água. Possivelmente o número de casos de

emalhamento nesse tipo de rede seria maior se seu uso não estivesse proibido. "Os

chinchorros (redes fundeadas) pegam tudo o que tiver entre a superfície e o fundo,

se passar um peixe-boi onde esteja um chinchorro com certeza ficará emalhado"

(ENT 03-07). As redes de arrasto (rodadas) aportaram um total de 32% de casos.

Um pescador que usa esse tipo de rede opinou: "A/as redes de arrasto não cai peixe-

boi, porque ela é usada em áreas pouco profundas que não são ocupadas pela

espécie" (ENT 01-05). Isto concorda com o que ocorre no ambiente marinho da

Barra de Mamanguape, onde as capturas acidentais em redes de arrasto de praia

não implicam em morte dos peixes-boi (Paludo 1998). Porém, no rio Orinoco as

redes de arrasto aparentemente são um importante fator de risco para o peixe-boi.

Peixes-boi foram capturados em redes de pesca nos rios Arauca (2 indivíduos),

Orinoco (18 indivíduos) e Meta (21 indivíduos), como pode ser observado na Figura

1.9.

Entre as localidades que apresentaram maior freqüência de casos de

emalhamento, encontra-se El Pariuelo, no rio Orinoco. Outra área importante foi a

compreendida entre o Cario El Gaimán e La Culebra, no rio Meta. Ambas áreas são

relevantes na dinâmica das pescarias de subsistência da região, o que representa

maior probabilidade de interação entre as redes de pescadores e os peixes-boi.
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Venezuela

LOCALIDADES

Nome

Guerísimo

El Garcero

Punia Laias

El Panuelo

Colômbia Santa He ena

Troncona

Boca dei Meta

E Control

La vara

La Culebra

El Caimán

Santa Rosais

Figura 1.9. Distribuição de casos de peixes>boi emathados em redes de pesca, entre 1980 e
2003, segundo entrevistados da área de influência de Puerto Carreno (VIchada,
Colômbia).

1.5.2.2. Caça com arpão

Embora exista uma ampla divulgação das leis que protegem o peixe-boi e

proíbem a caça intencional, o uso do arpão para abater indivíduos da espécie ainda

continua. Registraram-se 39 casos de peixes-boi arpoados nos últimos 24 anos, dos

quais 29 foram relatados pelo próprio caçador (Anexo 1.4). Outras pessoas narraram

em detalhe a técnica de caça com arpão. mas negaram ter participado de

experiências de caça. Os dados coletados no Orínoco, aparentemente indicam uma

menor pressão de caça que em outros locais. As estatísticas indicam que pelo

BIBLIOTECA DO INPA
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menos 25 peixes-boi das Antilhas foram caçados entre 1959 e 1964 no sul da área

de distribuição da espécie, nos estados de Alagoas e Bahia, Brasil (Domning 1982).

Jimenez-Pérez (2002) estimou que na Nicarágua foram caçados 41-49 peixes-boi

das Antilhas entre 1999 e 2000, quase a mesma quantidade estimada em 24 anos

no presente trabalho. Porém, não é prudente subestimar a caça no Orinoco, pois

existem fatores culturais e sociais a levar em conta. Na Nicarágua embora exista

uma legislação de proteção da espécie, os moradores locais falam abertamente da

caça e consumo do peixe-boi (Jiménez-Pérez 2002). Na Colômbia, se percebe uma

forte apreensão para conversar sobre o tema, possivelmente por causa do controle

ostensivo por parte de grupos armados ilegais. Outro fato que estaria determinando

a diferença de dados é que na Nicarágua, a densidade populacional de Trichechus

manatus é aparentemente grande, reportando-se grupos de até vinte indivíduos em

áreas de congregação (Jiménez-Pérez 2002). Por outro lado, no Orinoco os

pescadores reportam tamanhos grupais não maiores que 10 animais, o que foi

confirmado nesse trabalho. Depois de oito meses de observação direta na área de

influência de Puerto Carreho, foi registrado um número máximo de sete indivíduos

na mesma área, na seca de 2001.

No caso do peixe-boi da Amazônia, a forte exploração comercial no passado

(10^-10'* indivíduos caçados por ano) é a causa principal do estado vulnerável dessa

espécie (Domning 1982). A caça com arpão de Trichechus inunguis ainda persiste

(Timm et al. 1986, Rosas 1994), mas desconhece-se a taxa atual de mortalidade.

A caça de Trichechus manatus é uma atividade que requer conhecimento,

audácia e paciência. Por esta razão, as pessoas com habilidade para arpoar peixe-

boi são admiradas pela comunidade de pescadores, e são conhecidas popularmente
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como "manaticeros" "É um orgulho caçar um peixe-boi, se precisa coragem e

conhecimento, é uma briga com uma besta forte" (ENT 01-04). Entrevistaram-se dois

famosos "manaticeros" da região. O primeiro deles, um venezuelano de 81 anos de

idade (ENT 01-13), afirmou ter caçado com arpâo na sua vida 63 peixes-boi, mas

deixou de praticar a caça antes de 1960. O entrevistado ENT 02-16 de 70 anos,

calcula que já matou pelo menos 200 indivíduos. Ele ainda caça peixe-boi, e

declarou que nos últimos dois anos arpoou seis animais no mínimo.

A captura de peixe-boi com arpâo geralmente acontece à tarde ou à noite, mas

a maioria dos pescadores afirma que o peixe-boi alimenta-se tanto de dia quanto de

noite. No caso, não existiria uma maior atividade noturna da espécie, como

resultado da pressão da caça, tal como é sugerido por outros autores (Rathbun et aí.

1983). A caça pode ser feita por uma ou duas pessoas, mas nunca uma quantidade

excessiva de pescadores. Para caçar um peixe-boi é importante ter uma canoa forte,

''mas não é só a canoa que permite ter uma caça bem sucedida, também se precisa

um remador que saiba dominar a força e a astúcia do peixe-bot (ENT 01-04). O

arpão é feito de ferro, com duas ou três pontas, sendo que a haste é feita de

madeira pesada, e pode medir de 2 a 3 metros. A haste está presa à canoa por uma

corda de nylon de dez ou mais metros conhecida como "figa manaticera"® (Figura

1.10). Assim que o caçador detecta o peixe-boi, geralmente em zonas de

"comedouros" se inicia uma espera silenciosa observando o lugar, e estudando os

^ "manaticero" é o nome popular em espanhol dado ao pescador hábil na busca e caça de peixe-boi
ou "manatí" mediante o uso do arpâo.
^ A "figa manaticera" (Brachyplatystoma flavicans) é conhecida na Bacia do Amazonas como
"arpoeira"
^ Entende-se por "comedouro" uma comunidade de macrófítas aquáticas que apresenta sinais de
consumo por parte do peixe-boi. As marcas características produzidas pelo peixe-boi nas folhas e
talos, são facilmente distinguíveis para as pessoas conhecedoras.
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momentos respiratórios do animal. "£ importante esperarnum lugar sem vento, pois

o peixe-boi pode cheirar a pessoa" (ENT 01-04). Quando o pescador consegue

calcular o momento e lugar onde o peixe-boi respira, começa a se aproximar

devagar à espera do momento certo para arpoá-lo. "O peixe boi sempre expõe a

cabeça primeiro, depois as costas e finalmente o rabo. Na hora dele expor as costas,

a pessoa joga o arpão..." (ENT 01-04). "Se o arpâo cair na cabeça, o peixe-boi se

espanta e pode matar a pessoa com uma rabada" (ENT 01-05). O peixe-boi arpoado

começa a nadar rapidamente, levando a canoa junto. "£ importante dar atenção na

corda, para o animal ter liberdade de nadar e não ocasionar o afundamento da

canoa" (ENT 01-04). O pescador deixa o animal avançar até cansar, sendo então

abatido com machado ou faca. "O osso do nariz é muito mole, só batendo com o

remo no focinho do animal é possível matá-lo". (ENT 01-04). "A faca deve ser

enfiada na altura do peito do animal, Justo embaixo da nadadeira" (ENT 01-04).

Figura 1.10. Aparelhos para caçar peixe-boi usados no Orinoco. Na esquerda, o equipamento de
caça durante a cheia. Na direita, a bola e a corda usadas para caçar peixe-boi em áreas
abertas durante a seca. Foto Bermúdez, L.

Uma variante da técnica é mediante o uso de bóia. No caso, a corda da haste

não é amarrada na canoa, e sim amarrada a uma bóia de madeira ou isopor, que
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tem escrito o nome do pescador. O peixe-boi arpoado nada livremente até morrer

afogado ou encalhar, mas graças à bóía pode ser localizado facilmente. Durante a

cheia, usa-se um pau de um metro de comprimento amarrado à corda da haste ao

invés de bóia. Nessa época, o peixe-boi arpoado tentará se esconder na vegetação

do "estero^^' alagado (Figura 1.11).

A função do pau é arrastar galhos e folhas, cansando mais rápido o animal por

causa do peso, e atrapalhando o seu escape. A corda da arpoeira usada durante o

Inverno é mais forte para não arrebentar se ficar engatada na vegetação. Ainda, a

técnica permite ao caçador acompanhar o rastro deixado na vegetação pelo animal

em fuga. "Esse tipo de método é o adequado quando se caça no 'estero', porque de

outra forma o animal morreria enredado nos galhos do fundo, a pessoa não poderia

saber onde ficou, e a carne se perderia" (ENT 01-10). Quando o peixe-boi fica

enredado nos galhos do "estero", o caçador às vezes mergulha e fere o animal no

focinho com uma faca, para agilizar sua morte (ENT 02-11).

/••tóKv ■ •.

Figura 1.11. "Esteros" ou planícies alagáveis dos "Llanos" colombianos. Foto arquivo
Fundação Omacha.

O "estero" ou "rebalse" é o nome vemacular que os caboclos e pescadores usam para chamar à
planície alegáveí, e inclui todas as áreas baixas com vegetação de savana (principalmente
gramíneas) e os bosques de galeria, sendo uma unidade ecológica própria dos "Llanos" (Colonello
1990).
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Com base nos pesos e comprimentos reportados pelos pescadores, se estimou

a categoria de Idade para cada caso (Figura 1.12). Para 18% dos indivíduos

arpoados não se conseguiu ter um dado confiável de tamanho. A maioria dos

peixes-boi caçados eram adultos, ou seja, indivíduos com mais de 275 cm de

comprimento, e/ou mais de 300 kg de peso. possivelmente porque o caçador

preferiu investir tempo e esforço na caça de indivíduos maiores. De acordo com

Eberhardt & 0'Shea (1995), a taxa potencial de incremento da população é mais

sensível a mudanças nas probabilidades de sobrevivência dos adultos. Porém os

dados levantados nesse trabalho são insuficientes para determinar a incidência da

caça na dinâmica populacional do peixe-boi no Orinoco.

Itxietermínada

18%

Filhotes

13%

Adultos

59%

Figura 1.12. Categorias etárias dos peixes-boi caçados com arpâo na área de influência de Puerto
Carrerio, entre 1980 e 2003. Filhote: < 200kg e/ou < 175 cm; Sub-adulto: 200-300 kg e/ou
176-274 cm, Adulto: > 300 kg e/ou >275 cm).

Segundo alguns dos pescadores, a melhor época para caçar o peixe-boi é na

enchente (Maio- Junho), pois os animais estão migrando a procura de vegetação.

"Nessa hora o peixe-boi está com muita fome depois da seca, anda tolo e por isso se

deixa pegar facilmente. Já na cheia, a área alagada é muito grande, e os animais

têm mais possibilidades de fugir" (ENT 01 -04). Para outros, é melhor caçar durante

a cheia, pois o caçador aproveita o "estero" para atrapalhar a fuga do peixe-boi.

38



Segundo a informação obtida das entrevistas, o pico de caça de peixe-boi na área

de influência de Puerto Carreno aparece na cheia (Julho-Novembro).

Indivíduos de Trichechus manatus caçados com arpão foram reportados nos

rios Caura, Venezuela (2 indivíduos); Apure, Venezuela (2 indivíduos); Arauca,

Colômbia (1 indivíduo), Orinoco, Colômbia y Venezuela (19 indivíduos); Meta,

Colômbia (17 indivíduos) e Casanare, Colômbia (2 indivíduos). O maior número de

animais arpoados no Orinoco, concentrou-se na área compreendida entre El Charal

e Bachaco. No Meta, os casos estiveram espalhados desde a confluência com o

Orinoco até Orocué (Figura 1.13).

A caça do peixe-boi no Orinoco é uma atividade que tem sido documentada

historicamente, e chegou a representar um importante meio de obtenção de proteína

animal para muitas famílias de moradores da região (Mondolfi 1974). Nos anos

oitenta, o uso de arpão para obter carne de peixe-boi foi aparentemente maior que

nos últimos anos, porém, ainda continuam ocorrendo eventos de caça intencional. É

importante destacar que o "manaticero" ENT 02-16 poderia ter arpoado pelo menos

trinta indivíduos nos últimos vinte anos, segundo cálculos feitos por outros

pescadores que lhe conhecem. Dados similares a respeito do nível de captura de

outros "manaticeros" foram achados também por 0'Shea et al. (1988). Contudo, para

muitos dos entrevistados, a caça diminuiu notavelmente durante as últimas décadas,

principalmente devido aos seguintes fatores:

1) O fortalecimento da legislação para a conservação da espécie na Colômbia e

na Venezuela. Isto é somado ao forte controle de manejo de fauna imposto de

forma radical por alguns grupos armados à margem da lei. Aparentemente, o medo

de ser capturado exercendo esta atividade ilícita, tem refletido na diminuição da caça
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de peixe-boi. Contudo, vários entrevistados manifestaram preocupação pela falta de

ações legais para favorecer o controle, especialmente se tratando de uma zona de

fronteira. ENT 01-07 comentou: "O INPA (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,

Colômbia) controla a caça de peixe-boi, mas na Venezuela não existe controle

nenhum".

qCO

Venezuela
Arauca

Nome
Rio Casanare. J 7

Suapure
Bamaguin
Cunaviche

La Urbana

E Panuelo

El Charal

Tronconal

Puerto Ayacucho

Tres Bocas
Colombia

Boca Meta

El Centro!

B Palito

La Venturosa

Santa Barrara

Cravonorte

B Morro

Figura 1.13. Distribuição de casos de peixes-boi arpoados entre 1980 e 2003, segundo
entrevistados da área de influência de Puerto Carrefto (Vichada, Colômbia).

2) O decréscimo da população de peixe-boi possivelmente devido à pressão

de caça, ou o deslocamento dos indivíduos para áreas com menor presença

humana, tem limitado as probabilidades de captura de indivíduos na área.
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3) A perda de conhecimento da arte de caça, antigamente passada de geração

em geração. Atualmente são poucos os caçadores habilitados em arpoar peixe-boi,

e a maioria deles são pessoas idosas que já não praticam a caça.

1.5.2.3. Outras fontes de risco

Além das capturas em redes e a caça mediante o uso do arpão, os pescadores

levantaram outras fontes potenciais de mortalidade e riscos (Anexo 1.5). Entre 1980

e 2003 achou-se nove carcaças de peixe-boi encalhadas nas praias, e em todos os

casos os ossos foram usados. Três dessas carcaças apresentaram evidencias de

uso de arma de fogo, em El Panuelo (1985), El Murciéiago (1983), e em Puerto

Gaitán (1991) (Figura 1.14). "Não pode matar peixe-boi com escopeta, o animal vai

morrer no fundo e só dias depois aparece a carcaça já decomposta" (ENT 01-10). As

outras seis carcaças encalhadas não apresentaram sinais aparentes da causa da

morte. Outras quatro carcaças de peixe-boi foram achadas flutuando, tanto no rio

Meta quanto no Orinoco, sem uso nenhum.

