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RESUMO

CARATERÍSTICAS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS DO PEIXE-BOI DA AMAZÔNIA
Tríchechus inunguis (Mammalia, Sirenia), EM CONDIÇÕES DE CATIVEIRO

Autor; Zenia Mareia Rodríguez Chacón.
Orientadora: Vera Maria Ferreira da Silva.

^As plantas mais consumidas pelos peixes-bois na natureza, assim como a
alimentação de peixes-bois filhotes e adultos em cativeiro, foram estudadas. ̂

As plantas coletadas na natureza foram: Echinochioa polystachya, Eichhomia
crassipes, Paspaium repens, Pistia stratiotes, SaMnia auriculata, Cabomba sp., e a
associação Azolla-Anabaena. Estas foram coletadas e estudadas na época da cheia e
na época da seca, em quatro locais diferentes da Amazônia Central: Rio Negro, Lago
do Catalão, ilha da Marchantaria e Furo de Paracuúba. Foi determinada a abundância e
os teores nutricionais dessas plantas (MS; MM; HROM; EE; PB; FB; E) assim como
alguns dos minerais (Ca; P; K; Mg; Fe; Zn) presentes nas plantas coletadas na ilha
da Marchantaria. Observou-se diferenças na abundância e nos teores de nutrientes;
também houve diferença entre épocas do ano e entre locais de coleta, para as
espécies estudadas.

Foi testada uma nova fórmula láctea em filhotes órfãos de peixe-boi, obtendo-
se uma melhora na conversão alimentar, em relação às fórmulas anteriores. Um
sistema de desmame progressivo foi implementado com sucesso./ Uma dieta mista
incluindo 55% de capim Colônia {Brachiaria mutica), 15% de alface, 15% de repolho
e 15% de couve, foi ministrada a peixes-bois adultos com a finalidade de melhorar o
teor de nutrientes consumidos, em relação à dieta anterior, unicamente na base de
capim Colônia. A composição de nutrientes e a digestibilidade das mesmas foram
determinados. Obteve-se com a dieta mista, melhoras no crescimento e no ganho
de peso dos adultos, assim como um incremento na atividade reprodutiva, que levou
à concepção e nascimento, em boas condições, do primeiro filhote de peixe-boi
amazônico em cativeiro, a nível mundial, que se tem conhecimento.
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INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - UA
Programa de Pós Graduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais. Convênio INPA -
Universidade do Amazonas (PPG.BTRN/INPA- UA).
Curso de Pós-Graduaçâo em Biologia de Água Doce e Pesca Interior (CPG-BADPI)
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ABSTRACT

CHARACTERISTIC OF FOODS AND NUTRITION OF THE AMAZONIAN MANATEE
Trichechus inunguis (Mammalia, Sirenia), KEPT IN CAPTIVITY

Author: Zenia Mareia Rodríguez Chacón.
Adviser Vera Maria Ferreira da Silva.

The plants most consumed by wild manatees and the food items fed to adult
and calf manatees kept in captivity were studied.

The aquatic plants collected were: Echinochioa polystachya, Eichhomia
crassipes, Paspaium repens, Pistia stratiotes, Salvinia auriculata, Cabomba sp., and
the association Azolla-Anabaena. These plants were collected and studied during the
high water and low water seasons in four different places in the central Amazon
State, Brazil: "Rio Negro', "Lago do Catalão", "Ilha da Marchantaria" and "Furo de
Paracuúba". The abundance and the nutritional composition of the plants were
determined, as well as the content of some minerais in the plants collected on the
Marchantaria Island. Significant variation in the abundance and in the nutrient
composition were observed in the plants analyzed. Variation was aiso observed
among seasons and sampling sites.

A new milk diet were tested for orphan manatees, which resulted in an
improvement on the performance related to previousiy used formulas. A progressivo
weaning system was aIso implemented with success. A diet including 55% of Para
grass (Brachiaria muticà), 15% lettuce, 15% cabbage and 15% kale was provided to
adult manatees in order to improve the consumption of nutrients in relation to the
previousiy used diet, which was only based on Para grass. The nutritional
composition and the digestibility of this diet were determined. An improvement on
growth and weight gain of the adult manatees, was observed with this new diet as
well as an increment in the reproductive activity, which resulted in the first known
conception and birth of the Amazonian manatee in captivity.
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RESUMEM

CARACTERÍSTICAS ALIMENTÍCIAS Y NUTRICIONALES DEL MANATI DE LA
AMAZÔNIA, Trichechus inunguis (MAMMALIA, SIRENIA), EN CONDICIONES DE

CAUTIVERIO

Autor. Zenia Mareia Rodríguez Chacón.
Orientadora: Vera Maria Ferreira da Silva.

Las plantas más consumidas por los manatíes en Ia naturaleza, y Ia alimentación
de crias de manatíes y de adultos en cautiverio, fueron estudiadas.

Las plantas colectadas en Ia naturaleza fueron: Echinochioa potystachya,
Eichhomia crassipes, Paspaíum repens, Pistia stratiotes, Salvinia auriculata, Cabomba
sp., y Ia asodación Azolla-Anabaena. Estas plantas fueron colectadas y estudiadas en
Ia época de Ia llena y en Ia época de Ia seca de los rios de Ia Amazônia Central, en
cuatro locales diferentes: rio Negro, lago Catalão, isla Marchantaria y "Furo do
Paracuúba". Fue determinada Ia abundancia y los niveles nutricionales de esas plantas
(MS, MM, HROM, EE, PB, FB, E) asi como algunos de los principales minerales (Ca, P,
K, Mg, Fe, Zn) presentes en las plantas colectadas en Ia isla Marchantaria. Fueron
observadas diférencias en Ia abundancia y en los niveles de nutrientes; también hubo
diferencia entre las épocas dei afio y entre los locales de colecta, para las especies
estudiadas.

Fue testada una nueva fórmula láctea en crias huérfanas de manatíes,
obteniéndose una mejora en Ia conversión alimentícia, en relación a las fórmulas
anteriores. Un sistema de destete progresivo fue implementado con suceso. Una dieta
mista, incluyendo 55% de pasto Colonia (Brachiaria mutica), 15% de lechuga, 15% de
repollo y 15% de col, fue suministrada a los manatíes adultos con Ia finalidad de mejorar
el nivel de nutrientes consumidos, en relación a Ia dieta anterior, únicamente basada en
pasto colonia. Los niveles nutricionales y Ia digestibilidad de ambas dietas fueron
determinados. Se obtuvo con Ia dieta mixta mejoras en el crecimiento y en Ia ganancia
de peso de los adultos, asi como un incremento en Ia actividad reproductiva, que llevo a
Ia concepción y al nadmiento, en buenas condidones, de Ia primera cria de manatí
amazônico en cautiverio, a nivel mundial, dei cual se tenga conodmiento.
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CARACTERÍSTICAS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS DO PEIXE-BOI

DA AMAZÔNIA Trichechus inunguis (Mammalia, Sírenia), EM

CONDIÇÕES DE CATIVEIRO

1- INTRODUÇÃO

1.1-Os Sirenlos

A Ordem SÍRENIA remonta-se ao período Terciário, época do Eoceno

(Carrington, 1963; Domning, 1982). Pertence à Classe dos mamíferos e à Super-

Ordem Paenungulata. Está aparentado com o elefante (Ordem Prosboscídea) e o

hyrax (Ordem Hyracoldea) (Carrington, 1963; Husar, 1975; Domning, 1978; Jong &

Zweers, 1980). O Protosirien Abel, 1907 (Eoceno médio), cujos fósseis tem sido

encontrados no Egito, na Europa e nos U. 8. A., parece ser o ancestral comum dos

Trichechidae e os Dugongidae (Domning, 1982). A Eosirenea e a Halitherium (já na

transição para o Oligoceno) encontram-se também entre os primeiros sirenios. A

primeira delas apresentava a cabeça munida de um bico e presas rudimentares,

características ainda hoje observadas no dugongo (Carrington, 1963). Os fósseis dos

primeiros peixes-bois conhecidos foram o Potamosiren e o Sirenotheríum, do Mioceno

médio, encontrados na Colômbia e no Brasil, respectivamente (Husar, 1977).

Embora existam grandes diferenças morfológicas entre os sirenios, os

prosboscídeos e os hiracianos\ ocorrem semelhanças interessantes entre eles, não

comuns a outros mamíferos. Uma das semelhanças entre sirenios, elefantes e

hyrax arbóreo é a presença de duas tetas peitorais, posicionadas logo atrás dos

' o elefante pode atingir pesos acima de 7 toneladas enquanto o hyrax possui forma de preá ou
porquinho da índia, e peso similar ao do coelho.
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membros anteriores, no caso do hyrax e o elefante, e duas tetas axilares, abaixo das

nadadeiras anteriores, nos peixes-bois. Os sirenios e os prosbocídeos compartem

também a semelhança entre a tromba do elefante e o lábio preênsil da maxila dos

sirenios, sendo que em ambos os casos, os pêlos apresentam uma função táctil, e o

órgão (tromba ou lábio, dependendo do animal), exerce a função de apreender

objetos ou alimentos (Carrington, 1963; Geraci & Lounsbury, 1993).

Outra característica importante, comum aos peixes-bois e elefantes, é a

produção constante de dentes na parte posterior dos dois lados da maxila e da

mandíbula. Os dentes novos deslocam-se para a frente na medida em que são

gastos, e os mais velhos, localizados na frente, acabam por cair (Domning & Magor,

1978; Domning - Hayek, 1984; White & Francis-Floyd, 1990). Os peixes-bois e

elefantes também compartem a caraterística de possuir dois testículos abdominais e

um coração com duas pontas (Carrington, 1963; Bonde ef a/., 1983).