Além desses, registrou-se seis encalhes de peixes-boi vivos, todos durante a

seca. A quantidade é relativamente baixa, se comparando com registros de peixe-

boi encalhado em outros locais, especialmente em áreas de litoral (Paludo 1998,

Mignucci-Giannoni et aí. 2000), onde o encalhe pode ser devido à presença de

ondas de alta energia. Só em um dos eventos o peixe-boi foi ajudado pelo pescador,

que empurrou o animal até a água. Nos outros casos, os indivíduos foram abatidos

com facas e paus, para consumo. Foram registrados dois casos de filhotes

encalhados vivos junto com a mãe. Em áreas marinhas, filhotes mortos são

achados com freqüência sem a presença da mãe (Paludo 1998).

41



^  Venezuela

Colômbia
Nome

El Pafiuelo

ventanas

Guáripa/La Hormíga
El Centrei

Meje Paya
Puerto Gaítán

Figura 1.14. Distribuição de carcaças (•) e encalhes vivos (■) de peixe-boi, entre 1980 e 2003,
segundo entrevistados da área de influência de Puerto Carreho (Vichada, Colômbia).

Durante a drástica diminuição no nível de água na seca do Orinoco, alguns

peixes-boi ficam isolados em lagunas que eventualmente secam, ocasionando o

encalhe dos animais. Duas das carcaças de peixes-boi adultos encalhados, de

acordo com o entrevistado (ENT 01-13), morreram por intoxicação por mercúrio de

um barco transportador que afundou no local. Aparentemente os sirênios não são

muito susceptíveis a contaminação por mercúrio (0'Shea et ai 1984), mas a falta de

estudos prévios e a ausência de material biológico impedem qualquer afirmação

nesse sentido. No rio Meta, um peixe-boi foi perseguido por um pescador com um
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bote a motor, até ocasionar uma colisão com o animal (ENT 02-06). O peixe-boi

encalhou minutos depois na praia, onde foi abatido pelos pescadores e consumido.

Além desse caso, não se tem outro registro, e parece que esta não é uma fonte

importante de mortalidade, como acontece na Flórida (Beck et ai. 1982),

possivelmente graças ao pequeno tráfego de embarcações.

1.5.2.3. Dinâmica das pescarias e mortalidade de peixe-boi no Orinoco

Tanto a ocupação de habitat pelo Trichechus manatus manatus, quanto à

intensidade e tipo de pesca artesanal usada no Orínoco, dependem da

disponibilidade de macrófitas aquáticas e peixes, respectivamente. A oferta desses

recursos no sistema é sazonal, e está fortemente marcada pelas variações

temporais no nível da água. A figura 1.15 descreve os supostos picos de

mortalidade do peixe-boi em função da atividade pesqueira, com base nas

explicações dos pescadores locais.

Na época seca (Janeiro - Abril) virtualmente não existe vegetação disponível

para o peixe-boi, e o nível da água dos tributários desce tanto que os animais não

podem se movimentar (Correa-Viana et aí. 1990), ficando então isolados em

"buceaderos" onde provavelmente se alimentam de material morto do fundo.

Nessa temporada, a maioria da pesca é feita por "cebaderos", pois entre Dezembro

e Março o rio apresenta os maiores valores de transparência (Hamilton & Lewis

1990) (Figura 1.16), o que favorece a pesca de "palometa" com anzol.

^ Os moradores locais usam a palavra "buceaderos" (CShea et a/. 1988) para nomear às escassas
zonas que na época seca ainda mantém certo volume de água, funcionando como refugio para o
peixe-boi, e ainda lhe oferecendo alimento em forma de material morto do fundo, ou algas aderidas
às rochas.
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A pesca com redes não é muito freqüente durante a seca, o que explicaria o

relativamente baixo registro de capturas acidentais em malhadeiras. Além disso, o

pescador ENT 01-10 explica que durante a seca as redes são colocadas nas zonas

menos profundas, sendo que o peixe-boi prefere, segundo ele, usar as zonas de

maior profundidade.

Uso de Habitat de Tríchechus manatus manatus no Orínoco

Ocupação de "buceaderos" Migração Ocupação de "esteros" Migração

Máior disponibilidade de macróíitas aquáticas

N° peixes-boi emalhadoé

N° peíxes-boi arpoados

M  J

ENCHENTE CHEIA VAZANTE

Pesca com anzol (cebadero)
Pesca com aiçol {cebadero)

Pesca com malhadeira

Atividade pesquéira no Orínoco

Figura 1.15. Possível dinâmica da mortalidade de Tríchechus manatus manatus no Orinoco,
em relação ás atividades de pesca.
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Figura 1.16. Rio Orinoco na época seca. Note-se o nível de transparência da água. Foto Botello, J.
C.

Com relação à caça com arpão, houve pessoas que mencionaram maior

facilidade de caçar na seca, pois a área de escape para o animal fica limitada, e

Mondolfi (1974) também reportou a caça nos "buceaderos" (Figura 1.17). Porém, a

maioria dos caçadores afirma que na cheia é mais fácil arpoar o peixe-boi.

Figura 1.17. El Pafluelo, uma localidade que provavelmente funciona como "buceadero" para
peixe-boi na época de seca. Foto Arquivo Fundação Omacha.

Assim que o rio começa a encher (Maio - Junho), a água cobre as praias, e

funciona como gatilho na produção de macrófitas aquáticas, que se espalham

rapidamente. É quando então os peixes-boi iniciam o deslocamento a procura de
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alimento e refugio nas margens do rio. A saída dos "buceaderos" implica também na

passagem dos indivíduos por zonas de muita correnteza (ENT 02-04).

Quando o nível da água aumenta, a transparência diminui drasticamente,

tornando inviável a pesca com anzol (ENT 02-04), e a rede de pesca vira então a

principal arte de pesca. As malhadeiras durante a enchente são usadas para pescar

"cachama" {Cofossoma macropomum), e são colocadas em áreas que

possivelmente sejam importantes corredores dos peixes-boi, aumentando as

possibilidades de emalhamentos (Figura 1.18).

Figura 1.18. Ventanas, uma localidade que provavelmente funciona como corredor para peixe-boi
na época de enchente. Foto Arquivo Fundação Omacha.

As áreas alagadas estão associadas a uma alta concentração de oxigênio

dissolvido, baixas densidades de peixes, crescimento denso de macrófitas aquáticas

e alta produtividade primária e secundária. Todos esses fatores favorecem a

reprodução dos peixes, funcionando os "esteros" como berçários de muitas espécies

icticas (Winemiller & Jepsen 1998). Na cheia (Julho - Outubro), a atividade de pesca

é mínima, pois o rendimento de captura em termos de densidade e tamanho de
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peixes sofre uma forte queda (Barbarino Duque & Winemiller 2003). Em adição, os

peixes-boi espalham-se nos "esteros", ocupando pradarias de capim flutuante ou

florestas alagadas, onde o uso de redes nâo é muito freqüente, e as capturas

acidentais diminuem. No entanto, é a melhor época para a caça com arpão, quando

se apresentou o maior número de animais arpoados. Estes dados concordam com

os achados de 0'Shea et ai (1988) que também encontraram alta freqüência de

caça na cheia no Orinoco. Eles argumentam que isto é um reflexo do incremento na

abundância de peixe-boi na cheia. Porém, é improvável que o número de indivíduos

aumente de uma estação hidroclimática para outra, a ponto de determinar diferenças

significativas nos índices de caça. A explicação que dâo as pessoas entrevistadas

nesse trabalho, é que na cheia o processo de caça é mais fácil devido à presença de

comedouros, pois os sinais de consumo na vegetação servem para seguir o rastro

dos animais. Além disso, a vegetação alagada atrapalha o escape quando o peixe-

boi é arpoado no "estero".

Em Novembro, o nível do rio começa a diminuir, a floresta se seca e as

comunidades flutuantes de macrófitas começam a diminuir. Em resposta, os peixes-

boi deslocam-se a procura das últimas fontes alimentares, como plantas aderidas às

rochas. Tanto a caça com arpão, quanto à captura em redes de pesca foram

reportadas para a vazante, mas o número de casos é baixo, possivelmente porque é

uma época muito curta (só dois meses).

1.5.3. USO DO PEIXE-BOI NO ORINOCO: CONSUMO E COMÉRCIO

Para a maioria dos moradores locais, a caça ou captura do peixe-boi nunca foi

uma atividade comercial que representasse um bom negócio, pois a técnica é difícil,

e é muito complicado vender a carne. "Nós só matávamos peixe-boi quando ele
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aparecia no caminho, e a carne era repartida na comunidade... mas os famosos

manaticeros viviam da caça de peixe-boi, eles eram mesmo profissionais na busca e

captura do peixe-boi, que comercializavam no interior da Venezuela" (ENT 01-04). A

última comercialização aberta de carne de peixe-boi da qual se tenha conhecimento

público, aconteceu em 1986 em Puerto Carreho (Colômbia), onde se vendeu a carne

de um adulto capturado em uma rede de pesca (Caso 1). "... nós conseguimos

vender a came a 500 pesos /kg, ou seja, 5.000 pesos hoje^^, todo mundo queria

comprar" (ENT 01-04). O preço reportado pelos pescadores coincide com a

informação mencionada para a região por Montoya-Ospina et al. (2001). Na

atualidade a venda em praças públicas não existe, por temor às autoridades locais.

Os principais usos que os moradores locais dão ao peixe-boi, alguns deles já citados

por Mondolfi (1974), Smith (1980), Domning (1982), Timm etal. (1986) 0'Shea etal.

(1988), Correa-Viana & 0'Shea (1992), são os seguintes :

• Carne: A came do peixe-boi é consumida e grandemente apreciada, do

mesmo jeito que acontece em outras áreas de distribuição da espécie (Jiménez-

Pérez 2002). Na região existe a crendice de que o peixe-boi possui três tipos de

carne: de peixe, de porco e de boi. A came é consumida como "picillo" frita,

assada ou ao fomo. Quando se encontram fetos, estes são fervidos e

posteriormente fritos na sua própria gordura (ENT 01-13).

• Gordura: A banha do peixe-boi é usada para preparar frituras, sendo muito

apreciada por sua qualidade e sabor."... de um bom peixe-boi se pode obter até 50

litros de 'manteiga' de alta qualidade" (ENT 01-07)

Aproximadamente U$ 1,76
Prato regional feito com came desfiada e guisada na sua própria gordura, misturado com verduras

e temperos. O "pldllo" é conhecido na Bacia do Amazonas como "mixira".
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• Ossos: Há duas décadas, usavam-se os ossos para fazer remos e

instrumentos musicais, além de serem tradicionalmente usados como remédio para

o aliviar o reumatismo, a gripe e a asma. Os ossos do ouvido são utilizados para

curar a surdez, em virtude da grande capacidade auditiva do peixe-boi. Vários

pescadores nos falaram que um cataplasma de osso moído colocado sobre

ferimentos ajuda na cicatrização dos tecidos. Algumas pessoas têm a crendice de

que as costelas favorecem a boa sorte, e são usadas para atrair as chuvas e a

pesca. Na região se acredita firmemente na utilidade dos ossos para "chamar" a

água, como foi reportado por Montoya-Ospina et ai (2001). Praticamente todos os

pescadores nos relataram um caso diferente onde os ossos (Figura 1.19) foram

usados com sucesso para alagar áreas de cultivo, formar riachos ou desbarrancar o

terreno. "... para tal fim, deve ser enterrada a última costela do peixe-boi no lugar

onde se pretende que a água chegue" (ENT 01-07).

Figura 1.19. Costelas de Tríchechus manatus manatus do Orinoco, guardadas por um "manaf/cero"
da região. Foto Lucía Bermúdez
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• Pele: O couro foi amplamente utilizado para fazer correias, cadeiras, tapetes,

chicotes e apetrechos para o gado. Também lhe atribuem propriedades curativas:

"...a pele é queimada e raspada até virar um pó, que se toma com água e serve para

curar a asma" (ENT 01-07).

• Vísceras: Podem ser comidas ou não, mas a maioria prefere nâo usa-las.

Duas pessoas falaram do uso de genitais para bruxaria, mas o comércio desses

órgãos não parece ser usual.

1.5.4. CONHECIMENTO LOCAL DO PEIXE-BOI

Nesse trabalho, se obtiveram os nomes de 110 localidades onde os

entrevistados mencionaram a ocorrência da espécie, nos rios Orinoco, Apure,

Arauca, Meta, Casanare, Vichada e Bita (Anexo 1.6). O mapa da possível

distribuição de T. m. manatus abrange um trecho da Bacia do Orinoco, desde o rio

Caura até o rio Vichada (Figura 1.20). Embora algumas dessas localidades

houvessem sido reportadas por 0'Shea et ai. (1988) e por Montoya-Ospina et ai.

(2001), é preciso verificar se a espécie ainda ocupa as áreas indicadas pelos

pescadores, para definir a área de ocorrência da população.

Aparentemente todos os entrevistados conhecem o peixe-boi, e descreveram

corretamente muitas das suas características morfológicas e etológicas. "A cor é

como a da capivara^^, mas é muito mais alaranjada. E tem pêlos, mas são diferentes

aos da ariranhà'^', os pêlos do peixe-boi são bem espalhados pelo corpo. Possui

dois remos na frente e mais um grande atrás, que é o rabo" (ENT 01-01). A cor é

avermelhada, como um toro da raça Santa Gertrudis" (ENT 01-02). "O peixe-boi do

Hydrochoerus hydrochoerís
Pteronura brasiliensis
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Meta é amarelado, mas o do Orinoco é bem laranja" (ENT 01-10). Possivelmente a

cor descrita pelos entrevistados obedece se deve ao tipo de sedimento do rio

Orinoco, ao se aderir à pele dos peixes-boi.

RioCassnare

Figura 1-20. Áreas de distribuição de Tríchechus manatus manatus, obtidas a partir das
entrevistas com os moradores da área de influência de Puerto Carrefio (Vichada,
Colômbia).

Dentre os pescadores existe a crendice de que no Orinoco existem dois tipos

de peixe-boi: "o primeiro é o que nós chamamos de 'peixe-boi comum' e é um animal

grande. O outro é o 'peixe-boi barrilito' que é bem mais curto" (ENT 01-02). "...o
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'barrilito' é cinzento, quase preto, o 'comum' é marrom. Nenhum deles tem unhas"

(ENT 02-04). "tem dois tipos de peixe-boi: um de cor chocolate e tamanho grande, e

o outro é preto, magrinho e pequeno, são bem diferente^ (ENT 03-14). "O peixe boi

amarelado é maior (450 kg de peso e 4 metros de comprimento), o negro ou

'barrilito' não atinge mais de 300 kg de peso, e mede até 2,5 metros de

comprimento" (ENT 03-36). Embora os pescadores alegaram a diferença de cores

entre a parte dorsal e ventral do peixe-boi, só um dos setenta entrevistados afirmou

ter visto uma mancha branca bem definida no ventre de um individuo. "Alguns

peixes-boi têm uma meia lua branca na barriga..." (ENT 02-16). Poucos

reconheceram a presença de unhas nos animais observados, mas isto

provavelmente seja devido ao fato de que a maioria de eventos se apresentou à

noite. Em principio, a informação fornecida pelos entrevistados poderia sugerir a

ocorrência de duas espécies de peixe-boi na área de estudo, ou seja, o peixe-boi

das Antilhas e o amazônico (Trichechus inunguis). Porém, os registros feitos

confirmam somente a presença de T. m. manatus na Bacia do Orinoco (Mondolfi

1974, 0'Shea et al 1988, Martinez 1995), enquanto que não existe até o momento

nenhum registro de peixe-boi amazônico na região, que tenha sido conferido.