Os Sirenios modernos consistem em duas famílias: a Dugongidae e a

Trichechidae. A família Dugongidae inclui o dugongo {Dugong dugon) e a extinta

"Vaca marinha de Steller" {Hydrodamalis gigas), animal de grande porte (7,7 até

9,0 m), que habitou o mar de Bering e que foi exterminado no século XVIII, em 1768,

30 anos após ter sido descoberto (Nishiwaki, M., 1972).

Com exceção da vaca marinha de Steller, todos os membros recentes da ordem

estão restritos a águas tropicais ou subtropicais, são completamente aquáticos e

herbívoros (Best, 1981).

O dugongo é encontrado no mar Vermelho, ilhas e áreas costeiras do oceano

Indico, e costa do Japão, limite norte do seu habitat (Husar, 1975). As principais

características são a cauda falcada, como a dos cetáceos, e a presença de presas na
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maxila (White & Francis-Floyd, 1990). Este sirenio é totalmente marinho e alimenta-se

quase que exclusivamente de angiospermas, das famílias Potamogetonaceae e

Hydrocharitaceae (Best, 1981). O comprimento varia de 2,4 até 2,7 m, o peso varia

entre 230 até 360 kg (Husar, 1975) e pode viver até 73 anos (Marsh, 1995).

A família Trichechidae, é monogenérica e consta de três espécies: Tríchechus

manatus, Tríchechus senegalensis e Tríchechus inunguis, ocupando a seguinte

posição dentre da chave de classificação taxonômica:

SUPER-ORDEM: Paenungulata
CLASSE: Mammalia

ORDEM: Sirenia

FAMÍLIA: Dugongidae
GÊNERO: Dugong

ESPÉCIE: Dugong dugon
GÊNERO: Hydrodamalis H

ESPÉCIE: Hydrodamalis gigas f
FAMÍLIA: Tríchechidae

GÊNERO: Tríchechus
ESPÉCIE: Tríchechus inunguis

Tríchechus senegalensis
Tríchechus manatus

A

SUB-ESPÉCIES : Tríchechus manatus manatus
Tríchechus manatus latirostrís

As principais características morfológicas do gênero Tríchechus são: corpo

hidrodinâmico, olhos pequenos, sem orelhas, nem membros posteriores, cauda

arredondada, lábio superior preênsil, pele grossa e pelos esparsos, similar ao elefónte

(Geraci & Lounsbury, 1993). Possui até cinco molares, tanto na mandíbula como na

maxila, que migram postero-anteriormente. A taxa de movimento dos dentes, é de

aproximadamente 1 mm/mês (Domning & Magor, 1978; White & Francis-Floyd, 1990).

A única espécie de Trichechidae que não vive no Continente Americano é o

Tríchechus senegalensis. Essa espécie é endêmica da costa oeste africana,

encontrando-se principalmente no Senegal. Desloca-se do melo marinho até os rios,
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consumindo plantas próprias desses dois habitais (Best, 1981). Alimenta-se

principalmente de Zoosteras (plâncton), Ulvaceae e Cymodoceae (Lemire, 1968).

Podem atingir comprimento maior que 4,5 m (Husar, 1977).

A espécie Trichechus manatus possui duas subespécies: Trichechus manatus

latirostris e Trichechus manatus manatus (Domning & Hayek, 1986; White & Francis-

Floyd, 1990; Marsh & Lefébvre, 1994; 0'Shea atai, 1995). O T. manatus latirostris é o

peixe-boi que habita o litoral da península da Flórida, deslocando-se na primavera e no

verão, desde o Estado de Louisiana até o Estado de Virgínia, seu limite natural no

norte (Geraci & Lounstxjry, 1993). O T. manatus manatus, é o peixe-boi nativo do mar

do Caribe, encontrando-se nas costas do México, Guatemala, Belize, Honduras,

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Porto

Rico, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana francesa e Brasil (Marsh &

Lefebvre, 1994). No Brasil pode atualmente ser encontrado desde o litoral norte

(fronteira do Brasil com a Guiana Francesa), até o Estado da Bahia, seu limite natural

ao sul. No passado estes animais já foram observados no litoral do Estado do Espírito

Santo (Domning, 1982). Em levantamento da distribuição do T. manatus no litoral

nordeste do Brasil (abrangendo todos os Estados compreendidos entre Sergipe e

Piauí), Lima et al (1992), comprovaram a ocorrência desta espécie unicamente entre

os Estados do Piauí e Alagoas.

A biologia do T manatus tem sido bastante estudada, principalmente nos Estados

Unidos, onde existe uma boa quantidade de trabalhos relacionados com paleontologia,

distribuição, população, alimentação, crescimento, anatomia, reprodução, fisiologia e

comportamento, entre outros aspectos (Lomolino, 1977; Bachman & Irving, 1979;

Domning, 1982; Reynoíds & Krause, 1982; Bengston, 1983; Bonde et aí., 1983; Snipes,



1984; Bum, 1985; Etheridge et ai., 1985; Lefebvre & Kochman, 1991; 0'Shea &

Hartiey, 1995; Mamnontel, 1995). O adulto pode atingir entre 3,5 a 4,1 m de

comprimento e peso que varia entre 1000 e 1620 kg (Geraci & Lounsbury, 1993),

chegando a alcançar idade de 60 anos (Marmontel, 1995). O macho alcança a

maturidade sexual com cerca de 2 anos de idade (Hemandez et aL, 1995), enquanto

que a fêmea alcança sua maturidade sexual com aproximadamente 3 anos de idade

(Marmontel, 1995). O T. manatus apresenta três ou quatro unhas no sentido

anterolateral da nadadeira (White & Francis-Floyd, 1990).

1.2- O Trichechus inunguis

1.2.1- Distribuição

A bacia amazônica, região onde habita o Trichechus inunguis ou peixe-boi da
#

Amazônia, é considerada a maior área de drenagem do mundo, abrangendo uma

extensão de 6.869.000 Km^*, aproximadamente um terço da América do Sul. Situa-se

entre 5® latitude Norte e 20® latitude Sul (Barthem, 1993).

Estende-se por nove países: Brasil, Perú, Bolivia, Colômbia, Equador, Venezuela,

Suriname e as duas Guianas, sendo que 63% dessa área está compreendida no

Brasil. O regime de precipitações é de origem Atlântica (em média 2560 mm/ano). No

Brasil, o máximo índice pluviométrico é observado ao norte da linha equatorial (bacia

do rio Negro), de maio a julho, enquanto que ao sul, é de dèzembro a março. Os

tributários meridionais do rio Amazonas caracterizam-se por um máximo de cheia em

março (Xingú. Tapajós e Madeira), abril (Juruá) ou maio (Purús). Para os tributários da

margem esquerda os máximos hidrológicos são observados em maio (rio Jarí), junho

(rio Içá), ou julho (rios Japurá, Negro e Branco) (Revista Contacto, 1994).



O T. inunguis, encontra-se nos rios da maior parte das regiões que conformam a

bacia amazônica, com exceção das regiões onde já foi extinto (geralmente áreas onde

os índices de concentração humana são mais elevados) e acima de sistemas fluviais

com cachoeiras ou corredeiras (Best, 1976; Best, 1984).

No Brasil, o T. inunguis tem sido encontrado desde a ilha de Marajó (Domning,

1981) até os principais tributários do Amazonas como por exemplo: rio baixo Tocantins;

rio Xingú (abaixo das cachoeiras); rio Tapajós (principalmente nos lagos do baixo

Tapajós); rio Nhamundá; rio Madeira; rio Negro; rio Xeruni, rio Branco, rio Purús e nas

águas brancas dos lagos entre os rios Purús e Madeira. Aparentemente não ocorre

no rio Madre de Dios na Bolivia (Husar, 1977). Também tem sido encontrado no rio

Takatu (Brasil-Guiana) e nos rios Essequibo e Rupununni na Guiana; na Colômbia,

nos rios Amazonas, Putumayo, Caquetá (Japurá no Brasil) e baixo Apaporis; no

Perú já foi observado nos rios Napo (Perú-Ecuador), Tigre, Maranon, Pastaza,

Samiria, Pacaya, Ucayali e Huallago (Husar, 1977; Domning, 1981; Best, 1984).

1.2.2 Principais caraterísticas da espécie

O T. inunguis é menor em tamanho quando comparado com o T. manatus e o T.

senegalensis. Os machos de T. inunguis podem atingir entre 2,8 e 3,0 m de

comprimento e até 450 kg de peso (Rosas, 1994). O T. inunguis, como o nome indica,

não apresenta unhas nas nadadeiras, diferindo nesta caraterística com as demais

espécies do gênero; a cor da pele é cinza escura ou preta e apresenta manchas

brancas no abdômen e/ou no peito (Husar, 1977) e/ou na parte ventral da cauda,

sendo que alguns exemplares não apresentam a mancha ventral característica

(observação pessoal; Rosas, 1994).



! Estima-se que a duração da gestação nesta espécie é de aproximadamente 12 a

14 meses e as fêmeas geram normalmente um filhote (Best, 1983; Best, 1984).

Segundo os registros dos animais órfãos chegados ao INPA-Instituto Nacional de

Pesquisas da Amazônia até 1998, o peso do filhote ao nascer é em tomo de 8,0-9,0

kg; o peso do menor animal chegado no INPA proveniente da natureza, foi de 6,5 kg,

sendo que o animal não apresentava sinais visíveis de desnutrição. Já, no único caso

relatado de T. inunguis nascido em cativeiro, o peso ao nascer foi de 10,5 kg e o

comprimento foi de 85 cm (Silva, et ai, 1998). ̂

1.3- Anatomia do aparelho digestivo do peixe-boi

O trato gastrointestinal do peixe-boi é basicamente similar ao de outros herbívoros

não ruminantes, mas mostra adaptações não observadas em outros mamíferos

herbívoros (Reynolds & Krause, 1982). A Figura 1 ilustra as diferentes porções do

trato gastrointestinal (TGI) do peixe-boi.