Adicionalmente, Best & da Silva (1983) sugeriram que ainda que a Bacia do Orinoco

e a do Amazonas estejam ligadas pelo Canal do Casiquiare, o peixe-boi do

Amazonas não ocorre nas cabeceiras dos rios Negro do Orinoco. É provável que os

dois tipos de peixe-boi reconhecidos pelos pescadores, correspondam a indivíduos

de Trichechus manatus de diferentes classes etárias, pois a coloração da pele pode

variar dependendo da idade do animal (Husar 1977).
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Uma característica bem conhecida dentre o grupo de pescadores é a grande

capacidade auditiva da espécie. Para muitos, esta é a principal dificuldade que se

apresenta na hora de caçar o peixe-boi. Igualmente, os moradores descreveram

detalhadamente o comportamento respiratório do peixe-boi. No entanto, a produção

de sons é desconhecida para a maioria dos moradores, se bem que alguns

alegaram ter escutado o animal "assobiando" na hora de morrer.

Com relação a alimentação, os pescadores forneceram o nome de pelo menos

26 espécies vegetais que provavelmente fazem parte da dieta da espécie, algumas

das quais já foram identificadas (Anexo 1.7). Ao perguntar a respeito da alimentação

durante a época seca, quando não existe praticamente nenhuma disponibilidade de

macrófitas aquáticas, todos concordaram em dizer que nessa época o peixe-boi

alimenta-se de material em decomposição, barro e frutos de algumas árvores,

"...t/ma vez eu matei um peixe-boi quando o no estava bem seco, ele tinha só galhos

podres no estomago, esses animais não se deixam morrer de fome". (ENT 01-03).

"...as fezes de peixe-boi na seca só têm pau seco, diferente das fezes durante a

cheia" (ENT 01-04). ''...ele come algas das rochas, e galhos mortos..." {EUT 01-05).

Todos os pescadores, mesmo aqueles que não sabem a técnica de caça do peixe-

boi, reconhecem os "comedouros" e as fezes dos animais (Figura 1.21).

O aspecto menos conhecido é a reprodução. A diferenciação sexual só é feita

quando o animal encontra-se fora da água. Quase todos os pescadores acreditam

que a reprodução do peixe-boi é similar ou igual à do boi, pois a maioria trabalha na

criação de gado. As épocas reprodutivas não são claras para a maioria. Os grupos

maiores de 3 peixes-boi, são registrados na enchente "... nessa época nós vemos

grupos de até seis peixes-boi brincando perto dos esterosf (ENT 01-04), mas
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também na seca "...na seca sempre se forma um grupo de 1 animais em San José"

(ENT 01-10). Muitos alegam ter observado filhotes recém nascidos no pico da cheia,

o ENT 01-14 afirma que caçou uma fêmea grávida na época seca. O pescador ENT

02-16 reportou um caso de uma fêmea com gêmeos.

Figura 1.21. Sinais de alimentação em Paspaium repens produzidas por T. manatus manatus,
reconhecidos pelos moradores locais. Foto Castelblanco-Martínez, D. N.

1.5.5. PERCEPÇÃO LOCAL E IMPLICAÇÕES NA CONSERVAÇÃO

O valor tradicional de animais raros e ameaçados deve ser considerada no

planejamento da sua conservação (0'Shea et al. 1998). O peixe-boi é uma espécie

de hábitos crípticos, e o aceso ao conhecimento do seu comportamento é limitado,

não só para os pesquisadores, mas também para os pescadores. Este fato gera

lendas entre a comunidade para responder perguntas relativas ao misterioso peixe-

boi, e muitos pescadores lhe temem por seu tamanho e força. A maior parte dos

entrevistados foram caboclos colombianos e venezuelanos. Para sua cultura,

Trichechus manatus não representa nada além de uma excelente carne para ser

consumida e eventualmente comercializada. No entanto, vários deles nos relataram
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histórias fantásticas relacionadas a "manaticeros" castigados pelo rio, e que

abandonaram a prática do arpão por medo de morrer afogado, "...ea soube de um

senhor que morreu por causa de um peixe-boi, em Suapure. Ele arpoou mal o

animal, que deu uma rabada e quebrou a canoa. O peixe-boi é um animal muito

grande e torpe, por isso é perigoso..." (ENT 01-08). "...o peixe-boi não ataca a

pessoa, e sim à canoa" (ENT 01-10). Outros acreditam na importância do peixe-boi

para conservar o habitat. "O lugar onde tem peixe-boi nunca se seca, por isso onde

está o peixe-boi, tem peixe, ariranha, boto ...eu não sei se é um bicho mágico, ou se

ele ajuda mesmo a manter a profundidade do rio" (ENT 01-04). Os caboclos

afirmaram que o número de peixes-boi tem diminuído muito nos últimos anos, e

manifestaram interesse na preservação da espécie e das suas áreas de ocupação.

Os indígenas Sikuani que moram perto da Laguna Pirariami respeitam e

protegem à espécie e os lugares onde ela se encontra. "Se uma pessoa diferente

chegar na laguna do peixe-boi, o cacique tem que rezar para que as águas não se

enfureçam" (ENT 02-02). Para essa comunidade Sikuani, o peixe-boi é o animal

mais importante do rio, por ser o maior dos mamíferos que habitam as águas do

Orinoco. "O peixe-boi cuida da água para ela nunca secar. Ele é o avô das águas,

do Jeito que a anta é a avó da floresta" (ENT 02-02). Assim, o uso da espécie para

esta etnia indígena é rigorosamente controlado pelo cacique do grupo, que tem o

privilégio de autorizar uma eventual jornada de caça de peixe-boi. No caso de matar

um animal, a carne é repartida e todos os membros estão obrigados a comê-la no

mesmo lugar. Se o peixe-boi não é consumido da maneira adequada, o caçador

pode morrer. "Por isso preferimos não comer peixe-boi, porque é um animal que tem

muitos mistérios" (ENT 02-02).
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o conhecimento ancestral dos indígenas tem sido usado em programas de

educação ambiental (Colding & Folke 1997), incluindo à Colômbia (Kendall 1999,

Kendall et al. 1999). As culturas aborígines, sendo sociedades com atributos

especiais, resultam serem mais respeitosas em relação ao ambiente (Colchester

2000), de tal forma que a perda de tradições culturais dos indígenas locais pode ser

prejudicial no manejo de espécies em extinção. Por exemplo, os indígenas de

Guáripa, a poucos quilômetros de Puerto Carreno, embora não tenham

conhecimento das técnicas de caça de Trichechus manatus, ocasionalmente abatem

peixes-boi que encontram encalhados, sem nenhuma restrição de tipo religioso ou

cultural. Possivelmente eles perderam muitos conceitos tradicionais devido ao

excessivo contato com comunidades de caboclos (ENT 03-13).

1.5.6 CONSIDERAÇÕES QUANTO AO MÉTODO

A metodologia de entrevistas é o ponto de partida da pesquisa, nos casos em

que a aquisição de informação da espécie na natureza é difícil ou impossível; ou

quando não se tem uma idéia clara da situação local da população. Este tipo de

procedimentos têm sido usado em varias áreas de distribuição de Trichechus

manatus manatus para determinar de forma preliminar o status das populações

livres (Rathbun et al. 1983, Rathbun et al. 1985, 0'Shea et al. 1988, Colmenero-

Rolón & Zárate 1990, Montoya-Ospina et al. 2001, Jiménez-Pérez 1999, Jiménez-

pérez 2002, Morales-Vela et al. 2003, Benoit de Thoisy et al. 2003). A análise

adequada dos dados obtidos a partir de entrevistas adequadas permite evidenciar os

principais fatores que afetam à espécie, e adicionalmente conhecer alguns aspectos

culturais, históricos e de percepção relativos ao peixe-boi, fornecendo assim

ferramentas na estruturação de estratégias de manejo. De outra parte, o
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estabelecimento da comunicação entre pesquisadores e moradores locais permite

não só a troca de conhecimentos, mas também a geração de relações cordiais,

necessárias para inOOOOiciar processos de cooperação voltados à conservação do

peixe-boi.

Porém, mesmo quando os dados são analisados cuidadosamente, e

triangulados de várias formas para evitar repetições ou estimativas erradas, a

informação assim obtida deve ser analisada com cautela, ainda mais se tratando de

eventos de mortalidade e risco. Vários fatores psicológicos podem influenciar

fortemente as respostas dos entrevistados, e alterar a veracidade da informação por

eles fornecida (Shih 1998). Entre as principais fontes de erro que possivelmente

estejam alterando as respostas dos entrevistados, encontram-se:

a. A omissão de fatos por medo de falar em atividades ilegais (por exemplo,

pessoas descreveram detalhadamente a técnica de arpoar peixe-boi, mas negaram

ter participado em eventos de caça), ou simplesmente por esquecimento (no caso

dos pescadores idosos, que não lembraram datas ou lugares).

b.A invenção de fatos no intuito de gerar atenção em tomo da conversa, ou

para inculpar a outra pessoa a cometer ações ilegais.

c.A tergiversação de fatos por temor ou por esquecimento. Por exemplo, o

mesmo caso de dois peixes-boi encalhados e abatidos em La Hormiga (casos lie

12), foi narrado por cinco entrevistados de forma diferente. Três pescadores

presentes no mesmo caso de emalhamento deram uma versão diferente ao destino

do animal. O primeiro disse que lhe liberaram da rede, outro alegou que o animal já

estava morto por afogamento e a came foi repartida na comunidade, e o terceiro
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deles confessou ter matado o peixe-boi com paus e facões e vendido

posteriormente.

Devido a esses fatores, os dados não podem ser usados para estimar índices

populacionais confiáveis, mas sim para analisar o efeito antrópico de forma

descritiva.

1.6. SÍNTESE DOS RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES

A partir da metodologia das entrevistas obteve-se um panorama inidal do

status de conservação de Trichechus manatus manatus na área de influência de

Puerto Carreno, no Orinoco. Porém os dados devem ser tomados com cautela. Na

medida em que o número de entrevistados seja maior, a incidência das fontes de

erro diminui (Shih 1998), e por isso é aconselhável continuar com o processo de

entrevistas. Recomenda-se aumentar o tamanho da amostra entrevistada, e validar

a informação obtida a partir de observações e registros diretos no campo.

Foram determinadas duas fontes principais de mortalidade para o peixe-boi: a

captura acidental em redes de pesca e a caça com arpão. Também foram

reportados casos de vandalismo e colisão com bote. O encalhe por causa da

diminuição excessiva no nível da água poderia estar adicionando mortes por causa

natural. Além disso, se registraram achados de carcaças sem causa aparente de

morte. Os emalhamentos em redes de pesca constituíram a principal fonte de

mortalidade, ocasionando principalmente a morte de subadultos e filhotes. O tipo de

rede que aparenta ser o mais perigoso para a espécie é a rede de espera. A caça

com arpão de Trichechus manatus ainda é praticada na região do Orinoco,

geralmente na época de cheia. A maioria dos animais arpoados eram adultos.
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Embora exista legislação que protege o peixe-boi tanto na Colômbia quanto na

Venezuela, o controle parece ser insuficiente.

Os moradores locais afirmam que a densidade de peixe-boi tem diminuído nas

últimas décadas. Isto implicaria que a captura por redes de pesca e caça deve ser

minimizada para favorecer a recuperação natural das populações silvestres de

Trichechus manatus. A mortalidade de peixe-boi no Orinoco está influenciada pelas

flutuações hidrológicas, que por sua vez determinam as atividades da pesca

artesanal. O conhecimento da dinâmica de migração da espécie, e o adequado uso

de aparelhos de pesca são elementos vitais para mitigar os riscos causados pela

interação com a pesca.

O peixe-boi ainda é parte importante da cultura e vivência dos moradores

locais, como fonte de proteína animal, e como parte das tradições orais e culturais.

O conhecimento da percepção, e uso que os moradores dão para o peixe-boi é um

elemento primordial de preservação da espécie.
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OCORRÊNCIA E USO DE HABITAT DO PEIXE-BOI DO ORINOCO NA ÉPOCA DE
SECA

Capitulo 1 1

2.1. INTRODUÇÃO

O estudo da utilização do ambiente pelos peixes-boi é um fato de interesse do

ponto de vista biológicx), ecológicx) e de manejo. A partir do entendimento das

necessidades ambientais e ecológicas da espécie, é possível estabelecer locais

chaves para a sua sobrevivência, que possam ser acolhidos em planos espedais de

conservação. A seca é provavelmente a estação mais perigosa para o peixe-boi no

Orinoco, pois o volume de água se reduz drasticamente, e a disponibilidade de

alimento é escassa ou nula. Sob tais condições, os indivíduos ficam vulneráveis a

encalhes, morte por desidratação e caça. A proteção de zonas de uso pelo peixe-

boi durante a seca é uma medida vital para garantir a continuidade da população na

região.

Sabe-se que o comportamento dos sirênios e a ocupação de habitats são

influenciados por dois importantes aspectos da sua fisiologia: a nutrição e o

metabolismo (St. Aubin & Lounsbury 1990). Características físicas e ambientais tais

como a salinidade, a temperatura, a profundidade, a correnteza e a presença de

vegetação são determinantes na seleção de zonas de uso do peixe-boi (Lefebvre et

ai 2001). Não obstante, a maioria do conhecimento que se possui a respeito da

ocupação e uso de habitat de Trichechus manatus, esta baseado em estudos com o

peixe-boi da Flórida, que habita zonas sub-tropicais. Tais conceitos não podem ser
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extrapolados à população de peixe-boi do rio Orinoco, adaptada a cxDndições

geográficas, climáticas e hidrológicas totalmente diferentes. Inclusive, os fatores de

risco, que podem agir como forças evolutivas, variam dependendo das

características culturais e econômicas dos grupos humanos que compartilham o

ambiente com os peixes-boi.

O presente capítulo teve como objetivo identificar locais de ocorrência de peixe-

boi do Orinoco na época seca, identificar os possíveis fatores que determinam sua

presença na área de estudo, e descrever as variações espaciais e temporais no uso

dos habitats.

2.2. A ÁREA DE ESTUDO

A pesquisa foi realizada na região da Orinoquía, departamento do Vichada

(Colômbia) na fronteira com a Venezuela. A área de estudo abrange uma parte do

rio Orinoco desde a comunidade de Puerto Carreho (6,17961 N, 67,48691 W) até a

Isla Caimán (5,94723 N, 67,46740 W), com uma extensão total de cerca de 40,5 km

e uma largura média do rio de aproximadamente 2 km (Figura 2.1).

A Bacia do Orinoco estende-se por mais de 1.100.000 km^, abrangendo 70%

da Venezuela e 30% do território colombiano (Colonnello 1990). Neste complexo

sistema hidrográfico confluem vários rios de importância econômica e ecológica,

como os rios Arauca, Meta, Vichada, Guaviare, Inírida, Atabapo, e Apure (Hamilton

& Lewis 1990). O Orinoco pode ser classificado como um rio de água clara, com pH

básico e com baixos teores de nutrientes (Colonnello 1990). Nas margens do rio, o
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igapó apresenta comunidades de "gramalote"^® {Paspalum repens), "buchón"^^

{Eichhornia crassipes), Oxycaryum cubense e árvores de diferente porte como

"moriche"^® {Mauritia flexuosa) e Manicaria saccifera (Colonnello 1990).