Em adultos grandes de T. manatus o TGI, junto com seu conteúdo, pesa pelo

menos 96 kg (Reynolds & Krause, 1982).

O esôfago dos sirenios é estreito e musculoso (Lemire, 1968). Em T. inunguis a

porção abdominal do esôfago é estreita com musculatura estriada; sua mucosa é

revestida por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado e não apresenta nenhum

tipo de glândula (Colares, 1994).
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O estômago do T. manatus consta de duas regiões, a principal é a região cárdica

(estômago cárdico), que tem comunicação com o duodeno bem desenvolvido

(estômago pilórico), através do esfíncter pilórico (Ronald et ai, 1978).

O estômago do T. inunguis é pequeno em relação ao tamanho do animal. Sua

mucosa apresenta glândulas simples tubulosas, com secreção de esialomucinas

provavelmente com fünção de proteção (Colares, 1994).

Algumas adaptações do TGI dos sirenios incluem: uma glândula digestiva

acessória no estômago (glândula cárdica), glândulas submucosas, estômago

dividido em porção cranial e caudal por um músculo rígido, e uma "ampuHa" duodenal

expandida (Reynolds & Krause, 1982).

O intestino delgado, que pode exceder 20 m de comprimento no 7, manatus, inicia

no esfíncter pilórico e acaba na válvula ileocecal, no meio dos dois divertículos cecais.

Pode ser dividido em três porções: a volumosa "ampulla" duodenal, dois divertículos e

uma porção pós-ampullar (Reynolds & Krause, 1982).

O ceco consta de dois divertículos e dois sacos cecais no T. senegalensis (Lemire,

1968). Em r. manatus, os divertículos do ceco medem aproximadamente entre 10 a

15 cm de comprimento (Snipes, 1984). O volumoso corpo do ceco é chamado de

"corpus ceci\ No final do corpo do ceco, do lado oposto dos divertículos, existe uma

constrição externa que separa o "corpus cear da "ampulla cecf\ menor em volume do

que o ceco (Snipes, 1984). A posição dos divertículos cecais é totalmente oposta em

T. senegalensis e T. manatus, em relação ao T. Inunguis (Ronald et ai, 1978).

É  importante destacar que o intestino grosso nos sirenios é de grande

cx)mprimento, sendo que no T. inunguis é quase tão comprido quanto o intestino

delgado (Ronald et ai, 1978). No Dugong, o ceco e o cólon juntos, quando cheios.



podem representar até 10% do peso corporal (Marsh, 1977). Durante a etapa de

crescimento, eles aumentam em comprimento a uma taxa de 1,5 vezes mas rápido

que o corpo do animal (Spain & Heinsohn, 1975).

Existe o caso de um espécimen de T. m. latirostris, macho, com um comprimento

de 2,9 m, que tinha um intestino delgado medindo 18,28 m (6,30 vezes o tamanho

corporal) e um intestino grosso de 18,58 m (6,40 vezes o tamanho corporal) (Ronald et

dl., 1978). Entretanto, uma fêmea da mesma espécie, com um comprimento de 3,25

m, tinha um intestino delgado de 23,68 m (7,28 vezes o tamanho corporal) e um

intestino grosso de 17,7 m (5,44 vezes o tamanho corporal) (Ronald et ai., 1978),

sugerindo uma possível variação individual.

Em diferentes estudos com espécies animais onde existem descrições da

anatomia digestiva (Carrington, 1963; Quittet, 1982; Ellenport, 1986; Habel, 1986;

Mc. Leiland, 1986; Sisson, 1986; Bertolin, 1992; Argenzio, 1996) não tem sido

relatadas diferenças no comprimento do trato digestivo entre sexos, mas sim

diferenças importantes entre espécies e também segundo a idade do animal,

especialmente em ruminantes.

As Ordens Insectivora, Edentata, Cetacea, Chiroptera e Marsupialia, apresentam

estômago simples, sem ceco e pouca ou nenhuma diferença entre o intestino delgado

e o intestino grosso (Argenzio, 1996). As dimensões dos intestinos delgado e grosso e

do ceco para algumas espécies animais são apresentadas na Tàbela 1.

Dentre os monogástricos herbívoros existem aqueles cuja fermentação é realizada

principalmente numa câmara cecal volumosa como os coelhos e aqueles cuja

fermentação é realizada num cólon volumoso como os equídeos e os elefantes

(CDftedal, 1996).
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Tabela 1. Comprimento do intestino delgado, ceco e intestino grosso em metros (m)
e porcentagem (%) em relação ao total do trato intestinal, em diferentes
espécies animais.

Animal Categoria Intestino Ceco Intestino
delgado grosso
m % m % m %

Boi' herbívoro poligástrico 46,0 81,0 0,9 2,0 10,2 17,0

Cabra ̂ herbívoro poligástrico 25,0 75,0 0.4 1.0 8,0 24,0

Cavalo ̂ herbívoro monogástrico 22,0 70,0 1,2 4,0 8.0 26,0

Coelho' herbívoro monogástrico 3,6 61,0 0,6 11.0 1.6 28,0

Elefante ̂ herbívoro monogástrico 20,0 62,0 - - 12,0 38,0

Peixe-boi® herbívoro monogástrico 23,7 57,2 - - 17,7 42,8

Suíno ̂ omnívoro monogástrico 20,0 81,0 0.3 1.0 4.5 18,0

Adaptação a partir de: 1 - Argenzio. 1996; 2- Quittet. 1982; 3-Sisson, 1986; 4- Carrington. 1963;
5- T.manatus, Ronald et ai, 1978 (dados correspondentes a uma fêmea adulta).

1.4- Fisiologia digestiva nos Trichechidae

Pela morfologia do intestino, o peixe-boi parece utilizar um sistema de fermentação

pós-gástrica como a dos herbívoros terrestres, similar ao do cavalo (Bum, 1986).

Tanto a estratégia digestiva como a de alimentação do peixe-boi podem

caracterizar-se por uma taxa de consumo baixa e velocidade de passagem lenta, e por

uma digestão pós-gástrica de ferragens muito eficiente, sendo bem adaptados a um

nicho totalmente aquático (Lomolino & Ewel, 1984). Essas estratégias são diferentes

das apresentadas pelos ruminantes, que possuem uma digestão pré-gástrica e taxas

de passagem lentas, bem como daqueles apresentadas pelos não ruminantes

terrestres, os quais apresentam uma digestão pós-gástrica mas com uma taxa de

consumo alta e uma velocidade de passagem rápida (Lomolino & Ewel, 1984).
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o ceco e o cólon próxímal parecem ser os principais locais de digestão de fibra

(celulose), de lipídios e proteínas no peixe-boi. Aparentemente eles digerem o

conteúdo e a parede celular das plantas ingeridas, pós-gástricamente (Bum, 1986).

O peixe-boi parece ser tão efidente como outros herbívoros terrestres na

capacidade de digerir o nitrogênio (proteína bruta), mas é consideravelmente mais

eficiente na digestão da celulose do que outro herbívoro de digestão pós-gástrica,

como por exemplo o cavalo. Isso é devido provavelmente à diferença na veloddade

de passagem de alimento no TGS entre essas duas espécies. No cavalo a velocidade

de passagem corresponde a 48 horas (Bum, 1986), enquanto que nos peixes-boís

corresponde a 146 horas (Lomolino & Ewel, 1984). Segundo Bum (1986), esse valor

individual de 146 horas é excessivo.

A veloddade de passagem pode variar com a dieta e condições de estresse.

Gailivan & Best (1986) determinaram, para T. inunguis, um tempo médio de passagem

do alimento de 5 dias (aproximadamente 120 horas); Itavo et ai (1997), trabalhando

com esta mesma espéde estabeleceram, para adultos, tempos de 114 horas, 126

horas, 161 horas, quando consumindo capim colônia (Brachiaría mutica), alface e

repolho respectivamente, e um total de 110 horas para dieta láctea consumida por

filhotes.

A efidénda na digestão da celulose é propordonal à velocidade de passagem em

herbívoros terrestres, sendo que baixas velocidade de passagem permitem uma

melhor fermentação microbiana da celulose. Em comparação aos ruminantes, o peixe-

boi é mais eficiente em digerir celulose do que a ovelha e igualmente eficiente à vaca

(Burn, 1986).
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Os principais produtos da fermentação microbiana da celulose são os Áddos

Graxos Voláteis (AGV), o dióxido de carbono e o metano (Church, 1974). Desses, os

AGV são os mais importantes para a nutrição do animal hospedeiro.

Os AGV produzidos por atividade microbiana são absorvidos no fluxo sangüíneo e

utilizados pela via do ddo do áddo cítrico para suprir energia para o animal (Bum &

Odell, 1987). A baixa concentração de AGV no estômago e duodeno, e altas

concentrações no ceco e cólon são indicativos de fermentação da celulose no intestino

grosso. Os valores de AGV do intestino grosso do peixe-boi são consideravelmente

maiores que nos cavalos, que também apresentam fermentação da celulose no

intestino grosso (Bum & Odell, 1967).

As concentrações de AGV no estômago e no intestino delgado do dugongo são

baixas (16 e 18 mmols/lltro, respectivamente), entretanto, as concentrações médias no

ceco e no intestino grosso, são muito altas (193 e 236 mmols/litro, respectivamente)

(Ronaldefa/., 1978).