Rio Ai

Figura 2.1. A Bacia do Orínoco. Entre setas indica-se o trecho do rio Orinoco amostrado.

O clima encontrado na área de estudo é do tipo savana, com altas

temperaturas ao longo do ano. A temperatura média é 28,1 °C com valores mínimos

por volta dos 18.0°C e máximos de 42,8°C. Apresenta-se uma forte estiagem entre

Dezembro e Março, e a temporada de chuvas começa em Abril (Vasquez & Wilbert

o "gramelote" (Paspalum repens) é conhecido na Bacia do Amazonas como "premenljeca*
O "buchón" (Eichhornia crassipes) é conhecido na Bada do Amazonas como "mureru"
O "moriche" (Mauritia fíexousa) é conheddo na Bada do Amazonas como "murui"
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1992). Devido à variação anual da precipitação, existe uma marcada flutuação no

nível do rio Orinoco e seus tributários (Vasquez & Wilbert 1992), resultando em uma

inundação sazonal unimodal das áreas alagáveis que tipicamente tarda quatro

meses (Hamilton & Lewls 1990). A seca é geralmente registrada entre Janeiro e

Abril, com o menor nível da água em Março (Figura 2.2).

■ NVel do (m)

□ Precipitação (mm)

250 ^

200

Figura 2.2. Hidrograma do Rio Orinocx). Os dados são médias dos valores anuais entre 1980
e 1990 (Fonte IDEAM)

No final de Abril começa o período de enchente, e o rio atinge o pico máximo

de profundidade no mês de Agosto (Vasquez & Wilbert 1992). Estima-se que a

amplitude entre cheia e seca alcance aproximadamente 13 m (Hamilton & Lewis

1990). As áreas alagáveis do rio Orinoco são semelhantes a outros sistemas

hidrográficos, como o Amazonas, em amplitude, duração e muitas das suas

características ecológicas (Hamilton & Lewis 1990, Junkef a/. 1989).
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2.3. MÉTODOS

Para o planejamento do trabalho de campo, usaram-se mapas desenhados a

partir de imagens de satélite. A área de estudo foi dividida arbitrariamente em cinco

subáreas de amostragem (A, B. C, D e E) (Figura 2.3 e 2.4).

Puerto Carreno,

VENEZUELA

Rio BIta

B

Ventanas

•** Nâo amostrado
(excessiva
correnteza)

COLOMBIA

/ Bajonal
Nâo amostrado

(Profundidade < 1 m)

Figura 2.3. Mapa da área de estudo de ocorrência de peixe-boi durante a seca no rio
OrInoco. • = Pontos de registro de parâmetros fisicoquímicos. # = Pontos fixos de
observação



SUBAREAA

SUBAREA B

!—Üff

SUBAREAE

Figura 2.4. Subáreas de estudo de ocorrência de peixe-boi. Fotos Arquivo Fundação Omacha

Na seleção das subáreas foram descartados dois segmentos do rio cujas

características impediram a navegação (Figura 2.5): Bajonal devido a sua pouca

profundidade (<1m), e Ventanas que apresentou uma correnteza excessiva. A

pesquisa foi desenvolvida desde Janeiro até o final de Maio de 2003. A ocorrência

de peixe boi foi determinada para cada subárea, uma vez por semana, mediante
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dois métodos diferentes de amostragem. Igualmente, foram estabelecidas as

características hidrológicas e antrópicas.

Figura 2.5. Segmentos do río descartados da amostragem: Bajonal (esq) devido a sua pouca
profundidade, e Ventanas (dir) que apresentou uma correnteza excessiva.

2.3.1. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS E FATORES ANTRÓPICOS

Mensalmente estimaram-se as seguintes características ambientais:

• A profundidade foi estimada com ecosonda MAGNA Eagie PIus, com três

réplicOas para cada zona (a 100 m de cada margem e no centro). A variação no

nível do rio foi registrada diariamente usando-se régua graduada do IDEAM - Punta

Lajas. Quando não foi possível fazer o registro batimétrico, se ajustaram os valores

dependendo da variação do nível do rio, assumindo que as mudanças da

profundidade estão diretamente relacionadas à variação no nível do rio.

• A temperatura superficial d'água, o pH e a condutividade elétrica foram

determinados com pH-metro

• A transparência foi determinada usando um disco de Secchi.

• A correnteza do rio foi estimada com ajuda do GPS. deixando o bote

percorrer a subárea de observação com o motor desligado.
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• As características das margens foram descritas de acordo com a

presença - ausênda de elementos da paisagem (praias, rochas, barrancos, floresta

alagável, comunidades de macrófitas aquáticas, e assentamentos humanos).

Adicionalmente, toda vez que se fez uma amostragem, se anotaram os

seguintes dados:

•  Intensidade das ondas. Estabeleceram-se quatro níveis de intensidade de

ondas: 0) sem ondas, 1) ondas pequenas, altura ~15 cm, 2) ondas medianas, altura

~50 cm 3) ondas grandes, com espuma.

•  Trânsito de embarcações. Foi anotado o tamanho nominal de todas as

embarcações na subárea, assim: 1) canoas e embarcações sem motor, 2)

embarcações com motor pequeno (2HP a 50 HP), 3) embarcações com motor

mediano (> 55 HP), 4) embarcações com motor Diesel. Além disso, se registrou o

tempo de permanência de cada embarcação na área. O índice de Distúrbio por

Botes (IDB) definiu-se como a somatória de todos os eventos de presença de

embarcações pelo tempo de amostragem. Esse índice define-se pela formula:

IDB — (tiCi + t2C2 + ... + tnCn)Fr

onde t= tempo de presença da embarcação na subárea, C= tamanho nominal da

embarcação, n= número de embarcações, T= tempo de amostragem em horas.

• Atividades de pesca. Registrou-se a ausência ou presença (0-1) de

pescadores na subárea, e a arte de pesca usada. As atividades de pesca foram

classificadas segundo o nível de risco potencial para o peixe boi. ARI: artes de

pesca reportadas como causa de mortalidade de Trichechus manatus na região,

segundo as entrevistas, ou seja, malhadeira fixa, malhadeira de arrasto e pesca com
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arpão. AP2: nesta categoria incluem-se o resto das artes de pesca, aparentemente

inofensivas para a espécie (tarrafa, anzol, pesca de corrico, e espinhei).

2.3.2. OCORRÊNCIA DO PEIXE-BOI

Em muitos casos, as tendências populacionais de mamíferos aquáticos podem

ser monitoradas com pouco investimento de tempo e dinheiro mediante índices de

abundância relativa. Tais índices são expressos em termos de avistagens por

unidade de tempo (e.g. horas), área de espelho tfágua (e.g. km^), ou comprimento

do rio (e.g. km) (Smith 2002). Usou-se como índice relativo de ocorrência o número

de avistagens por esforço em tempo (N®av/h), a fim de reduzir o erro da diferença de

tempo empregado em cada subárea ou mês (Axis-Arroyo et a/. 1998). Outro índice

relativo foi o Número Máximo de Avistagens Simultâneas (NMAS), quer dizer, o

maior tamanho grupai registrado para cada amostragem.

A ocorrência de peixe-boi (N®av/h e NMAS) se determinou por meio de

percursos a bordo de Bote e de amostragens desde Pontos Fixos. Pesquisas feitas

durante a seca de 2001 e 2002 (Casteiblanco-Martínez 2001, Bermúdez 2003)

mostraram que nâo existe diferença significativa no número de avistagens entre

horas do dia. Neste trabalho, se assume que o padrão diário de atividade da

espécie é basicamente arrítmico, concordando com Hartman (1979), Bemier (1985),

Reynolds (1979, 1981). Porém, tentou-se distribuir as amostragens entre as 07:00 e

as 18:00 horas o mais homogeneamente possível, procurando que todo Ponto Fixo

0 todo Percurso em Bote fosse amostrado uma vez por semana. Moradores locais

com amplo conhecimento da espécie e da área de estudo, auxiliaram a equipe na

coleta de dados.
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2.3.2.1. Método de amostragem desde bote

Foram determinados percursos de forma sistemática para cada subárea

(A,B.C,D 0 E), assumindo que a linha percorrida é uma sub-amostra representativa

da área total de estudo (Smith 2002). As transecções foram feitas percorrendo a

região mais profunda do rio, e seguindo paralelamente as margens. Os trajetos

tiveram uma duração de duas horas e foram feitos com o motor desligado, quer

dizer, se deixando levar pela correnteza. Usou-se sempre a mesma embarcação,

sendo um bote de madeira de 4 metros de comprimento com motor de popa de 5 HP

(Figura 2.6).

Figura 2.6. Tipo de embarcação usada nas amostragens de ocorrência de peixe-boi no Orinoco.
Foto Arquivo Fundação Omacha.

Devido às diferenças de correnteza, a distância percorrida não foi igual entre os

percursos (Tabela 2.1). Usou-se um GPS para determinar as coordenadas iniciais e

finais, bem como a velocidade da correnteza. A velocidade da correnteza não foi

determinada em Janeiro por razões logísticas.
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DISTANCIA

APROX.

(km)
COORDENADAS INICIAIS COORDENADAS FINAISSUBAREA

6.13774

6,08814

6,05341

5,98614

5,93491

67.49549 6,17961 67,48691

67,47280 6,12760 67,48992

67,44864 6,08259 67,46845

67,43267 6,03166 67,42872

67,47353 5,85487 67,46657

5,98

6,57

5.88

6,22

6,52

Tabela 2.1. Características dos percursos a bordo de bote, para determinação de ocorrência
de peixe-boi Tríchechus manatus manatus na área de estudo

Foram estabelecidos cinco quadrantes imaginários no rio, um para cada zona

de estudo (A, B, C. D e E) com =300 m de lado (da Silva et al. 1992). Cada

quadrante foi amostrado de um ponto estratégico na margem (ponto fixo). Ditos

pontos foram locais altos (mais de 5 metros acima do nível do rio), principalmente

rochas ou barrancos (Tabela 2.2).

da exalaçáo de ar seja um indício da presença do animal, os eventos audíveis

conferiram-se sempre visualmente. O método assume que todos os animais

(Eberhardt et al. 1979). Estimou-se o número de avistagens por unidade de tempo

(N®av/h) e o maior número de peixes-boi avistados simultaneamente (NMAS). Além

disso, se registraram os seguintes dados; hora de início do trabalho de busca, hora

de cada avistagem, e quando possível, características individuais e etológicas do

animal. As informações sobre comportamento se restringiram aos movimentos dos

animais na superfície (da Silva et al. 1992), pois a turbidez da água na região

indivíduos, cuja presença se evidencia nos momentos de respiração. Embora o som

avistados a 90° em ambos bordos a partir da proa da embarcação são contados

impede fazer observações subaquáticas.

2.3.2.2 Método de amostragem desde ponto fixo

Durante o trajeto, se observou a olho nu o corpo d'água à procura dos



Fizeram-se amostragens de duas horas para determinar a presença de peixe-

boi no quadrante. Estimou-se o número de avistagens totais por unidade de tempo

(N^av/h) e o NMAS (Número Máximo de Avistagens Simultâneas) na área de

observação. Também foram coletados dados de comportamento e características

individuais dos peixes-boi observados, sempre que foi possível.

Tabela 2.2. Características dos Pontos Fixos de amostragem, para determinação de
ocorrência de peixe-boi Tríchechus manatus manatus na área de estudo

SUBAREA NOME
COORDENADAS PF

N  VV

Punta Lajas 6,17387 67,49315

PuertoSucre 6,12821 67,49154

San José 6,06796 67,47228

5,99587 67,41700
Helena

Tronconaí 5,94723 67,46740

ALTITUDE PF

m

2.3.3. ANALISE DOS DADOS

Após organizar os dados em tabelas, eles foram analisados com o pacote

estatístico Estatística 5.1. for Windows. Usou-se o teste Kruskall-Wailis (Zar 1999)

para determinar variações temporais (entre meses) e espaciais (entre subáreas) de

cada parâmetro ambiental: características fisicoquímicas, elementos das margens e

distúrbio antróplco. Posteriormente, analisaram-se os métodos usados para

determinar ocorrência de peixe-boi. No intuito de verificar se a intensidade das

ondas afeta ou não a capacidade do observador em detectar os indivíduos, se

examinou a diferença no número de avistagens registradas por amostragem

(N°av/am) para cada nível de intensidade de ondas, mediante um teste Kruskall-

Wailis. Em seguida, se determinou qual dos métodos (Ponto Fixo ou Percurso)

forneceu a melhor qualidade de dados. O teste de correlação de Spearman foi



usado para verificar se o método não altera os resultados, e o teste Kruskall-Wailis

permitiu estabelecer se existem diferenças significativas na eficiência dos métodos,

em termos de número de avistagens obtidas. Analisou-se espacial e temporalmente

a ocorrência do peixe-boi, usando o Teste Kruskall-Wailis. Os dados coletados

durante níveis de intensidade de ondas que influíram negativamente na

possibilidade de avistar peixe-boi, foram eliminados da análise. Igualmente, foram

usados só os dados obtidos a partir do método mais eficiente. Tentou-se determinar

quais das variáveis ambientais influenciam no uso de habitat.

Para simplificar a análise e facilitar a interpretação dos resultados,

descartaram-se os parâmetros ambientais que nâo apresentaram variações

temporais e espaciais significativas, como será explicado posteriormente. Além

disso, quando duas variáveis resultaram colineares (mediante Teste de Spearman),

se fez a escolha de uma delas (Zar 1999).
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2.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

2.4.1. DESCRIÇÃO DO HABITAI

2.4.1.1. Características físico-químicas (Anexo 2.1)

A. Profundidade

A profundidade média foi de 9,07 m. com valor máximo de 21,28 m registrado

em Maio na subárea E. A menor profundidade apresentou-se no mês de Fevereiro

na subárea D, e foi de 3,74 m. Esta variável foi significativamente diferente entre

meses (Kruskall-Wallis H(4.n=75)= 29,5933; p=0,001), devido às fortes variações no

nível do rio (Figura 2.7).
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pjgura 2.7. Variação mensal do nível do rio e da profundidade durante a seca de 2003, no
trecho amostrado do rio Orinoco.

Também apresentou diferenças significativas entre subáreas (Kruskall-Wallis

H(4n=75)= 21,17208; p=0,003), A subárea E foi a mais profunda, com uma média de

12.91 m (Figura 2.8).
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Figura 2.8. Variação mensal na profundiciade para cada subárea de estudo (A-E), durante a
seca de 2003, no trectio amostrado do rio Orinoco.
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B. Temperatura da água

A temperatura média da água foi de 33,69°C, oscilando entre 32 e 35®C. Este

parâmetro não variou significativamente entre subáreas (Kruskall-Wailis H(4,n=60)=

12,0854; p=0,0167), nem entre meses (Kruskall-Wailis H(3.n=€0)=; p=0,0578).

C. Transparência e correnteza

A transparência apresentou uma variação de 15 a 185 cm, com média de

114.,82 cm. A água mais turva ocorreu em Maio, simultaneamente ao incremento na

profundidade (Figura 2.9). O registro máximo de velocidade de correnteza foi de 5,3

km/h, com média de 4,04 km/h.
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Figura 2.9. Variação média mensal da correnteza e da transparência da água durante a seca de
2003, no trecho amostrado do rio Orinoco.

Essas duas variáveis comportaram-se de forma similar entre locais. Na subárea

E se apresentou a maior transparência média e uma baixa correnteza (Figura 2.10).

Note-se que na subárea C ocorreu a menor transparência média (109,25 cm) e a

menor velocidade média de correnteza (3,47 km/h).
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Figura 2.10. Variação média da correnteza e da transparência da água entre as subáreas
de estudo, durante a seca de 2003, no trectio amostrado do rio Orinoco.

D. pH e condutividade elétrica

A área de estudo apresentou um pH médio de 7,06 e condutividade elétrica

média de 8,92 mg/ml. O pH e a condutividade elétrica estão correlacionados com a

profundidade (Teste de Spearman respectivamente, rs=-0,466, P=0,000 e rs=0,541,

P=0,000).

2.4.1.2. Elementos das margens (Anexo 2.2)

A área de estudo não apresentou disponibilidade de macrófitas flutuantes de

Janeiro a Abril. As margens eram formadas por praias de areia, rochas e barrancos

sem vegetação aparente. Algumas comunidades de algas permaneceram aderidas

às rochas entre Janeiro e Fevereiro. Só em Maio, quando o nível da água aumentou

significativamente, registraram-se comunidades de macrófitas aquáticas nas

subáreas A, C, D e E, e apareceu floresta alagada em todas as subáreas de estudo.

2.4.1.3. Distúrbio antrópico (Anexo 2.3)

Foram três as variáveis antrópicas analisadas: AP1 (Ocorrência de alguma

atividade de pesca que envolve um nível alto de risco para o peixe-boi), AP2

(Ocorrência de alguma atividade de pesca aparentemente inofensiva para o peixe-

84



boi), e o índice de Distúrbio por Bote (IDB), estimado a partir do tempo de presença

e tamanho nominal de todas as embarcações registradas durante as amostragens.

A. Atividade de pesca

Quanto às atividades de pesca AP1, se avaliaram três artes de pesca

reportadas pelos pescadores como fatores de risco para o peixe boi: malhadeira fixa,

malhadeira de arrasto e arpão. No entanto, nunca se registrou o uso de maihadeiras

rodadas, possivelmente porque elas são colocadas à noite, e porque seu uso é

proibido pelas autoridades locais. Também não se observou pesca com arpão em

nenhuma das localidades, aparentemente o uso desse aparelho de pesca é mínimo

na região.

Por outra parte, todas as artes de pesca incluídas no nível AP2 apresentaram-

se na área de estudo (anzol, tarrafa, conico e espinhei). Na Figura 2.11 são

assinaladas as proporções de cada arte de pesca utilizada durante a pesquisa.

Espinhei
4%

Malhadeira

fixa

28%

Comco

Anzd

Figura 2.11. Porcentagens de uso de artes de pesca durante a seca de 2003, no trecho amostrado
do rio Orinoco.

Em 62% dos casos onde se observou atividade pesqueira, o pescador estava

usando anzol, que é um aparelho de pesca aparentemente inofensivo para a

espécie. Porém, também se apresentou um índice relativamente alto de utilização de
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malhadeira fixa (28%). que tem sido reportada pelos pescadores como uma causa

de morte acidental de peixe-boi. A pesca com espinhei (linha de anzóis fixada perto

das margens), e com tarrafa foram pouco freqüentes, apresentando-se em 4% e 5%,

respectivamente. A pesca de corrico (1%), é um tipo de pescaria praticada quase

exclusivamente por turistas, cuja presença na área é escassa, e seu impacto é

possivelmente baixo.

B. Tráfego de embarcações

Durante as 271,5 horas de amostragem, registraram-se 132 embarcações, a

maioria delas foram botes a motor com potência entre 2HP e 50HP (categoria 2),

com 55% de ocorrência (Figura 2.12).

Figura 2.12. Porcentagens de categorias de embarcação durante a seca de 2003, no trecho
amostrado do rio Orinoco. 01= sem motor, 02= com motor pequeno (2HP a 50 HP), 03= com
motor mediano 55 HP), 04= embarcações com motor Diesel.

C. Variação no distúrbio antrópico

O  IDB foi significativamente diferente entre zonas (Kruskall-Wallis

H(4,n=24)=4,841; p=0,304). A Figura 2.13 indica que a maior presença antrópica

ocorreu na subárea A. com importantes níveis nas subáreas D e E. Na subárea A,

encontra-se a cidade de Puerto Carreho, pelo que se estima que seja o local com

maior nível de distúrbio ambiental, principalmente devido ao tráfego de botes e
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contaminação por combustíveis. Os locais B e C tiveram a menor presença de

embarcações e pescadores. Entre meses, o IDB resultou significativamente diferente

(Kruskall-Wailis H(4,n=24)=14,121: p=0,006), com maiores valores em Abril e Maio. A

Figura 2.14 detalha as variações mensais de pesca e tráfego de botes para cada

subárea.

IAP1 ^■ÍAP2 • IDB

A  B C D

SUBAREA

Figura 2.13. índice de Distúrbio por Botes (IDB) e ocorrência de pesca (AP1 e AP2) durante a seca
de 2003, no trecho amostrado do rio Orinoco. AP1 é o uso de artes de pesca reportadas como
potencial perigo para os peixes-boi de acordo com os moradores locais (redes ou arpão). AP2
é o uso de qualquer tipo de pesca aparentemente inofensivo para a espécie (anzol, tarrafa,
corrico e espinhei). Nota-se a alta correlação entre as três variáveis.
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2.4.2. OBSERVAÇÕES DIRETAS DE PEIXE-BOI

2.4.2.1. Aspectos metodológicos

A. Intensidade de ondas

Apresentou-se a maior proporção de ondas grandes em Janeiro, enquanto que

em Maio, a intensidade das ondas foi relativamente menor. No sistema do rio

Orinoco, a intensidade do vento mudou entre os meses, determinando diferenças na

altura das ondas (Figura 2.15).

^60
Ssoi
•S 40-
•2 -anu 30

«§ 20
2 10-

O

♦  "

▲
f

^ A-

■
1

:
r— ▲ 1 A-

Jan

1

Fev 1

■ Nivelo ♦ Nível 1

Figura 2.15. Mudanças na intensidade de ondas durante a seca de 2003, no trecho amostrado do
rio Orinoco. O nível de ondas O representa a menor intensidade de ventos, enquanto o nível
3 caracteriza-se por ondas muito altas.

A Tabela 2.3 apresenta a variação na freqüência de observações em relação

aos quatro níveis de intensidade de ondas, para os dois tipos de metodologia, ponto

fixo e desde bote. O número de avistagens por amostragem (N®av/am) entre níveis

de intensidade de ondas foi significativamente diferente (Kruskall-Wailis,

H(3.n=514)=12,714; p<0,01) quando os dados foram obtidos desde bote. O maior

número de registros de peixe-boi apresentou-se quando o rio estava mais calmo

(níveis O e 1); igualmente, o maior grupo foi determinado durante o nível de

intensidade de ondas 0. No caso dos resultados obtidos por meio de Ponto Fixo, o

teste de Kruskall-Wailis revelou que existem diferenças significativas na freqüência
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de avistagem (N°av/amostragem) dependendo da intensidade de ondas

(H(3.n=544)=1 3,675; p<0,005); sendo maior o registro para o nível 1. O maior tamanho

grupai (dois indivíduos) foi observado durante os níveis de intensidade de ondas 1 e

2. É importante salientar que quando o rio apresentou níveis 3 de intensidade, quer

dizer, as ondas mais altas, não foi possível avistar nenhum peixe-boi, nem desde a

margem do rio, nem desde o bote.

Tabela 2.3. Avistagens de peixe-boi no trecho do rio Orínoco, em relação ao nível de intensidade
das ondas. N® am = Número de amostragens, N® av = Número de avistagens, N®av/am=
número de avistagens por amostragem, NMAS=: Número Máximo de Avistagens
Simultâneas.

Nível de

ondas N° am

Ponto Fixo

N® av N®av/am NIVIAS N® am N® av

Percurso

N®av/am NMAS

0 82 1 0,01 1 88 21 0,23 5

1 116 14 0,12 2 105 26 0,24 4

2 46 6 0,13 2 52 5 0,09 3

3 23 0 0,00 0 15 0 0 0

TOTAL 267 21 0,07 — 260 52 0.2 —

É sabido que alguns fatores influenciam as contagens de animais na natureza.

As observações de mamíferos aquáticos desenvolvidas sob condições ambientais

não ótimas podem acarretar na subestimação dos índices de ocorrência (Smith

2002), portanto, é importante determinar quais os fatores que poderiam influenciar

no registro de observações. Sob níveis de intensidade de ondas 3 é recomendável

descartar as observações de peixe-boi.

B. Diferenças entre métodos (Ponto Fixo e Percurso)

A Tabela 2.4 resume os resultados obtidos por os dois métodos em termos da

freqüência de avistagem {N°av/h) e do Número Máximo de Avistagens Simultâneas

(NMAS) (Anexo 2.4). Analisaram-se 122,5 horas de transecções de bote, das 130



realizadas. Quanto ao método do ponto Fixo, completou-se 145 horas de

amostragem, das quais usaram-se 122 horas na análise dos dados.

Tabela 2.4. Avistagens de peixe-boi durante a seca de 2003, no amostrado trecho do rio Orínoco,
mediante dois métodos diferentes.

Método de

Percurso

Método de

Ponto fixo
Total

Tempo de amostragem (h) 130 145 275

Tempo usado para análise 122,5 122 244,5

N°Avistaqens 52 21 73

N°av/h 0,42 0.17 0,59

NMAS 5 2 5

A Figura 2.16 permite ver como os resultados obtidos mediante ambos métodos

forneceram informação semelhante da variação espacial entre subáreas e temporal

ao longo dos meses, porém o método do percurso foi o mais eficiente, em termos de

freqüência de avistagens (N°av/h), e de Número Máximo de Avistagens Simultâneas

(NMAS).

A partir de percursos desde botes obteve-se uma eficiência media de 0,42

indivíduos observados por hora de amostragem. O maior tamanho grupai registrado

(NMAS) foi de 5 animais. Mediante Pontos Fixos, registraram-se 0,17 av/h, e o

NMAS foi de dois peixes-boi. O método de percurso em bote forneceu mais

Informação da presença do peixe-boi em termos de número de avistagens por

unidade de tempo (Kruskall-Wailis H(i,n=787)=1,6135; p<0,5). Além disso, o método de

percursos permitiu adquirir dados de vários animais ao mesmo tempo com maior

facilidade, enquanto que o método dos pontos fixos só forneceu informação de

animais solitários ou em grupos de dois indivíduos. Em alguns casos, as



características individuais dos animais (tamanho, cor, etc) foram evidentes desde o

bote, e ajudaram na contagem de indivíduos.
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Figura 2.16. Variação na freqüência de avistagens de peixe-t)oí durante a seca de 2003, no
trecho amostrado do rio Orinoco. ot)tida desde pontos fixos e por percursos em tx)te.

2.4.2.2. Características das avistagens

As observações de peixe-boi no campo se basearam na detecção dos

momentos de respiração. A cor dos peixes4x)i observados variou de marrom clara a

marrom avermelhada, sendo algumas vezes alaranjada. A diferença de aspecto dos

indivíduos possivelmente depende das condições de luz e da presença de algas e

areia na pele. Os animais de menor tamanho (talvez filhotes) foram de cor marrom

escura.
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o peixe-boi das Antilhas parece ter um comportamento menos tímido do que

o peixe boi da Amazônia, o que faz com que a sua detecção na natureza seja menos

difícil. Os animais respiraram mostrando primeiro a cabeça, e realizando uma

expiração geralmente forte, que às vezes é visível como um grande sopro de ar e

gotículas de água. Se as condições climáticas são apropriadas, além da

visualização também é possível escutar a respiração. Durante a imersão, o peixe boi

freqüentemente expõe parte das costas e a cauda. Isto é um movimento próprio do

peixe-boi quando realiza mergulhos profundos (Hartman 1979, Castelblanco-

Martínez 2000), possivelmente em procura de alimento no fundo.

2.4.2.3. Ocorrência de peixe-boi e preferência de habitat

Por meio de percursos em bote se registraram 52 avistagens de peixe-boi,

originando uma eficiência média de 0,42 avistagens por hora. Correa-Viana et ai

(1990) fizeram sobrevõos ao longo do rio Orinoco e registraram apenas 0,1

avistagem possível de peixe-boi. Eles sugerem que a baixa freqüência de

avistagens é devida á pouca atividade dos indivíduos na temporada seca. No

entanto é provável que tal método não seja apropriado para detectar os peixes-boi

no Orinoco, dadas as condições de transparência da água Axis-Anroyo et al. (1998)

registraram uma média 0,67 peixes-boi por hora, na área de Chetumal (México),

realizando percursos desde bote. Emt)ora a ocorrência de Trichechus manatus

possa ser maior naquela área de estudo, as diferenças entre os valores podem ser

devidas a erros amostrais ou ás diferenças ambientais.

O peixe-boi foi encontrado ao longo de toda a área de estudo, desde a cidade

de Puerto Carreno, até a Isla Caimanes (Figura 2.17).
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Figura 2.17. Ocorrência de peixe-boi (N^^av/h^ Número de avistagens por hora) obtida
mediante percursos em bote durante a seca de 2003, nas subáreas de estudo (A-E). Os
números indicam o NMAS (Número Máximo de Avistagens Simultâneas).
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o teste Kruskall-Wailis revelou que há diferenças estatisticamente significativas

na ocorrência de peixe-boi (N®av/h) entre locais (H(4.n=22)=6,022; p<0,5) e entre

meses de amostragem (H(4,n=22)=5,220; p<0,5). A zona C teve o maior registro de

peixe-boi, apresentando o maior N^^av/h em Fevereiro O maior NMAS foi 5,

apresentando-se na subárea C. O NMAS foi significativamente diferente entre

subáreas (Kruskall-Wallis H(4.n:=22)=5,627; p<0,5), mas entre meses não teve

diferenças significativas (Kruskall-Wallis H(4,n=22)=7,228; p<0,5). Quanto ao tamanho

dos grupos de peixe-boi, foram registrados indivíduos solitários nas zonas A, B, C e

E. Grupos de dois peixes-t>oi apareceram nas zonas 8, C e D, geralmente

conformados por um animal grande seguido de outro menor, pelo que se supõe que

fossem fêmeas com filhote. Registraram-se grupos de peixe-boi de três ou mais

indivíduos na zona C, durante os meses de Fevereiro e Março.

Após verificar a variação espacial e temporal da ocorrênda de peixe-boi,

aplicou-se um teste não paramétrico de correlações, para determinar se existe

relação entre o uso do ambiente, e as suas características ambientais mais

relevantes. Deddiu-se usar a profundidade, a transparência, a correnteza e o índice

de distúrbio por botes como as variáveis mais interessantes a serem testadas.

Algumas características ambientais foram descartadas da análise considerando que:

• A temperatura é o fator ambiental mais influente na ocupação dos peixes-

boi, agindo como gatilho das migrações (Irvine 1983, Rathbun et ai. 1990). Porém,

no caso da população que ocorre na Bada do Orinoco, a temperatura sempre está

acima do valor mínimo tolerável pela espéde (20**C) e a sua variação temporal é

muito baixa. Ao habitar regiões que não apresentam variações drásticas na

temperatura, os custos energéticos em termorregulação são mínimos (Gailivan &
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Best 1986), e os deslocamentos locais obedeceriam a outros fatores, o que também

foi observado por Axis-Arroyo et al. (1998) em Chetumal (México). Já que a

influência desse fator não parece ser importante no caso deste estudo, ele foi

descartado da análise.