Na maioria dos herbívoros terrestres, a concentração relativa dos AGV é:

acético > propiônico > butírico (Bum & Odell, 1987). No peixe-boi, dugongo, e

tartaruga marinha verde, a concentração dos AGV é: acético > butírico > propiônico. A

concentração relativa desses ácidos depende muito da dieta, e a similaridade na dieta

desses três consumidores de plantas marinhas tendem a confirmar esta hipótese (Bum

& Odell 1987). Nos ruminantes, a absorção dos AGV é considerada alta nos pré-

estômagos e no abomaso, média no ceco, e baixa nos intestinos delgado e grosso

(Church, 1974).
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A contribuição dos AGV para as exigências energéticas do animal também

depende da composição da dieta: 70 - 80% das exigências para bovinos e ovelhas e

15,2 % para tartarugas marinhas verdes (Burn & Odell, 1987).

Histologicamente, o intestino grosso do peixe-boi, assim como acontece com

outras espécies de herbívoros (cavalo, coelhos, entre outros), contém abundantes

células para absorção de AGV (Burn & Odell, 1987; Argenzio, 1996).

1.5- Alimentação do rnc/iec/ic/s/nuíigc/ís
♦

1.5.1- Alimentação natural e hábitos alimentares

Os peixes-bois consomem uma grande variedade de macrófitas aquáticas e semí-

aquáticas. O T. inunguis ingere unicamente plantas de água doce, enquanto que o

T. manatus e o T. senegalensis, consomem plantas marinhas, estuarinas e fluviais

\  (Best, 1981).

Na bacia amazônica, a disponibilidade sazonal de plantas aquáticas para alimento

depende da subida e descida da água dos rios, (amplitude de 10 - 15 m), em função

das chuvas periódicas na região. Nas águas altas (cheia), a abundância e qualidade

das plantas favorece um maior consumo de alimento pelos peixes-bois, enquanto que

nas águas baixas (seca), eles consomem menos. Quando o alimento é abundante, os

^  peixes-bois não apresentam preferência por local de alimentação (Best, 1981).

A falta de opções alimentares para o T. inunguis durante o período da seca foi

observada por Best (1981) e Colares (1991b), sendo que, pela menor disponibilidade

de alimentos, os animais devem comer o que encontram. No entanto, na cheia, com a

abundância de macrófitas aquáticas, estes herbívoros são seletivos (Best, 1981;

Colares, 1991b).
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Além das plantas aquáticas, os peixes-bois ingerem seguidamente, ou

ocasionalmente, outros elementos como sementes de gramíneas, areia e

invertebrados (Colares, 1991). As macrófitas aquáticas abrigam em suas folhas e

raízes quantidades consideráveis de diatomáceas, algas e crustáceos que são

ingeridas pelos peixes-bois possivelmente de maneira acidental, junto com as plantas

aquáticas (Lomolino, 1977; Best, 1981), aumentando o valor proteico da dieta.

No rio Crystal (Florida - USA), exemplares de T. manatus foram observados por

Hartman (1971) alimentando-se principalmente de plantas submersas e ignorando a

vegetação flutuante e emergente, mas também foram observados comendo folhas,

nozes e galhos de árvores.

A coprofagia, que Já foi observada em peixes-bois cativos, é importante pelo

aporte de vitaminas do complexo B, nitrogênio protéico e não protéico, e bactérias e

protozoários ciliados (Best, 1981).

A taxa de consumo do peixe-boi é muito baixa para um mamífero do seu porte e é

menor do que a dos ruminantes, mas é consistente com a sua baixa taxa metabólica,

que é aproximadamente de 60% da esperada para um mamífero do seu porte

(Scholander & Irving, 1941).

Tanto o peixe-boi da Amazônia como o do Caribe alimentam-se durante 6 a 8

horas por dia, normalmente em períodos de 30 até 90 minutos, mas com seções de até

2 a 2,5 horas (Best, 1981).

Etheridge et al. (1985), em estudos de telemetria, registraram um tempo máximo

de alimentação para T. manatus variando entre 6 e 10 horas, durante 24 horas de

observação. Adicionalmente, Montgomery et al. (1981), estudando um espécimen
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jovem de T. inunguis, portando um rádio, observaram atividade tanto diurna quanto

noturna, o que pode indicar consumo de plantas em ambos os períodos.

Lomolino & Ewel (1984) determinaram um consumo de Eichhomia crassipes

equivalente a 0,48 kg de matéria seca/hora para T. manatus. Utilizando o valor de 6 a

8 horas por dia de alimentação, Hartman (1971) concluiu que para Eichhomia

crassipes, peixes-bois adultos consomem entre 2,88 até 3,84 kg/dia de matéria seca

ou entre 43,0 e 57,3 kg/dia de matéria verde. Bengston (1983), estimou uma taxa de

consumo de uma dieta composta de três espécies de plantas (Eichhomia crassipes,

Pistia stratiotes e Vailisneria americana), em 108 g por minuto, não encontrando

preferência entre as mesmas por parte dos animais.

O consumo de alimento no T. manatus foi estimado em 4,1% e 8,9% do peso vivo

por dia na primavera e no inverno, respectivamente (Bengston, 1983). Etheridge et ai

(1985), estimaram valores de 7,1% do peso corporal por dia para adultos (> 275 cm), e

de 15,1% do peso corporal para um infantil de 175 cm.

Também para o T. inunguis existem diferenças interessantes nos valores de

consumo, apresentados em diferentes publicações científicas (Best, 1981; Gomes &

Best, 1985; Best et aí, 1985; Cavallante et aí,. 1997). A qualidade da dieta é um dos

principais fatores que influenciam o nível de consumo, além da idade, do sexo e do

estado fisiológico em que se encontra o animal. Best (1981), determinou que os

valores necessários são de 8 a 9% do peso corporal, para um adulto com 300 kg de

peso, sem atividade reprodutiva, e de 10 a 13% para uma fêmea lactente ou gestante.

Gomes & Best (1985) encontraram uma porcentagem de consumo em T. inunguis,

variando entre 2,87% e 3,81% de peso vivo, dependendo da dieta. Eles também

encontraram uma correlação negativa entre a percentagem de consumo e o

16



<7

peso corporal; uma variação inversa do consumo diário com o conteúdo de fibras

das dietas; e uma relação direta entre o tempo de retenção do alimento com o

conteúdo de fibras da dieta. Best et ai. (1985) determinaram em T. inunguis um

consumo variando entre 4% e 12% do peso vivo. Cavallante et ai (1997), também

trabalhando com T. inunguis, obtiveram valores de 23,7%, 9,8% e 2,2% quando um

exemplar adulto foi alimentado com alface, repolho e capim colônia, respectivamente;

estes mesmos autores determinaram valores de 4,7% e 7,0% quando um filhote

macho e um filhote fêmea, respectivamente, foram alimentados com a mesma fórmula

láctea.

1.5.2- Principais plantas e suas características bromatológicas

Uma grande variedade de plantas tem sido descritas na dieta natural do

T. inunguis. Uma listagem dessas plantas e suas principais características

bromatológicas são apresentadas (Tab. 2 e 3).

Na alimentação básica do 7. inunguis as gramíneas estão sempre presentes, e

foram identificadas em 96% das amostras de conteúdo estomacal analisadas por

Colares (1991b). As espécies encontradas por esta autora com maior freqüência, em

tratos intestinais e fezes, foram Paspaium repens e Echinochioa polystachya.

Diferença entre as preferências alimentares dos animais em cativeiro em relação às do

ambiente natural, entre fêmeas e machos, e entre jovens e adultos foram também

descritas (Colares, 1991b).
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Tabela 2- Plantas consumidas pelo T. inunguis na natureza

,7

Araceae

Asclepladaceae
Cyperaceae
Convolvulaceae

Euphorbiaceae
Fabaceae

(legumínosae)

Lentíbulariaceae

Moraceae

Nymphaeaceae

Poaceae

(Gramineae)

Nome Científico Nome Comum

Pontederiaceae

Salviniaceae

Oenotheraceae

Polygonaceae
Algas

Montríchardia arborescens

Pistia stratiotes

Madarosperma traillianum
Scyrpus cubensis
Ipomoea aquatica
Operculina alata
Hevea spruceana
Neptunia oleraceae
Phaseolus ovatus

Phaseolus pilosus
Utricularía foliosa

Utricularia minor

Cecropia sp.
Nymphaea sp.
Cabomba sp.
Echinochioa poly^tachya
Panicum chioroticu
Panicum chioratum

Panicum panicum sp
Panicum purpurascens
Oryza grandiglumis
Oryza latifolia
Hymenache donacifolia
Hymenachne amplexicaulis

Leersia hexandra

Luziola spnjceana
Oryza perennis

Paspaíum fasciculatum

Paspaium repens
Eichhomia azurea

Eichhomia crassipes
Pontederia cordata

Reussia rotundifolia

Salvinia auricuiata

Salvinia minor

Salvinia spmcei
Ludwigia heímintorrhiza
Ludwigia adscendens
Polygonum spectabile
Nâo identíficadas

Classificação

Alface d'água; muríru pagé
Cipó icica
Capim pirí
Batatarana

Seringa do igapó
Bucho de jacaré

Feijorana
Camarão quiçá

Cabomba

Canarana

Capim navalha; bico de pato

Arroz bravo

Capim murim

Capim membeca
Aguapé; muriru
Aguapé; muriru

Caribé

Flutuante

FIlutuante

Flutuante

Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Flutuante

Submersa

Emergente
Emergente
Emergente
Emergente

Emergente
Emergente
Emergente
Emergente*

Emergente
Emergente
Emergente

Emergente*

Emergente
Flutuante

Flutuante

Flutuante

Flutuante

Flutuante

Flutuante

Emergente
Submersas

Referências: Junk, 1979; Best, 1981; Colares & Colares, 1987; Coiares, 1991b.
*: Encontrado em tapetes flutuantes
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Tabela 3- Valores nutricionais (% de MS) de algumas plantas utilizadas pelo
T. inunguis como alimento.