• As variações do pH e condutividade elétrica apresentaram colinearidade

com a profundidade, e esta última poderia explicar mais claramente as diferenças no

uso dos ambientes.

• O Teste de colinearidade Spearman mostrou correlação positiva entre todas

as variáveis antrópicas (P<0,05). Como as atividades de pesca (AP1 e AP2)

geralmente incluem o uso de alguma embarcação, o IDB foi a variável escolhida

para a análise de uso de habítat.

A Tabela 2.5 apresenta os valores de correlação entre as variáveis ambientais

e a ocorrência de peixe-boi (N°av/h e NMAS). Segundo o teste, a presença de peixe-

boi tem correlação significativa com a profundidade e com a velocidade da

correnteza.

Tabela 2.5. Valores r do Teste Spearman para venfícar correlações entre variáveis fisicoquímicas e
ocorrência de peixe-boi. Entre parêntese especifíca-se o valor de p. Em negrito aparecem
as correlações significativas (p<0,5)

índice de

ocorrência
Profundidade Transparência Correnteza IDB

N°av/ri -0,291 (0,180) 0,037 (0,876) -0,511 (0,021) -0,148 (0,509)
NMAS -0,221(0,324) 0,014 (0,950) -0,565 (0,009) -0.104(0,642)

Os peixes-boi foram avistados em locais com transparência media de 136 cm

medida com disco Secchi (menos o out-iier, que foi observado em Maio na subarea

E, em uma área com transparência de 16 cm). A maior ocorrência foi em locais com

profundidade entre 3,71 e 10,94 m. Os grupos (3 ou mais indivíduos) foram



encontrados em zonas de 5,80 a 8,15 m de profundidade. Só teve um caso de uso

de zonas excessivamente profundas: um individuo foi observado na subárea E, no

mês de Maio, em uma profundidade média de 21,28 m. O caso foi definido como

out-lier. No entanto, a correlação negativa entre a profundidade e a freqüência de

avistagens não significa que os peixes-boi "preferiram" locais rasos, e sim que nos

períodos de menor nível do rio (Fevereiro, Março) a detecção dos peixes-boi se

facilitou por:

• A redução de habitats disponíveis, e o conseqüente aumento na densidade

de animais devido à diminuição do volume da água.

• A falta de comunidades vegetais que funcionem como refugio onde se

esconder.

• A alta freqüência de comportamento de "mergulho profundo", no qual o

individuo expõe uma boa parte do seu corpo, diferente do que aconteceria na cheia,

onde os animais se alimentam principalmente de plantas flutuantes, expondo só o

focínho durante a respiração.

As profundidades das áreas de uso de peixe-boi registradas nesse trabalho,

embora tenham sido as menores na época e na área de estudo, são maiores que as

encontradas por outros autores para T.manatus em outras localidades (Tabela 2.6).

Quanto ao peixe-boi da Flórida, o uso de áreas pouco profundas já tem sido

explicado por vários autores (Hartman 1979, Kochman et ai 1985). Em ambientes

marinhos a ocupação do espaço está relacionada à disponibilidade de fontes de

água doce (Hartman 1979), necessária para osmorregulação (Ortiz ef ai 1999), e os

peixes-boi estão obrigados a permanecer perto do continente, em áreas

relativamente rasas. Além disso, a profundidade da água em ambientes marinhos
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influência o acesso do peixe-boi às plantas: o peixe-boi da Flórida raramente é

observado em áreas com mais de 8 m de profundidade, onde não crescem

comunidades vegetais (Packard & Wetterqvist 1986).

Tabela 2.6. Valores de profundidade dos habitats do peixe-boi Trichechus manatus por diferentes
autores.

Autor

Paludo

(1998)

Morales-Vela

et al. (2000)

Presente

trabalho

Sübespécie
Tipo de ambiente
(Local de estudo)

Profundidade

T. m. latirostrís Marinho (Florida, EU)

T. m. latirostrís Marinho (Flórida, EU)

T. m. manatus Marinho, estuarino (Quintana Roo,
México)

T. m. manatus Marinho (Litoral Nordestino, Brasil)

T. m. manatus Marinho, estuarino (Quintana Roo,
México)

T. m. manatus Marinho, estuarino (Quintana Roo,
México)

T. m. manatus Marinho, estuarino (Guiana
Francesa)

T. m. manatus Fluvial (Vichada, Colômbia)

< 8 m

2,5-6,6 m

No caso das pesquisas de peixe-boi no México feita mediante sobrevôos (Axis-

Arroyo et al. 1998, Morales-Vela et al. 2000) é importante salientar que a

estratíficação da temperatura da água e a salinidade criam uma lente que impede a

visualização dos indivíduos abaixo dos 3 m de profundidade (Morales-Vela et al.

2000, Olivera-Gómez & Mellink 2002). Além disso, é difícil fazer levantamentos

aéreos de peixe-boi em áreas abertas (Packard & Wetterqvist 1986), onde as

profundidades são maiores. Por outro lado, o peixe-boi marinho no Nordeste

brasileiro, tem sido observado se arrastando com ajuda das nadadeiras a procura de

algas aderidas ao substrato (Paludo 1998).



A correnteza foi o fator mais correlacionado com a presença de peixe-boi,

concordando com as opiniões dos pescadores. Em termos gerais, a presença de

indivíduos diminuiu quanto mais rápida foi a correnteza. Todos os registros de peixe-

boi foram feitos em locais com velocidade de correnteza de 3 a 3,9 km/h, com

exceção do out-lier, cuja presença se verificou em correnteza de 4,3 km/h.

Registraram-se outras avistagens que ficaram fora do desenho da pesquisa: no dia

30 de Janeiro se registrou um grupo de dois peixes-boi, provavelmente fêmea com

filhote, na área de Ventanas. Esta é a parte mais estreita da área de estudo, o

caudal corre entre uma grande quantidade de rochas, adquirindo muita força. A

velocidade estimada foi de 5,2 km/h, na parte mais calma. Já na zona de maior

correnteza, foi impossível fazer a medição por meio da metodologia proposta por

razões de segurança. Ainda que esses dois indivíduos tenham sido observados

muito perto das rochas, onde a água é relativamente calma, a sua presença em

Ventanas implica na passagem por áreas com muitos obstáculos de pedras e

correntes fortes. A partir deste fato, é possível inferir que o peixe-boi do Orinoco é

capaz de remontar correntes fortes, mesmo se tratando de indivíduos menores. A

área de Ventanas talvez esteja sendo utilizada como corredor de passagem

obrigatória durante épocas de transição, e ainda, estar disponibilizando algas para

os animais, dada a grande quantidade de rochas.

Os fatores de distúrbio antrópico não determinaram o uso de habitat, segundo o

teste de colinearidade. Embora as maiores freqüências de avistagens se

apresentaram nos locais com menor tráfego de embarcações (B e C), também foram

observados indivíduos em zonas e épocas onde a inddénda antrópica foi alta. Por

exemplo, em Janeiro, foram observados três indivíduos na subárea B, sob um
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grande nível de distúrbio por embarcações e pesca (IDB=53,25). Nas subáreas C

(Abril) e D (Fevereiro) também se registrou peixe-boi embora os índices antrópicos

foram relativamente altos (IDB= 38,75 e 39,67 respectivamente). Por outro lado, em

épocas e locais com tráfego de botes mínimo, não ocorreu nenhum registro de

peixe-boi. Estudos do uso de hábitat de populações de peixe-boi da Flórida

(Trichechus manatus latirostris), verificaram que os indivíduos usavam certos locais

a despeito da presença de embarcações de turismo. Porém, o deslocamento a

procura de santuários (áreas protegidas) aumentou consideravelmente em resposta

ao incremento no tráfego de botes (Buckingham et ai. 1999). Além disso, na

Nicarágua a ocorrência de peixe-boi foi inversamente proporcional ao nível de

tráfego de botes (Smethurst & Nietschmann 1999). No caso do peixe-boi do Orinoco,

possivelmente a disponibilidade de habitats é tão limitada durante a época seca que

os peixes-boi ficam obrigados a permanecer em zonas com altos graus de presença

humana. A criação de reservas ou santuários protegidos poderia ser uma opção

interessante para evitar a interação entre peixes-boi e atividades humanas, e

diminuir as probabilidades de capturas em redes de pesca e eventuais colisões com

botes. Também o uso específico do espaço pode obedecer a tradições

comportamentais (Kochman et ai 1985), o que poderia explicar parcialmente a

utilização preferencial de algumas áreas.

Em Janeiro (Figura 2.18), registrou-se uma forte queda no nível do rio, com

diminuições ao redor dos 50 cm por semana. Nesta época, as margens já não

sustentaram macrófitas aquáticas, apresentando somente extensas praias de areia e

barrancos. Não obstante, aderidas nas rochas do rio ainda se mantiveram

comunidades de algas, que aparentemente constituíram uma das últimas fontes de
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alimento para a espécie, antes do inicio do período mais seco do ano. Em Janeiro

se observaram peixes-boi próximos às pedras do rio, e em várias ocasiões foi

possível ver comportamentos alimentares. Já que este mês representa uma

temporada de transição entre a cheia e a seca, supõe-se que a variação forte na

profundidade, como conseqüência da diminuição do nível da bacia, age como gatilho

no comportamento dos peixes-boi, originando assim o deslocamento dos indivíduos.

Na subárea B, se registrou um grupo de três adultos percorrendo a zona em direção

á subárea A. O deslocamento desse grupo foi acompanhado visualmente por vinte

minutos.

O rio continuou a descer em Fevereiro (Figura 2.19). Registraram-se

avistagens espalhadas ao longo da área de estudo, mas teve um aumento

importante no número de observações feitas na subárea C (N°av/h=2,63; NMAS=5).

Peixes-boi solitários ou em grupos de dois, foram observados perto da rocha São

José (subárea B) e da rocha das Malvinas (subárea D).

A temporada mais seca se apresentou no mês de Março (Figura 2.20). Os

animais usaram de forma preferencial a subárea C (N^ av/h=2,31; NMAS=4) durante

os meses mais secos, com presença de fêmeas com filhote. Devido á limitada

disponibilidade de habitats, a subárea C representou um importante refugio ou

"buceadero" para os indivíduos (ver Capitulo I). Este local apresentou condições de

profundidade de mais de 5 m na época mais seca, correnteza e transparência baixas

(175 cm e 3,2 km/h), e o menor nível de distúrbio antrópico (IDB=19,16). O uso

desse tipo de área durante épocas secas também foi reportado nos rios da

Nicarágua (Smethurst & Nietschmann 1999). Na subárea 0, ocorreram agrupações

de mais de três adultos.
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Já em Abril (Figura 2.21). iniciou o aumento no volume de água, e a

conseqüente diminuição no número de avistagens. Na subárea C permaneceram

ainda possíveis fêmeas com filhotes, e alguns adultos solitários, mas não se

apresentaram agrupações de peixe-boi. No mesmo lugar e época, na seca de 2001,

foi registrado um grupo de mais de sete peixes-boi adultos, em aparente

comportamento reprodutivo.

No mês de Maio (Figura 2.22), as margens do rio se alagaram, e as

gramíneas da savana e árvores da floresta ficaram disponíveis para o peixe-boi. Em

Maio, só foi observado um individuo, na subárea E, sob condições de muita

profundidade (média=21,28 m) e alta correnteza (4,3 km/h). Suspeita-se que esse

peixe-boi estava usando a zona como corredor em busca da vegetação emergente

na margem venezuelana. A diminuição na ffeqüênda de avistagens nesta época

representa uma redução da densidade de indivíduos por aumento substancial do

volume da água. Além disso, os animais se ocultam na vegetação herbácea ou de

floresta, dificultando sua detecção. Na época de enchente e cheia, se deve usar

outra metodologia de seguimento dos animais, por exemplo, o monitoramento de

comedouros.

De acordo com os pescadores, na seca algumas áreas no meio do rio Orinoco

(especialmente a subárea C) acumulam material morto no fundo, enquanto que as

margens só apresentam praias e rochas. A permanência dos indivíduos nesses

locais poderia ser explicada pelo consumo de vegetação morta do fündo, o que

também pode ser conferido pelo tipo de comportamento de mergulho que os peixes-

boi apresentaram. É possível inferir que quando o nível do rio aumenta, e as

margens dos rios oferecem boa quantidade de plantas (Maio-Dezembro), os animais
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ocupem as áreas rasas onde crescem comunidades vegetais, como já foi reportado

pelos moradores locais. Isso pode significar que a preferência por locais não está

determinada por características específicas de profundidade e/ou correnteza, e sim

pela oferta de recurso. O peixe-boi pode chegar a ser extremamente adaptável às

condições ambientais, por exemplo, pode ficar quase encalhado em procura de

algas das praias (Paludo 1998), ou, como foi observado nesse trabalho, suportar

fortes correntes no intuito de se alimentar de vegetação aderida às rochas, ou

permanecer em áreas profundas para obter material morto do fundo, inclusive

tolerando o tráfego de embarcações.
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Figura 2.18. Avistagens de peixe-boi na área de estudo no mês de JANEIRO, mediante
amostragens fixas (pontos brancos) e desde bote (pontos pretos). O tamanho dos pontos
representa o número de indivíduos observados simultaneamente. A categoria nominal de
profundidade está dada por código de cor.
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y E
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Figura 2.19. Avistagens de peixe-boi na área de estudo no mês de FEVEREIRO, mediante
amostragens fixas (pontos brancos) e desde bote (pontos pretos). O tamanho dos pontos
representa o número de indivíduos observados simultaneamente. A categoria nominai de
profundidade está dada por código de cor. O vaior sob o nome de subárea é a veiocidade
de correnteza.
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Puerto Carreno

VENEZUELA

Rio Bita

A
4,5 km/hr

B
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C
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OCORRÊNCIA
Percurso Fixo
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O  2lnd

o  ind
D
5,2 km/hr

PROFUNDIDADE

Baonal

4,8 km/hr

Figura 2.20. Avistagens de peixe-boi na área de estudo no mês de MARÇO, mediante
amostragens fixas (pontos brancos) e desde bote (pontos pretos). O tamanho dos pontos
representa o número de indivíduos observados simultaneamente. A categoiia nominal de
profundidade está dada por código de cor. O valor sob o nome de subárea é a velocidade
de correnteza.
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Puerto Carreno

VENEZUELA

A
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Figura 2.21. Avistagens de peixe-boi na área de estudo no mês de ABRIL, mediante
amostragens fixas (pontos brancos) e desde bote (pontos pretos). O tamanho dos
pontos representa o número de indivíduos observados simultaneamente. A categoria
nominal de profundidade está dada por código de cor. O valor sob o nome de subárea é
a velocidade de correnteza.
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Puerto Carrefio

VENEZUELA

Rio Bita

4,2 km/hr

B
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i« "''"1
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Figura 2.22. Avistagens de peixe-boi na área de estudo no mês de MAIO, mediante
amostragens fixas (pontos brancos) e desde bote (pontos pretos). O tamanho dos pontos
representa o número de indivíduos observados simultaneamente. A categoria nominal de
profundidade está dada por código de cor. O valor sob o nome de subárea é a velocidade
de correnteza.
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2.5. SÍNTESE DOS RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES

A dificuldade para observar peixe-boi no ambiente natural dificulta o acesso a

conhecimentos básicos das populações. No entanto, as agregações de indivíduos

devido à limitação estacionai de recursos, fornecem uma importante fonte de

informação a respeito da ecologia da espécie. Os métodos propostos não

pretenderam determinar abundância nem densidade, e sim, estabelecer as áreas de

uso freqüente pelo peixe-boi, e as características determinantes do seu hábitat na

época seca.

A determinação da presença de peixe-boi, e a contagem de indivíduos são

afetadas pela experiência do observador, e pelas condições climáticas no momento

da amostragem. No intuito de realizar futuras comparações do uso de habitat de

peixe-boi, é importante padronizar métodos de coleta de dados, para minimizar os

erros amostrais. Sugere-se que as observações de peixe-boi sejam executadas com

características ambientais tidas ideais, no que se refere à intensidade de ondas.

Nos casos em que se apresentarem níveis de intensidade de ondas de categoria

três, a amostragem deve ser abandonada e os dados considerados inválidos.

Os métodos de observação direta são procedimentos de pouca ou nenhuma

interferência e de baixo custo logístico, embora precisem de um importante esforço

de pesquisa. O método dos percursos em tK)te foi o mais eficiente, recolhendo

maior número de avistagens por tempo. Por outro lado, mediante amostragens

desde pontos fixos na margem é possível observar áreas cujas características de

correnteza ou profundidade não permitem ser percorridas em bote. É recomendável

usar os dois métodos de forma complementar para garantir a abrangência da

amostragem.

109



A partir desse trabalho se observou que a distribuição e ocupação do espaço

estão determinadas pelos requerimentos do habitat da espécie durante a seca e a

facilidade de observar os indivíduos dependendo do volume de água do sistema. A

alta freqüência de avistagens em situações de pouca profundidade pode estar

relacionada ao fato da época seca oferecer maiores vantagens para a detecção dos

indivíduos, e não necessariamente à preferência por zonas rasas. A presença dos

animais também esteve relacionada à correnteza, sendo pouco freqüentes as

avistagens em águas com correntes muito fortes.

Certos locais funcionam como albergues de peixe-boi durante a seca

("buceaderos^) como é o caso de San José, pelo que se propõe elaborar uma

estratégia de manejo em comum acordo com os moradores locais, visando à

preservação dos peixes-boi que se refugiam nela.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O panorama ecológico da população de Tríchechus manatus manatus que

habita o rio Orinoco, pode se comparar com o do peixe-boi da Amazônia (7.

inunguis) em função das similaridades do pulso hidrológico de ambos sistemas (Junk

et ai 1989, Colonnello 1990). Ambas bacias são sistemas fluviais dinâmicos que

apresentam fortes variações sazonais do nível das águas, e conseqüentemente, na

profundidade, correnteza, transparência, características das margens, níveis de

pesca e tráfego de embarcações. Tais mudanças no ecossistema todo determinam

a disponibilidade de hábitat adequado para o peixe boi, e obrigam os indivíduos a se

deslocar localmente á procura de condições ambientais propicias para sua

sobrevivência. Os sirênios desenvolvem migrações sazonais moderadas,

percorrendo varias dezenas de quilômetros (Domning 1977) em resposta às

mudanças sazonais na temperatura da água e obedecendo às necessidades de

ingerir água doce (Hartman 1979). No Orinoco, a diminuição da oferta alimentar

para o peixe-boi poderia obrigar os indivíduos a saírem dos rios a procura de

macrófitas aquáticas marinhas (Borobia & Lodi 1992). Porém, aparentemente a

movimentação do peixe-boi no Orinoco é local, e não existe uma migração em

grande escala durante a seca (Correa-Viana et ai 1990). A área de estudo

encontra-se a mais de 1.100 km do mar (Vasquez & Wilbert 1992), e ainda que os

peixes-boi possam percorrer distâncias relativamente grandes (Reid et ai 1991,

Deutsch et ai 1998), é provável que tal deslocamento seja mais custoso em termos

energéticos, que a geração de estratégias adaptativas que permitam aos indivíduos

sobreviver sob condições ambientais extremas. Segundo Best (1983) durante a
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época seca no Amazonas, as fontes alímentares para o peixe-boi da Amazônia ficam

reduzidas a material morto no fundo dos corpos de água. Os sirênios embora

prefiram o consumo de gramíneas, são grandemente oportunísticos (Domning 1977),

e na seca os peixes-boi poderiam comer material vegetal de origem autóctone ou

alóctone, morto no fundo dos poços, utilizando fermentação pós-gástrica para

aumentar a eficiência alimentar (Best 1983). A adaptação às condições de ausência

de vegetação é suportada pelos achados desse trabalho, onde se conferiu a

permanência de pelo menos uma parte da população de peixe-boi do Orinoco

durante o período seco. Este fato sugere uma convergência adaptativa no

comportamento e fisiologia de ambas espécies de peixe-boi, em resposta à

características ambientais similares.

Em adição, o uso diferencial de habitat dependendo das condições temporais,

poderia determinar a sazonalidade dos processos reprodutivos (Marmontel et ai

1992). Os ciclos de vida da fauna dos sistemas fluviais, incluindo mamíferos

aquáticos, aparentemente estão sincronizados às mudanças ambientais causadas

pelo pulso de inundação (Robinson et al. 2002). A tendência de menor densidade

de peixes-boi do Orinoco durante a época cheia pode diminuir as probabilidades de

encontros, mas na seca a coincidência de vários indivíduos adultos numa área

relativamente limitada (por exemplo, em um "buceadero"), faz com que se criem

condições de acasalamento, o que no final poderia estar dirigindo a dinâmica

reprodutiva da população. A habilidade de suportar períodos de abstinência

alimentar é freqüentemente um fator importante nas estratégias reprodutivas dos

mamíferos aquáticos, pois os machos dirigem a atenção em originar estro nas

fêmeas, defender o território e controlar haréns (Anderson 2002). A diminuição da
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atividade alimentar (procura e consumo de plantas) pode originar maior investimento

energético no desenvolvimento de condutas sexuais (Anderson 2002). No entanto,

Marmontel et aí. (1992) sugeriram que o estresse produzido durante épocas de

drástica diminuição de alimento originam uma queda nos processos de

espermatogênese nos machos de peixe-boi. Ainda se precisam ulteríores estudos

para determinar se existe sazonalídade na reprodução do peixe-boi do Orinoco, e

em caso positivo, quais fatores regulam o ciclo reprodutivo da população.

As principais causas de risco do peixe-boi no Orinoco são as capturas em

redes de pesca e a caça de subsistência. A mortalidade da espécie está influendada

pelas flutuações hidrológicas, o conhedmento da dinâmica de deslocamento do

peixe-boi é vital para mitigar os riscos causados pela interação com as atividades

humanas. O estabeledmento de refúgios para proteger populações de sirênios da

captura addental em redes de pesca, já tem dado sucesso em outras localidades

(Marsh 2000), e poderia ser uma opção interessante na área de estudo. A presença

antrópica (atividades pesqueiras e tráfego de botes) deve ser controlada pelo menos

temporalmente no intuito de favorecer processos reprodutivos que possivelmente

ocorram em tais áreas. Igualmente, durante os momentos de transição, áreas como

Ventanas ou Tronconal talvez constituam importantes corredores de passagem, pelo

que merecem um manejo adequado. O uso do ambiente do peixe-boi durante a

cheia também deve ser estudado, com o objetivo de esclarecer padrões anuais de

deslocamento.

Além disso, propõe-se dar continuidade às campanhas educativas com a

comunidade local na região, no intuito de promover a sensibilização com respeito ao

peixe-boi, discutir os principais problemas de conservação da espécie, e esclarecer
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e divulgar a legislação existente para a sua proteção. As políticas de conservação do

peixe-boi no Orínoco devem levar em conta os grupos humanos presentes, sendo

eles atores chaves na dinâmica do ecossistema. Afinal, são as comunidades locais

que têm a opção (o dever / o direito) de preservar seus próprios recursos.
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ANEXOS

Anexo 1.1. Formato de entrevistas para coletar Informação de Tríchechus manatus manatus na
área de Influência de Puerto Carreão (Víchada, Colombla)

A. DADOS DA ENTREVISTA

Número

Data

Local

Entrevistador
B. DADOS DO ENTREVISTADO

Nome

Idade

Local de nascimento
Local de moradia
Temoo morando na região
Atividade

Como conhece o peixe-boi?
C. CONHECIMENTO DA ESPECIE

Locais de distribuição
Seca Enchente Cheia Vazante

Caracteristícas do habitat

Aparência externa
Peso

Comprimento

Cor

Forma

Presença de manchas

Presença de unhas

Outros

Comportamento

Intervalo entre respirações

Vocalizações

Comportamento grupai

Ritmo de atividade

Aspectos reprodutivos

Sabe diferenciar fêmea de macho?

Já presenciou grupos de acasalamento?
Descreva

Já viu fêmeas com filhote?
Descreva

Aspectos aiimentares

Dieta durante a cheia

Dieta durante a seca
Reconhece comedouros?

Descreva

Reconhece excrementos?
Descreva



Anexo 1.1. (Cont.) Formato de entrevistas para coletar Infonnaçâo de Tríchechus manatus
manatus na área de influência de Puerto Carrefio (Vichada, Colombia)

0. MORTAUDADE E RISCOS

CACA COM ARPAO

Sabe cacar peixe-boi?

Conhece outros casos de caca?

N"

caso

Nome do

pessoal
envolvido

Data Época Localidade Hora Uso

Características do peixe-
boi Obs.

Peso Comp. Sexo

EMALHAMENTO

Já capturou peixe-boi na rede de pesca?
Conhece outros casos de emalhamento?

caso

Nome do

pessoal
envolvido

Data Época Localidade Hora Uso

Características do peixe-
boi Obs.

Peso Comp. Sexo

OUTROS RISCOS

Já achou carcaças de peixe-boi?
Conhece outros casos?

N"
caso

Nome do

pessoal
envolvido

Data Época Localidade Hora Uso

Características do peixe-
boi Obs.

Peso Comp. Sexo

D. PERCEPÇÃO

Qual sua opínâo sobre espécie?
Acha Que é necessário proteger o peixe-boi?
Qual é 0 principal risco na região?
Tem alguma crendice relativa ao peixe-boi?



Anexo 1.2. Entrevistas desenvolvidas para coletar Informação de Tríchechus manatus manatus na
área de influência de Puerto Carrefio (Vichada, Colombla)

Código
N° Ano da Nacionalidade

entrevista

Local moradia

\m

\M
m
p
p
p
EB
EB
P
1
0

1
P
i
0
|0
0
0
0

M
0!
0
0

P
0

2001 01-01 colombiano

2001 01-02 colombiano

2001 01-03 colombiano

2001 01-04 venezuelano

2001 01-05 venezuelano

2001 01-06 colombiano

2001 01-07 colombiano

2001 01-08 colombiano

2001 01-09 colombiano

2001 i 01-10 colombiano

2001 01-11 colombiano

2001 01-12 venezuelano

2001 01-13 venezuelano

2002 02-01 colombiano

2002 02-02 colombiano

2002 02-03 venezuelano

2002 02-04 ! colombiano

2002 02-05 ! venezuelano

2002 02-06 colombiano

2002 02-07 colombiano

2002 02-08 colombiano

2002 02-09 colombiano

2002 02-10 colombiano

2002 02-11 ' colombiano

2002 02-12 colombiano

2002 02-13 colombiano

2002 02-14 venezuelano

2002 02-15 colombiano

2002 02-16 venezuelano

2002 02-17 colombiano

2002 02-18 colombiano

2002 02-19 colombiano

2003 03-01 colombiano

2003 03-02 colombiano

2003 03-03 colombiano

2003keseh colombiano

2003 colombiano

2003 03-06 colombiano

2003 03-07 ! colombiano

2003 03-08 i colombiano

El Biza! (col)

mmmmm
Puerto Ayacucho (ven

La Orera (ven)

WSBSSEBUm
Puerto Carreno (co

Puerto Ayacucho (ven

Puerto Ayacucho (ven)

mmsmmm
Puerto Carreno (col)

Puerto Carreho (col)

Nueva Antioquia (col

mmmBmusm

Roncador (ven)

mjfmmmamA

Puerto Carreho (col)

lairai»m»BinMi[*Mígiin

Puerto Carreno (col

ElSSSBBBIBSl
MSSSS^BB^
Puerto Carrefio (col)

Atividade

esca

esca

agricultura

pesca-agricultura

esca

esca

esca

pesca

esca

esca

esca

esca-ca

pesca-agricultura

esca-agricultura

esca-agricultura-críaçâo de gado

pesca-agricultura
esca

pesca

esca-agricultura

esca-agricultura

esca

esca

pesca

esca-agricultura-críação de gado

nTacítKPíUiiwnioTK

esca-agricultura

I  QíTITirwII 1ÍITR

pesca-agricultura

esca-agricultura

esca

esca-comércio

pesca

pesca

esca-agricultura

esca-agricultura

esca

comercio

esca

esca

agricultura



Anexo 1.2. (Cont.) Entrevistas desenvolvidas para coletar informação de Trichechus manatus
manatus na área de influência de Puerto Carrefío (Vichada, Colômbia)

Código
|N° Ano da Nacionalidade

entrevista

1Kl

\m
Irüi

1^8

IfüJ
|Egl

2003 03-09 colombiano

2003 03-10 colombiano

2003 03-11 colombiano

2003 03-12 colombiano

2003 03-13 colombiano

2003 03-14 colombiano

2003 03-15 colombiano

2003 03-16 colombiano

2003 03-17 colombiano

2003 03-18 colombiano

2003 03-19 venezuelano

2003 03-20 venezuelano

2003 03-21 colombiano

2003, 03-22 colombiano

2003 03-23 colombiano

2003 03-24 venezuelano

2003 03-25 colombiano

2003 03-26 venezuelano

2003 03-27 venezuelano

2003 03-28 colombiano

2003 03-29 colombiano

2003 03-30 venezuelano

2003 03-31 colombiano

03-32 colombiano

03-33 colombiano

2003 03-34 venezuelano

2003 03-35 venezuelano

2003 03-36 colombiano

2003 03-37 colombiano

2003 03-38 venezuelano

Locai moradia Idade

Puerto Murillo (col

BBESESBESSMl

Casuanto (col)

Puerto Carreno (col)

MãgaiSBiiHiPiiaütJ

La Lucera (ven)

Mojo Paya (co

El León de Ganchara (ven

ÜCHiaSIÍHiEIm)]

Ia Venturosa (col)

El Delino (col)

Puerto Ayacucho (ven

El Jobal (col)

Puerto Ayacucho (ven)

Puerto Ayacucho (ven

Atividade

agricultura

esca

pesca-agricultura

lySffiEKiiE-liflE
esca

esca-agricultura

pesca

esca

esca

esca

pesca-agricultura

agricultura

esca

pesca-agricultura

esca

agricultura

agricultura

agricultura-criação de gado

esca

esca-agricultura

pesca-agricultura-criação de gado
pesca



Anexo 1.3. Casos de emalhamento de Tríchechus manatus manatus na área de influência de
Puerto Carrefto (Vichada, Colômbia), obtidos a partir de entrevistas. R1: Achado morto na
rede, R2; Achado vivo na rede e abatido peio pescador R3: Capturado e vendido vivo, R4:
Liberado peio pescador, R5: Escape. F (Filhote): < 200kg e/ou <175 cm; Sa (Sub-adullo):
200-300 kg e/ou 176-274 cm, A (Adulto): > 300 kg e/ou >275 cm. Os números da
localidade correspondem à Figura 1.9.