/

Espécies MS PB PC EB MM Ca P Mg K Na Si
Kcal/g

------

Eichhomia crassipes "7A'~~iT,4~' 6479'"òjie" 15,0 2,17
■qJj""Õ,50" ■4.30' "OAI

SaMna auricuiala 5,5 12,2 64,9 0,166 1,06 21,4 0,24 0,39 1.78 0,83 2,84
Pistia stratiotes 7,2 11,5 60,6 0,115 28,7 4,28 0,19 0,50 4.78 0,83 0,85
Utrícularia foliosa 4.1 14,9 43,3 3,840 18,0 0,52 0,08 0,16 2,22 1,66 1,80
Reussia rotundifoNa 8,3 11,6 68,3 4,120 9,9 1,22 0,16 0,16 3,44 0,04 0,13
Pontedeira sp. 6,3 11.1 53.4 3,900 14,9 1,10 0,47 0,24 5,69 0,04 0,74
Paspaium repens 16,7 9,8 69,2 3,990 12,7 0,29 0,16 0,22 2,71 0,03 2,86
Leersia hexandra 30,3 10,4 77,8 4,220 10,9 0,24 0,14 0.12 1,66 0,02 2,61
Scyrpus cubensis 18,7 10,1 75,0 4,290 08,1 0,23 0,14 0,09 2,68 0,03 1.17
Nepiunia oleracea 10,3 19,6 37,7 4,320 12,2 0,92 0,21 0,35 3,69 0.13 0,53
E, polistachya 17,4 9,2 71,9 3,920 10,9 0,29 0,15 0,22 3,33 0.03 2.10
P. fasciculatum 25,6 5,8 70,9 4,100 10,4 0,58 0,09 0,25 2,23 0,02 0,22
Orysa perennis 16,1 8,1 66,5 3,880 11.2 0,15 0,11 0,10 2,02 0.07 3,72
Hymenachne 13,9 21,3 65,6 3,930 13,1 0,20 0,15 0,23 3,18 0,02 2,60
ampiexicauiis

Referência: Junk, 1979.
MS: Matéria Seca; PB: Proteína Bruta; PC: Parede Celular (técnica Van Soest & Wine, 1967); EB: Energia
Bruta (Kcal/g de MS); MM: Cinzas; Ca: Cálcio; P: Fósforo; Mg: Magnésio; K: Potássio; Na: Sódio; Si: Silício

1.5.3- Alimentação em cativeiro

Pouco tem-se trabalhado com a alimentação do T. inunguis em cativeiro. Colares,

(1991b), utilizando animais criados em cativeiro e alimentados com plantas do

ambiente natural, observou um maior número de peixes-bois se alimentando nas

partes baixas da coluna da água, comendo unicamente na superfície as plantas

flutuantes. As plantas emergentes eram puxadas para baixo e ingeridas no fundo. A

autora cita o fornecimento do capim colônia (Brachiaria mutica), nas práticas correntes

de manejo para os peixes-bois criados em cativeiro no INPA,

A utilização de uma grande quantidade de alimentos não tradicionais, além das

plantas comumente encontradas na natureza, foi citada por Best (1981), para

7. manatus em cativeiro. Alguns alimentos cultivados ministrados, são: couve, alface,

beterraba, cenoura, batata, nabo, rábano, cebolas verdes, aipo, salsa, espinafre, capim
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(Poa sp.), feno, alfafa, trevo, "rye grass", dente de leão, bananas, maçãs, pêra, cacau,

anchova, salmonete, carne crua de gado, pão, bolachas, etc. Também são

ministrados outros alimentos de origem vegetal comuns na dieta dos peixes-bois

silvestres, das seguintes famílias (Best, 1981): Algae (Fucus vesiculosus, Ulva sp.);

Alismataceae {Sagitaria latífolia, Sagitaria. sp.); Araceae (Montrichardia arborescens,

Pistia stratiotes)] Cambombaceae (Cabomba aquatica, Cabomba. Sp.)] Cannaceae

(Cana indica)] Ceratophyllaceae (Ceratophylium demersum)] Commelinaceae

(Tradescantia diuretica)] Convolvulaceae (Ipomoea aquática)] Cyperaceae (Cyperus

radiatus)] Fabaceae (Centrosema brasilianum)] Halaragaceae (Myriophylium sp.)]

Nymphaeaceae (Nymphaea sp.); Poaceae (Graminae) (Brachiaria planaginea,

Echinochioa polystachya, Hymenachne amplexicaulis, Panicum purpurascens,

Paspaium repens)] Pontederiaceae (Eichhomia crassipes, Pontedeira rotundifolia)]

Potamogetonaceae (Potamogeton sp., Zostera maritima)] Ruppiaceae (Rupia

maritima)] Salvinaceae (Salvinia sp.); Typhaceae (Typha dominguensis)] etc.

White & Francis-Floyd (1990), também citam o fornecimento de vegetais como

cenouras, aipo, alface e couve a exemplares de T. manatus em cativeiro.
7

No "Seaquarium" de Miami (EUA), os peixes-bois também têm sido alimentados

com maçãs, bananas, multivitamínicos e suplementos vegetais, incluindo cálcio e

fósforo, e brotos de aveia, produzidos através de cultivo hidropônico (White, 1984). As

melhoras na dieta correlacionam-se com o sucesso reprodutivo destes animais em

cativeiro. As vitaminas foram ministradas nas bananas e a medicação oral foi colocada

dentro de pequenos peixes como Mallotus villosus. White (1984), ressalta a

importância de uma dieta suplementada com cálcio e fósforo para solucionar o

problema de infantilidade nas fêmeas de T. manatus, no "Seaquarium".
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1.5.4- Principais características do capim colônia (Brachiaria mutica)

O capim colônia ou capim angola (Brachiaria mutica) é uma gramínea terrestre

e não faz parte da alimentação natural do T. inunguis (Fig. 2). Durante mais de vinte

anos este capim tem sido coletado para alimentação do peixe-boi do INPA em terrenos

desocupados nas redondezas de Manaus. A reprodução deste capim é feita

geralmente na forma de brotos. Quando cultivado de forma adequada, o capim colônia

apresenta características favoráveis para ser utilizado no consumo animal (Tab. 4).

A produção anual de matéria seca varia entre 5 e 12 t/ha; antes da

inflorescência apresenta características nutricionais diferentes do que no estágio de

inflorescència completa (Normas e padrões de nutrição e alimentação animal, 1992).

Tabela 4. Características bromatológicas do capim colônia {Brachiaria mutica)
(90% de matéria seca)

Estádio de crescimento Princípios nutritivos brutos %
PB EE ENN FB MM

Antes da Inflorescência 15,93 3,32 36,46 22,37 11,92
Inflorescência completa 3,60 1,70 49,90 28,00 6,80
Fonte: Normas e padrões de nutrição e alimentação animal, 1992
PB: Proteína bruta; ENN: Extrativos não nitrogenados; MM: Matéria mineral; EE: Extrato
Etéreo; FB: Fibra bruta.

1.6- Estudos de digestibllldade em animais herbívoros

A coleta total de fezes é a maneira mais efetiva para estudar a digestibilidade

dos alimentos nos animais herbívoros (Church, 1974; Schneider & Flatt, 1975; Sutton

et ai., 1977; Van Soest, 1982; Maurício et aí., 1996). No entanto em muitas ocasiões

a coleta total pode ser complicada. Por esse motivo métodos altemativos para os

estudos de digestibilidade têm sido testados. Os métodos mais comuns podem ser

classificados em indicadores internos e marcadores externos. Os indicadores internos
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Figura 2. A: Capim colônia (Brachiaria mutica) estocado no
INPA após a coleta. B: Planta de capim colônia
mostrando a inflorescência.
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mais utilizados são: lignina, cromógenos (principalmente a clorofila), sílica, nitrogênio

fecal, ácido diaminopimélico (DAPA) e cinzas insolúveis em HCI (Church, 1974;

Schneider & Flatt, 1975; Sutton ef a/., 1977; Van Soest, 1982; Fahey & Jung, 1983;

Maurício et ai, 1996). Os marcadores externos mais utilizados são: oxido crômico

(CraOa). EDTA crômico, plástico, corantes, polietilenglicol (PEG), ferro e substâncias

orgânicas marcadas e (Church, 1974; Van Soest, 1982; Maurício et ai,

1996).

Nos experimentos em que se deseja conhecer a digestibilidade da dieta, a

composição de cada nutriente é medida quantitativamente. Em adição à análise

química para os nutrientes proximais usuais, o conteúdo de substâncias altamente

indigestíveis, nos alimentos e nas fezes, é determinado. A digestibilidade pode ser

calculada a partir da relação entre os nutrientes e a substância indicadora, nos

alimentos e nas fezes. A lignina tem sido sugerida como um indicador muito apreciado

principalmente no caso de animais herbívoros consumindo altas porcentagens de

alimentos fibrosos (Van Soest, 1967; Kotb & Luckey, 1972). Este indicador já foi

amplamente utilizado em bovinos e ovinos, com resultados satisfatórios (Schneider &

Flatt, 1975), embora em plantas em seu estádio inicial de crescimento, uma pequena

fração da lignina possa ser absorvida e digerida (Andriguetto et ai, 1999).