,  sexoLocal de idadeN° Caso Ano Periodo Época'  Entrevista emalhamento

1 01-01 1985 83-85 R2 indeterminada

2 01-01 1989 89-91 RI Indeterminada

4 01-03 1990 89-91 RI Indeterminada

23 01-09 1990 89-91 R4 Enchente

32 01-10 1980 80-82 R2 Cheia

33 01-10 1990 89-91 R2 Cheia

36 01-11 1988 86-88 RI Indeterminada

37 01-11 1993 92-94 RI Enchente

38 01-11 1996 95-97 RI Cheia

46 02-01 1990 89-91 RI Cheia

49 02-04 1993 92-94 R2 Seca

51 02-04 1986 86-88 R4 Enchente

59 02-10 1989 89-91 RI Seca

66 02-18 1995 95-97 R2 Seca

67 02-19 1985 83-85 R1 Seca

68 02-19 1987 86-88 R1 Seca

70 02-17 1998 98-00 R2 Cheia

71 02-17 1996 95-97 R2 Seca

72 03-01 1994 92-94 RI Seca

73 03-01 1999 98-00 R4 Vazante

74 02-18 1987 86-88 R2 Enchente

75 02-18 1 1990 89-91 R4 Indeterminada

78 03-03 1995 95-97 R2 Enchente

81 03-06 1995 95-97 R2 Enchente

1  83 03-07 1999 98-00 R5 Cheia

84 03-07 2001 01-03 : R5 Enchente

89 03-12 2002 01-03 R5 Enchente

92 03-14 2002 01-03 R5 Enchente

93 03-14 1998 98-00 RI Enchente

95 03-16 1988 86-88 R2 Enchente

98

1  99

03-17 1988 86-88 R2 Seca

02-17 1999 98-00 R2 Cheia

■em 03-23 1995 95-97 R2 Cheia

■EM
■lEB

02-11 1999 98-00 R2 Vazante

03-16 1988 86-88 R4 Enchente

111 03-16 1988 86-88 R4 Enchente

116 03-26 1995 95-97 R3 Enchente

121 03-30 1980 80-82 RI Vazante

122 03-30 1980 80-82 R3 Vazante

124 03-33 2002 01-03 R1 Seca

128 03-35 1998 98-00 RI Cheia



Anexo 1.4. Casos de caça com arpâo de Trichechus manatus manatus na área de influência
de Puerto Carrego (N/ichada, Colômbia), obtidos a partir de entrevistas. F (Filhote): <
200kg e/ou < 175 cm; Sa (Sub-adulto): 200-300 kg e/ou 176-274 cm, A (Adulto): > 300
kg e/ou >275 cm. Os números da localidade correspondem à Figura 1.12.

N° caso Código entrevista Ano Época N° Local

Categoria de
idade Sexo

6 01-04 1980 Enchente 6 A M

7 01-04 1980 Enchente 6 A M

8 01-04 1980 Enchente 6 M

9 01-04 1980 Enchente 6 F

10 01-04 1980 Enchente 6 Sa

15 01-05 1982 Enchente 3 A M

16 01-05 1982 Cheia 5 A M

17 01-07 1995 Cheia 18 F

18 01-07 1995 Cheia 14 A M

20 01-07 2000 Enchente 9 F

21 01-07 2000 Cheia 11

28 01-09 1984 Cheia 16

41 01-12 1993 Vazante 10 A M

42 01-12 1995 Enchente 6 A

47 02-03 2000 Seca 7 A F

48 02-03 2000 Seca 7 F

54 02-08 1993 Cheia 8 Sa

55 02-08 1993 Cheia 7

56 02-08 1993 Cheia 7

60 02-13 1992 Cheia A F

61 02-14 1991 Seca 5 Sa

62 02-15 1987 Seca 10 F

63 02-16 2001 Seca 8 Sa F

64 02-16 2000 Seca 8 A F

65 02-16 2000 Cheia 7 A

69 02-17 2000 Cheia 15 A

80 03-05 1980 Vazante 15 M

88 03-11 1980 Enchente 12 A F

100 03-20 1999 Cheia A F

112 03-24 1988 Cheia 1 A

114 03-25 1983 Cheia 2 A

115 03-26 1991 Vazante A

117 03-27 1988 Seca A

118 03-27 1994 Seca A

120 03-29 1983 Cheia 13 F

123 03-33 1997 Cheia 17 A M

126 03-35 1999 Cheia 4 A F

127 03-35 1999 Cheia 4 A M

129 03-38 1996 Enchente 2 A M



Anexo 1.5. Indivíduos encalhados e carcaças de Tríchechus manatus manatus na área de
influência de Puerto Carrefio (Vichada, Colômbia), obtidos a partir de entrevistas. El:
Encalhado e abatido, E2: Encalhado e liberado, V: Morte por vandalismo, D1: Carcaça
encalhada, causa de morte desconhecida, D2: Carcaça flutuante, causa de morte
desconhecida. F (FIlhotel: < 200kg e/ou < 175 cm; Sa (Sub-adulto) : 200-300 kg e/ou 176-
274 cm, A (Adulto): > 300 kg e/ou >275 cm. Os números da localidade correspondem à
Figura 1.13.

Categoria de
N" Caso Código Entrevista Ano Tipo de Risco Época N'' Local idade Sexo

01-04

01-04

01-10

01-11

01-11

01-13

01-13

02-01

02-04

02-06

02-18

03-06

03-13

03-13

03-16

03-16

03-23

03-23

03-23

02-06

Enchente

Cheia

Cheia

Enchente

Seca

Cheia

Cheia

Seca

Seca

Cheia

Seca

Seca

Seca

Seca

Seca



Anexo 1.6. Localidades de oGonrêncla de peixe-boi na Bacia do Orínoco, de acordo com os
pescadores entrevistados.

N° Local Nome localidade Rio

1 Bam'agun Apure

2 Guarida Apure

3 Guirisímo Apure

4 La Horqueta Apure

5 Boca dei Arauca Arauca

6 Cüriaviche Arauca

7 El Venero Arauca

8 El Padre Arauca

9 Temblador Arauca

10 Boca dei Bita Bita

11 El Manantial Bita

12 Laguna El Manatí Bita

13 Terecay Bita

14 Tres Bocas Bita

15 Boca dei Casanare Casanare

16 Cravo Norte Casanare

17 Suapure Caura

18 Aceitico Meta

19 Agua Verde Meta

20 Boca dei Meta Meta

21 Bocas dei Caímán Meta

22 Bocas dei Pauto Meta

23 Buenavista Meta

24 Cario Cepilia Meta

25 Cario Murcielago Meta

26 Cario Sucio Meta

27 Carabao Meta

28 Charco Lipa Meta

29 Chiquichaque Meta

30 CorozaI de VueKa Mala Meta

31 El Control Meta

32 El Garcero Meta

33 El Limón Meta

34 El Morro Meta

35 EIYatea Meta

36 El Yopito Meta

37 Guayabal Meta

38 Juriepe Meta

39 La Culebra Meta

40 La Hermosa Meta

41 La Lucha Meta

42 La Profunda Meta



Anexo 1.6. (Cont.) Localidades de ccorrência de peixe-boi na Bacia do Orínoco, de acordo com
os pescadores entrevistados.

N° Local Nome localidade Rio

43 La Venturosa Meta

44 La Yatea Meta

45 Las Varas Meta

46 Mantecado Meta

47 Mateguanábano Meta

48 Mozo Meta

49 Murciéiago Meta

50 Orocué Meta

51 Padilia Meta

52 Palito Meta

53 Paio Grande Meta

54 Patevacal Meta

55 Paurito Meta

56 Puerto Balsitos Meta

57 Puerto Gaitán Meta

58 Puerto Mürílio Meta

59 Remolinos Meta

60 San Carlos Meta

61 San Pedro de Arímena Meta

62 Santa Barbara Meta

63 Santa Rosalia Meta

64 Yucao Meta

65 Arrecifal Orinoco

66 Bachaco Orinoco

67 Boca de Pavones Orinoco

68 Buenos Aires Orínoco

69 Caiçara Orínoco

70 Cario Negro Orínoco

71 Cario San José Orínoco

72 Coroneles Orínoco

73 Cuchivero Orínoco

74 Dagua Orínoco

75 El Arrecifal Orínoco

76 El Burro Orínoco

77 El Charal Orínoco

78 El índio Orínoco

79 El Pafluelo Orínoco

80 Guáripa Orínoco

81 Iguanita Orínoco

82 Isla BizaI Orínoco

83 Isla Cachama Orínoco

84 Isla Caimán Orínoco



Anexo 1.6. (Cont.). Localidades de ocorrência de peixe-boi na Bacia do Orínoco, de acordo com
05 pescadores entrevistados.

N° Local Nome localidade Rio

85 Isia Chimborazo Orínoco

86 Isla El índio Orinoco

87 isla Honmiga Orinoco

88 Isla Pato Orinoco

89 Isla Rabocochino Orinoco

90 Isla Varília Orinoco

91 La Ceiba Orinoco

92 La Hormiga Orinoco

93 La Orera Orinoco

94 La Urbana Orinoco

95 LasTortugas Orinoco

96 Miragua Orinoco

97 Mojo Paya Orinoco

98 Panumana Orinoco

99 Puerto Ayacucho Orinoco

100 Punta Lajas Orinoco

101 Roncador Orinoco

102 Santa Helena Orinoco

103 Santa Maria Orinoco

104 Sapuara Orinoco

105 Serrapio Orinoco

106 Tambora Orinoco

107 Tronconal Orinoco

108 Ventanas Orinoco

109 Laguna Pirariami Vichada

110 Puerto Naririo Vichada



Anexo 1.7. Lista de plantas que fazem parte da dieta de peixe-boi no Orinoco, obtida
mediante entrevistas com os moradores da área de influência de Puerto Carreno
(Vichada, Colômbia). As espécies com número sobrescrito foram identificadas
provisoriamente de acordo com outros autores. % ent = Proporção de entrevistados
que reportaram a espécie.

família

EuDhorbiaceae

NOME CIENTIFICO

aspaium fasciculatum

ichomea castanaeifolia^

Nome vernacular

(em espanhol)
Nome vernacular

(em português

Parkerlaceae

Pontederlaceae

poaceae

Polvqonaceae^

Poaceae

Poaceae

Fabaceae

Mimosaceae

Nyctaginaceae

Poaceae

Poaceae

ottboe ia exa tata

anicum maximum

chinochioa polvstachya*

arcostemma ,

Inga sp.

Mimosa sp.

Boertiaavia caríbaea^
Leersia hexandra^
Parathería pmstata*
Macrolobium acaciaefolium^

ramalote/Gramelote/Paja Chíaülre Premenbeca

Paia de Apua

rízo

uaco/Beiuco auaquillo/Guaauillo

Buchõn

Bora/Bore

auce

Paia Peluda

anqle

.rrocillo

Pasto Alemán

Lama Espinoza

Bejuco dei Diablo

Guamo

Dormídera

Tostón

Lambedora Pomonqa

Paia Carretera

Arepito

Chinchorro

Canastillo

Mejorana

Vaguacil

Guayaba de apua

Pierdevega

Pasto Parada

Clavelito

% ent

rroz

anarana

^Bermudez (2003)
\uciano (1997)
^Zambrano & Fuenmayor (1977)
''Clavero etal. (1993)
^Colonello (1990)



Anexo 2.1. Variáveis físico-químicas registradas no trecho amostrado do rio Orinoco, durante a seca
de 2003. *Dados de profundidade estimados a partir da variação do nível do rio.

Média

A 3,44 15,30* 9,12* 14,70* 13,04* — — —
— —

B 3,44 5,22* 6,99* 12,24* 8,15* — —
—

—
—

C 3,44 8,04* 6,60* 9,06* 7,90* —
— —

— —

D 3.44 5,88* 5,04* 6.60* 5,84* —

—
— —

—

E 3,44 7,44* 7,65* 7,05* 7,38* —
— —

—
—

A 1,34 13,20 7,02 12,60 10,94 114 3,7 34,40 7,5 8,8

B 1,34 3,12 4,89 10,14 6,05 113 3,8 33,00 7,6 8.7

C 1,34 5,94 4,50 6,96 5,80 104 3.9 34,00 7,1 8,5

D 1,34 3,78 2,94 4,50 3,74 104 3,5 34,00 7.0 8,6

E 1,34 5,34 5,55 4,95 5,28 160 3,2 32,90 7.5 8,8

A 1,00 12,42 6,72 2,34 7,16 180 4.5 34,00 8,5 8,8

B 1,00 5,67 8,16 3,15 5,66 177 3.9 34,40 7.9 8.6

C 1,00 11,79 3,93 3,72 6,48 175 3,2 33,00 7,7 8,7

D 1,00 6,03 5,52 3,60 5,05 185 5.2 34,40 7.5 8.7

E 1,00 10,50 13,70 20,80 15,00 175 4.8 34,40 7.3 8.8

A 1,62 7,26 2,16 4,20 4,54 140 3,6 33,20 7,6 8.9

B 1,62 3,10 8,00 2,20 4,43 147 3.1 32,50 7,8 8.8

C 1,62 11,30 4,10 4,10 6,50 142 3,0 32,00 7,4 8,9

D 1,62 6,65* 6,14* 4,22* 5,67* 156 5,3 35,00 7,3 9,0

E 1,62 11,12* 14,32* 21,42* 15,62* 143 4,3 34,00 7.4 9.0

A 7,28 12,92* 7,82* 9,86* 10,20* 20 4.2 33,00 5.9 8.2

B 7,28 8,76* 13,66* 7,86* 10,09* 15 4,5 33,00 5.8 9,4

C 7,28 16,96* 9,76* 9,76* 12,16* 16 3,8 35,00 5,4 10,4

D 7,28 12,31* 11,80* 9,88* 11,33* 15 5,0 34,00 5.4 9,8

E 7,28 16,78* 19,98* 27,08* 21,28* 16 4.3 33,60 5,7 8.9

2,94 9,07 7,84 8,92 8,61 114,83 4,04 33,69 7,06 8,92



Anexo 2.2. Descrição das margens do rio Orinoco na área de estudo, a partir do registro da
presença-ausêncía (1-0) de elementos da paisagem. Em sublinhado aparece a ocorrência
de potenciais fontes de alimento para Tríchechus manatus manatus

MÊSSubárea Praia RochaBarranco

ELEMENTOS DA MARGEM

Assentamento Macrófitas Floresta

humano aquáticas alagada



hi 11 li} I Kti I ■ lÜlll]

(•lO&miiHUiiiiii

AP1 e AP2

ado do rio

lhadeiras oi

MÉS Subárea IDB AP1 AP2

15,00

4,00

61,00

14,50

53,25

30.43

17,07

23,00

25.44

89,15

23,94

17,72

38,75

48,94

117,50

39,67

27,93

51,00

49,88

68,75

25,75

17,50

48,00

12,75

38.37 0,16 0,29

117,50 1,00 0,88

4  0 0

Média

Máxima

Minima



Anexo 2.4. Ocorrência do peixe-boi do Orinoco em Freqüência de Avistagem (N®av/h) e
Número Máximo de Avistagens Simultâneas (NMAS). Os dados foram obtidos por dois
métodos diferentes: Percursos e ponto fixo.

MÊS ZONA
Percurso

N°av/h NMAS

Ponto Fixo

N^^av/h NMAS

Média

I Máximo

0,42 0,13