Existem diversos tipos de marcadores intemos, utilizados principalmente com

duas finalidades: uma é para indicar o tempo de passagem do alimento através do

trato gastro intestinal (TGI), e a segunda para ser usada como substância inerte e

assim determinar digestibilidade (Macrae, 1974). Para ser qualificada como uma

substância apta como marcador nutricional, esta deve cumprir alguns requisitos: (1)

ser inerte e não apresentar efeitos tóxicos fisiológica ou psicologicamente; (2) não ser
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nem metabolizada nem absorvida no TGI; (3) não ter um volume apreciável; (4) ter

uma mistura uniforme e de boa distribuição no bolo alimentar; (5) não influenciar as

secreções do TGI nem a digestão, absorção ou motilidade normal; (6) não ter

influência na microfiora do TGI; (7) ter características físico-químicas facilmente

discemíveis através do TGI, que permitam medições quantitativas (Macrae, 1974).

O óxido férrico e o oxido crômico são compostos insolúveis e que coram as fezes,

de maneira uniforme e em forma evidente, de cor vermelha ou de cor verde,

respectivamente. São substâncias muito parecidas nas suas propriedades físicas e

químicas e sem efeito colateral aparente em suínos, ratos, peixes e aves. Estas

substâncias já foram amplamente utilizadas, com bons resultados em bovinos e ovinos

(Schneider & Flatt, 1975; Kotb & Luckey, 1972).

1.7- Composição das fezes

A matéria fecal excretada pelos animais é formada por resíduos não digeridos

dos alimentos; resíduos da bile e sucos gástrico, pancreático e entérico; restos

celulares provenientes da mucosa intestinal; produtos de excreção eliminados pelo

intestino e restos celulares e metabólicos dos microorganismos do intestino grosso

(Church, 1974).

A composição das fezes varia com a espécie, idade, sexo, etapa de produção

do animal, o nível de consumo do alimento e principalmente com o tipo de alimento

fornecido. Van Soest (1982) cita que novilhas fora de lactação e vacas em produção

apresentam perdas metabólicas diferentes, já que a vaca em lactação encontra-se

num balanço negativo de energia enquanto que as vacas secas alimentam-se perto

ou acima das necessidades de manutenção. O conteúdo de nitrogênio na matéria
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orgânica metabólica das fezes dos ruminantes é de aproximadamente 7%, entretanto

o conteúdo de nitrogênio da matéria orgânica metabólica dos não ruminantes é maior,

aproximadamente 9% e provavelmente contém uma maior proporção de células de

microorganismos vivos (Van Soest, 1982).

A composição das fezes de vários ruminantes, consumindo diferentes tipos de

alimentos, foi compilada por Church (1974). A Tabela 5 apresenta uma versão

resumida desses dados onde pode-se observar as diferenças existentes tanto entre

diferentes espécies animais consumindo dietas similares, como entre as diferentes

dietas consumidas pela mesma espécie animal.

Já os coelhos, animais herbívoros monogástricos consumindo um mesmo

alimento, apresentam dois tipos de fezes: fezes duras e fezes moles, com

composições diferentes. Na Tabela 6 é apresentada a composição dessas fezes,

quando alimentados com ração, (segundo as Normas e Padrões de Nutrição e

Alimentação Animal, 1992),

Tabela 5. Composição percentual das fezes de diferentes ruminantes (base
seca).

ANIMAL Cervo Cervo Ovelha Ovelha Ovelha Temeiro Novilho

Alimento Feno de "Caobo" Ferragem Feno de Alfafa Dieta Feno de
alfafa do mato de capim alfafa granulada semi- alf.: conc.

sintética Rei. 1:1

Análise

Umidade - - 50-69 - 54-64 80-82 76-79
Proteína bruta 16-17 11-12 10-16 1-25 9-10 37-58 13-19
Gordura bruta 3-4 8-9 7-10 - - 34 3-6

Fibra bruta 39-40 30-32 21-29 - 41-49 - 32-44
Extrativos não
nitrogenados 28-29 43-44 26-36 - -

- 28^6
Cinzas 11-13 6-7 8-11 15-25 16-19 13-21 4-8

Energia Bruta - - 3,92-4-46 - 4.18-4,31 - -

(Kcal/g)

Fonte: Church. 1974
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Tabela 6. Composição das fezes de coelho (valores referidos à matéria seca).
Fezes

Análise Duras% Moles%

Proteína Bruta 11,0 35,0

Extrato Etéreo 4,0 3,5

Fibra Bruta 35,5 14,0

Extrativos não nitrogenados 41,5 36,5

Minerais 8,0 11,0

Fonte: Normas e Padrões de Nutrição e Alimentação Animal, 1992

Assim como acontece com os coelhos, os peixes-bois também praticam a

cecotrofia. Sucessivas observações pessoais confirmam este hábito, que parece ser

mais acentuado em filhotes de até um ano de idade do que em adultos.

Lamentavelmente existe uma completa falta de informação sobre as características

físico-químicas das fezes do peixe-boi da Amazônia (7. inunguis). Lomolino (1977),

estudou, na Flórida, algumas características das fezes do 7 manatus latirostris

quando alimentado com duas dietas diferentes. Embora tenham sido analisadas

somente três características das fezes, a informação é valiosa e vale a pena ser

considerada como ponto de referência para outras análises tanto da mesma espécie

quanto para o 7. inunguis (Tabela 7).

Tabela 7. Conteúdo de energia bruta, nitrogênio, e fósforo nas fezes de peixe-
boi (7. manatus) em estudos com aguapé {Eichhomia crassipes) e alface
(Lactuca sp.), (na matéria seca).

Planta

Eichhomia crassipes

Lactuca sp.

Energia
JK^I/g

3,907

4,857

Nitrogênio
%

2,26

2,65

Fósforo

%

0,46

1.12

Fonte: Lomolino (1977)
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1.8- Alimentação de filhotes de peixe-boi

^ O estudo da alimentação de filhotes de peixe-boi em cativeiro é recente. Até

1979 não existia nenhum registro sobre a composição do leite de T. manatus, e ainda

hoje, não existe nenhum trabalho publicado sobre a composição do leite de

T. inunguis. Esta falta de informação sobre a composição do leite da mãe,

provavelmente limitou, inicialmente, a criação de filhotes órfãos em cativeiro. O

primeiro estudo neste sentido foi realizado por Bachman & Irvine (1979). Eles

extraíram leite de uma fêmea de T. manatus latirostris, aparentemente em avançado

estado de lactação (o filhote tinha 198 cm de comprimento). A composição deste leite,

após análise da primeira amostragem foi a seguinte: água, 70,50 %; MS, 29,50 %;

lipídeos, 21,40 %; proteína, 8,90 % e carboidratos, 0,295

Esses dados representam a média dos valores obtidos para cada uma das tetas.

Os autores detectaram a ausência de lactose nesse leite e também que o principal

lipídio do leite eram os triglicerídeos. O principal ácido graxo encontrado no leite do

peixe-boi da Florida foi o ácido oleico (18:1 - 47,0%), que também é, comumente, o

principal ácido graxo no sangue (31,3%) dessa espécie. O diâmetro dos glóbulos de

gordura no leite variou entre 0,7 e 7,0 pm, com uma média de 2,7 ±1,2 pm. Nessa

fêmea, os valores de cálcio, fósforo e potássio do leite foram baixos, mas os valores de

sódio e cloro foram muito altos, quando comparados com os da vaca (fíos taums e Bos

indicas).

/ Best et al. (1982) utilizaram três tipos de substitutos de leite na alimentação de

filhotes de T. inunguis em cativeiro no INPA: o leite em pó integral, o leite de soja e

uma mistura de banana e leite em pó integral. Como parte da dieta, foram

adicionados, manteiga e complexo multi-vitamínico. Desses três substitutos, o leite em
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pó integral revelou melhor resultado do que os outros, obtendo-se incrementos de peso

de 1 Kg e uma taxa de crescimento de 1,4 cm por semana. Para os autores, esses

valores são similares aos alcançados por filhotes do Seaquarium de Miami,

alimentados pela própria mãe.

Colares et ai (1987) também estudaram a alimentação de filhotes do T inunguis

em cativeiro no INPA, testando três dietas por um período de 2 meses cada. Eles

utilizaram leite em pó integral e óleo vegetal na preparação da fórmula, obtendo

ganhos de peso médios muito baixos variando entre 22 e 38 gramas/semana.

Tf Rosas (1992), também trabalhando no INPA, com filhotes de T. inunguis,

relacionou a idade e o peso de quinze filhotes órfãos alimentados com fórmula artificial

(composta por lOOg de leite em pó e 25 ml de óleo de soja em um litro de água),

pesados semanalmente, obtendo a seguinte equação de regressão, que estima a

possível idade do filhote a partir do peso:

Peso(kg)= 11,6 + 3,5X (meses) r= 0,86

Silva et ai (1992) alimentaram um filhote de T. manatus com uma fórmula

composta por leite integral e complexo multivitamínico. Inicialmente o consumo foi de

1,1 litros por dia e aumentou gradativamente até chegar a 4,4 litros por dia. Esse

filhote apresentou um ganho de peso de 46 Kg em 213 dias (1,4 Kg/semana) e cresceu

33 cm nesse período; mas não chegou a adaptar-se com o consumo de vegetais.

Mignucci (1992) utilizando uma fórmula láctea incluindo leite de cabra e soja, para

alimentar um filhote de T. manatus, que pesava 27,6 Kg, obteve um consumo de até

3,6 litros por dia. Esse indivíduo alcançou em 10 meses, com um consumo de 18,4 Kg
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de plantas por dia, o peso de 147,2 Kg (aumento de peso de 3,68 Kg/semana),

evidenciando a importância do consumo de plantas desde os primeiros meses de vida.

White & Francis-FIoyd (1990), citam que o primeiro filhote nascido em cativeiro no

"Seaquarium" (Miami - Florida, EUA), começou a mordiscar folhas de alfece onze dias

depois de nascido. Os filhotes continuam se alimentando de leite até completar entre

18 e 24 meses de idade, dependendo geralmente do nível de consumo de plantas.

1.9- Passado, presente e perspectivas da espécie

A população do 7. inunguis tem se reduzido drasticamente, devido principalmente

à caça excessiva que este mamífero amazônico sofre (Rosas, 1991). Existem

registros da caça do peixe-boi pelos indígenas, para alimento e para utilização do

couro, desde a época colonial (Acuna, 1859).

Desde 1658 já se registrava o comércio para a Europa de carne e gordura deste

animal, em grandes quantidades (Silva, 1790). Nos séculos seguintes a situação

continuou, e no século passado, entre 1935 e 1954, o extermínio do peixe-boi

aumentou com o advento da indústria do couro, quando foram enviados entre 80 000 e

140 000 couros ao sul do Brasil para serem utilizados na fabricação de correias, polias

e mangueiras, devido a sua alta resistência (Mendes, 1938; Domning, 1982).

Atualmente o peixe-t>oi aparece como espécie ameaçada de extinção segundo o

livro vermelho da lUCN (2000). O peixe-boi é protegido oficialmente no Brasil desde

1967 (Lei de Proteção à Fauna, número 5197, de 03 de janeiro de 1967; Portaria 3481

de 31 de maio de 1973 e Portaria No. 011, de 21 de fevereiro de 1986), e pelo plano de

ação do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) de 1998. No entanto, a espécie

continua sendo ameaçada pela caça, unindo-se a isto outros agravantes como o baixo
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índice reprodutivo próprio do gênero (Marmontel et ai, 1992; Marmontel, 1995) e a

degradação de seu ambiente, devido principalmente a desmatamentos, extração ilegal

de pedras preciosas, e à construção de barragens para geração de energia elétrica

(Rosas, 1994).

Por este motivo, devem ser procuradas novas formas de proteção à espécie. Uma

destas formas de proteção é o estabelecimento de "Criadouros Conservacionistas" tal

como já foi implementado pelo IBAMA (portaria 139-N de 29 de dezembro de 1993),

visando proteger outras espécies animais da fauna brasileira.

A criação de animais em cativeiro, tanto de filhotes órfâos quanto de animais

adultos, que sob condições controladas de alimentação e saúde possam ser

preservados e possam vir a reproduzir-se, incrementando desta maneira o número de

representantes da espécie, para posteriormente serem devolvidos ao ambiente natural,

pode ser uma altemativa para tentar ajudar a evitar a extinção da espécie.

No IMPA a criação de peixes-bois em cativeiro tem dado bons resultados,

mantendo-se, até dezembro de 2000, um total de seis animais adultos, cinco sub-

adultos, um filhote órfão e um filhote nascido em cativeiro. Suspeita-se que

prováveis deficiências nutricionais (além de sistemas de manejo e instalações

inadequadas) impediram por muitos anos a reprodução dos animais adultos e

podem também ter limitado o crescimento de filhotes e sub-adultos (registros Lab.

Mamíferos Aquáticos-INPA/CPBA; Colares, 1991b; Rosas, 1994).

A partir das informações obtidas neste trabalho, espera-se conhecer melhor as

preferências e as necessidades alimentares do peixe-boi da Amazônia em cativeiro

(plantas silvestres, plantas cultivadas, fórmulas lácteas) assim como ampliar o

conhecimento sobre as características bromatológicas das plantas mais consumidas
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pelo peixe-boi. O estudo da aceitação e preferência de plantas com teores

nutricionais mais elevados ajudará na formulação de dietas mais apropriadas,

beneficiando o crescimento e a reprodução. Devido à falta de um tipo de tabela de

exigências nutricionais para as espécies ou gêneros desta família, o conhecimento

dos níveis de proteína e energia exigidos pelo T. inunguis contribuirão na formulação

de dietas balanceadas. As informações obtidas poderão ser úteis não somente para

os animais atualmente em cativeiro no IN PA, mas também nos "Criadouros

Conservacionistas" que já existem para algumas espécies animais, e para outros

que possam vir a ser criados no futuro, incluindo o peixe-boi.

1.10 / Objetivos

Considerando a pouca informação existente e com a finalidade de aumentar os

conhecimentos sobre as caraterísticas alimentares e nutricionais do Trichechus

inunguis em cativeiro, o presente trabalho teve os seguintes objetivos:

1- Conhecer as principais caraterísticas bromatológicas das plantas mais utilizadas

na alimentação do Trichechus inunguis.

2- Estudar as preferências alimentares do Trichechus inunguis em cativeiro,

utilizando tanto plantas naturais na dieta como outras cultivadas.

3- Determinar a digestibilidade das dietas utilizadas na alimentação do Trichechus

inunguis em cativeiro.

4- A partir dos estudos de consumo e digestibilidade de plantas em cativeiro,

estabelecer níveis adequados de proteína e energia para o Trichechus inunguis.
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5- Elaborar novas fórmulas lácteas e estudar o seu efeito no desenvolvimento de

filhotes de Trichechus inunguis em cativeiro.

6- Determinar um sistema de manejo adequado para o desmame de filhotes.

7- Propor uma dieta base como subsídio para futuros estudos das exigências

nutricionais em adultos de Trichechus inunguis criados em cativeiro.
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1

2- MATERIAL E MÉTODOS

2.1- Material

2.1.1- Coleta de plantas aquáticas (macrófitas aquáticas) na natureza, em quatro
locais da Amazônia Central

2.1.1.1 - Macrófitas aquáticas coletadas

No presente estudo, as plantas a serem coletadas foram selecionadas com apoio

das informações sobre as macrófitas aquáticas apresentadas por Colares (1991b),

utilizando os seguintes critérios de seleção: altas freqüências de ocorrência no Trato

Gastro Intestinal-TGI e nas fezes, alta freqüência na natureza, boa composição

nutricional (principalmente aquelas plantas com os melhores níveis de proteína e

energia), boa palatabilidade e alto consumo.

As plantas selecionadas foram: Echinochioa polystachya, Eichhomia crassipes,

Paspaium repens, Pistia stratiotes e Saívinia auriculata. Também foram escolhidas,

Cabomba sp., não citada no trabalho de Colares, (1991b), mas citada por Best (1981)

como consumida pelo T. inunguis e sendo, segundo observações pessoais prévias,

bastante aceita tanto pelos adultos quanto pelos filhotes. A associação Azolla-

Anabaena, também foi incluída. Esta não é citada como planta habitual na alimentação

do T. inunguis, mas é geralmente encontrada nas zonas de igapós, e possui elevados

teores de proteína, sendo recomendada como suplemento protéico para alimentação

animal (Howard-Williams & Junk, 1977; Ruschel, 1990).

Echinochioa polystachya pertence à família Gramineae e é chamada

popularmente de "canarana". É uma planta de terra firme, emergente e robusta que

pode ou não estar enraizada em um substrato. Possui talos extremamente longos

sendo que suas porções superiores flutuam como um tapete na superfície da água.

Esta planta é comum em bancos de terra ou areia e em áreas de sedimentação de rios
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de águas brancas, podendo encontrar-se também, em pequenas manchas, em certas

áreas de águas pretas (Howard-Williams & Junk, 1977).

Eichhomia crassipes pertence a família Pontederiaceae e é chamada

popularmente de murerú ou aguapé. É uma planta flutuante com brotamento lateral

dos estolões, de fácil propagação e crescimento rápido. Seus pecíolos são

intumescidos, grossos, cheios de cavidades de ar, o qual mantém a planta flutuando.

Esta planta é comum principalmente no leito do rio Solimões e nos lagos de várzea

sujeitos a grandes flutuações no nível da água (Albuquerque, 1981, Howard-Williams

& Junk, 1977).

Paspaium repens pertence a família Gramineae e é chamada popularmente

de capim membeca. É uma planta de terra firme emergente e robusta, menor em

tamanho do que E. polystachya, mas também pode estar enraizada num substrato e

possuir talos extremamente longos. Suas porções superiores flutuam como um

tapete na superfície da água. Esta planta é comum em bancos e regiões de

sedimentação de rios de águas brancas, podendo também ser encontradas, em

pequenas manchas, em certas áreas de águas pretas (Howard-Williams & Junk,

1977).

Pistia stratiotes pertence a família Araceae e é chamada popularmente de flor

d'água, alface d'água, repolho d'água, murerú pagé e aguapé. É uma planta

flutuante livre, com brotamento lateral de estolões que se soltam regularmente e

possui folhas espiraladas com pecíolo curto. Esta planta é comum principalmente no

leito do rio Solimões e nos lagos de várzea sujeitos a grandes flutuações no nível da

água, ocorrendo portanto, em águas tranqüilas mas límpidas e não estagnadas

(Albuquerque, 1981, Howard-Williams & Junk, 1977).
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Salvinia auriculata pertence a família Salviniaceae e é chamada popularmente de

mururé-carrapatinho, erva de sapo e aguapé. É uma planta flutuante, denominada de

feto herbáceo. Possui um caule delgado, folhas com lâmina oval, quase circular, de

base cordada e ápice retuso, lembrando a forma de duas orelhas opostas

(auricuiada). Esta planta é comum nos lagos de várzea sujeitos a grandes flutuações

no nível da água, em alagados dos furos, paranás e rios, e em ilhas flutuantes que

descem o Amazonas (Albuquerque, 1981, Howard-Williams & Junk, 1977).

Cabomba sp. pertence á família Nymphaeaceae e é chamada popularmente de

cabomba. É uma planta submersa, enraizada no substrato. Esta planta é comum em

igarapés ou pequenas corredeiras, nas áreas de savana onde a luz sobre a água é

abundante, sendo que a correnteza é vantajosa para melhorar o suprimento da taxa de

nutrientes (Junk & Howard-Williams, 1984).

Azolla sp. pertence a família Salviniaceae = Azollaceae e é chamada

popularmente de azolla, murerú rendado, murirú rendado, mururé rendado e aguapé.

Esta planta encontra-se em associação simbiótica com a alga Anabaena azollae. A

Azolla é uma planta flutuante, muito pequena denominada de feto herbáceo.

Apresenta raízes e caules ramificados, revestidos com folhas pequenas alternadas e

sobrepostas. As folhas possuem um lóbulo ventral e outro dorsal, localizando-se

neste último um orifício interno com poro de comunicação com a atmosfera, onde se

aloja a alga Anabaena. A Azolla é comum principalmente nas margens de lagos, rios

e riachos de águas mansas, em ilhas flutuantes e em águas estagnadas ou solos

pantanosos. Ocorre muitas vezes como colonizador secundário no meio de

pradarias flutuantes de gramíneas (Albuquerque, 1981; Howard-Williams & Junk,

1977; Junk & Howard-Williams, 1984; Ruschel, 1990).
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A alga Anabaena azoHae pertence à família Nostocaceae. É uma espécie

filamentosa, com células alongadas e arredondadas nas pontas, e apresenta sempre

coloração verde. Absorve nitrogênio molecular do ar atmosférico graças à enzima

nitrogenase, convertendo-o em amônia, sendo desta maneira assimilado pela Azolla

(Ruschel, 1990).

2.1.1.2- Locais de coleta

As plantas aquáticas foram coletadas nos rios da Amazônia Central, nos

seguintes pontos: 1) no Lago Catalão (região de confluência dos rios Negro e

Solimões), 2) no baixo rio Negro, 3) no Furo de Paracuuba (passagem ou canal

ligando o rio Negro e o rio Solimões) e 4) na ilha da Marchantaria 3®15' 8 e 60°00' W

(sobre o rio Solimões) (Fig. 3). Os ambientes aquáticos onde as plantas foram

coletadas estão representados por um rio de água preta, caraterizado por ser

extremamente pobre em nutrientes e ácido (rio Negro), um rio de água branca,

caraterizado por ser relativamente rico em nutrientes e com pH neutro ou

ligeiramente ácido (rio Solimões), e dois locais com mistura de água branca e água

preta (lago do Catalão e Furo de Paracuuba) com composições intermediárias entre

os dois tipos de água (Junk & Howard-Williams, 1984).

2.1.2- Animais utilizados

Neste estudo foram utilizados 19 peixes-bois, todos da espécie Trichechus

inunguis, sendo 6 peixes-bois adultos e 13 filhotes, provenientes da Amazônia Central e

de outros pontos da Amazônia [rio Ariaú (afluente do rio Negro), lago Amanã (próximo

ao rio Japurá), rio Cuieiras (afluente do rio Negro na altura do arquipélago das

36



o

ESTADO DE AMAZONAS

B

Manaus

'é

Figura 3. Locais de coleta das plantas. A: Região de coleta
situada dentro dos mapas da América do Sul e do Estado
de Amazonas. B: Imagem captada por satélite indicando
os pontos de coleta.
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Anavilhanas), Coari (união dos rios Coari e Solimões) Codajás (rio Solimões),

arquipélago das Anavilhanas (rio Negro), Manacapuru (união dos rios Manacapuru e

Solimões), rio Urubu (afluente do rio Solimões), lago Salvador, lago Ariauzinho (rio

Negro), rio Tacutú (afluente do rio Branco), Maués (rio Maués, afluente do rio

Amazonas), Nova Olinda do Norte (rio Madeira)]. Os mesmos encontravam-se em

cativeiro no INPA ou ingressaram nessa instituição no transcurso deste trabalho.

2.1.2.1- Peixes bois adultos

Os peixes-bois adultos utilizados foram 3 fêmeas e 3 machos, com a idade

mínima de 10 anos e a máxima conhecida de 20 anos, no inído dos experimentos.

Alguns destes animais (2 fêmeas e 2 machos) chegaram ao INPA já na fase adulta

portanto, a idade não foi bem determinada. O peso médio desses animais, no inído dos

experimentos, foi de 197,8 Kg, com um mínimo de 142,0 Kg e um máximo de 263,0 Kg

(Tab. 8).

Tabela 8. Características individuais dos peixes-bois adultos utilizados neste
estudo.

NOME SEXO DATA DATA CCC CSC CIRCUNF. PESO
CHEGADA MEDIÇÕES (cm) (cm) MAXIMA (Kg.)

(cm.)

BOG 02 F 09/07/74 01/02/95 215,0 200,0 145,0 142,0
YANOMAMA 18 M 22/09/77 01/02/95 237,0 223,0 172,0 211,5
TUPI 20 M 16/05/78 01/02/95 240,0 226,0 163,0 199.0
CAMBA 57 F 18/04/84 01/02/95 265,0 248,0 180,0 263,0
ARANDU 58 M 18/04/84 01/02/95 211,0 197,0 163,0 172,0
TUKANO 60 F 18/04/84 01/02/95 229,0 218,0 163,0 199,0

CCC: Comprimento considerando a curvatura do corpo
CSC: Comprimento sem considerar a curvatura do corpo (em linha reta, ponto a ponto)
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2.1.2.2- Peixes-bois filhotes

Ingressaram no INPA, durante o desenvolvimento do presente trabalho, um

total de 13 filhotes (5 fêmeas e 8 machos), sendo a idade mínima estimada de alguns

dias de nascidos e a máxima de 6 meses, aproximadamente. /Ò peso médio desses

animais foi de 12,5 Kg, com um mínimo de 6,2 Kg e um máximo de 23,9 Kg (Tab, 9)./

Em todos os casos eram animais órfãos que ingressaram no INPA

provenientes de doações particulares ou entregues pelo IBAMA (Instituto Brasileiro

do Meio Ambiente) após a apreensão, por serem mantidos ilegalmente em cativeiro.

Na maioria dos casos estes filhotes apresentavam alto grau de desnutrição (Fig. 4) e

em alguns casos, ferimentos em diferentes partes do corpo.

Dos 13 filhotes ingressados, 6 morreram alguns dias após a entrada na

Instituição, devido a complicações de saúde decorrentes do alto grau de desnutrição.

Outros dois morreram depois de vários meses, em conseqüência de uma

contaminação por Salmonella sp. Portanto ̂o processo de lactação e desmame foi

seguido e estudado em 5 filhotes (em negrito, Tab. 9), sendo 3 machos e 2 fêmeas.

2.1.3- Plantas utilizadas na alimentação dos peixes-bois em cativeiro

Como fonte de alimentação tanto para os peixes-bois filhotes quanto para os

adultos, foram fornecidas a gramínea Capim Colônia {Brachiaria mutica), coletada três

vezes por semana em terrenos desocupados, nas redondezas de Manaus, e as

hortaliças alface (Lactuca sativa), repolho (Brassica oleracea) e couve (Brassica

oleracea capitata). Estas hortaliças eram provenientes de diferentes regiões, sendo

principalmente cultivadas em zonas de várzea próximas de Manaus e entregues no

INPA três vezes na semana.
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Tabela 9. Características individuais dos peixes-bois filhotes ingressados no
INPA no transcorrer deste estudo.

o

Nome Número Sexo Data de Peso CSC CCC

entrada (kg) (cm) (cm)
Guarany 70 M 18/08/94 23,9 106,0 115,0
Cunhatai 71 F 11/02/95 21,0 105,0 110,0
Tuxaua t 72 M 11/03/95 8.0 79,5 81,0
Gurumin t 73 M 25/04/95 10,9 98,5 99,0
Manacá 74 F 15/07/95 10,8 84,0 89,0
Purú 75 M 23/09/95 10,7 86,0 90,0
Picothã t 76 M 09/10/95 8.4 87,0 95,0
Sem nome f 77 F 04/08/96 11.9 93,0 97,0
Ariá t 78 F 01/07/97 13,9 90,0 98,0
Macuxi t 79 F 27/08/97 12,4 89,0 95,0
Maues t 80 M 15/10/97 11.4 92,0 100,0
Mundurucú t 81 M 22/01/98 6.2 70,0 71.0
Anamã 82 M 14/04/98 19,4 95,0 105.0
CSC: Comprimento sem considerar a curvatura do corpo (em linha reta, ponto a ponto)
OCO: Comprimento considerando a curvatura do corpo
f: Animais que morreram poucos dias após o ingresso no INPA.
Negrito: os animais estudados ao longo do período de lactação e até o desmame.

Outros vegetais como Cabomba (coletada em um lago próximo do INPA),

carambolas (Averrhoa carambola L.), coletadas dentro do INPA e Salvinia sp., Pistia sp.

e Eichhomia sp. (cultivadas e coletadas em tanques ou no lago artificial no Bosque

da Ciência do INPA), também foram ministrados de forma ocasional.

2.1.4 Fórmula láctea utilizada na alimentação de filhotes lactentes

A partir de estudos já existentes (Bachman & Irvine, 1979; Best et ai, 1982;

Golares et al., 1987), foi formulada uma nova dieta láctea, com a finalidade de

adequar melhor os níveis de proteína e energia consumidos, em relação à fórmula

anteriormente utilizada por Golares et al., 1987: 100 ou 125 ml de leite e 25 ml de

óleo vegetal.
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Figura 4. Filhote de peixe-boi desnutrido, recebido no INPA.
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nova fórmula utilizada, para o preparo de um litro, foi composta de: leite de

(§)
vaca em pó integral, 120 g, marca comercial Nestié-Ninho ; manteiga (de leite de

vaca) sem sal, 40 g, de diversas marcas; melão (Cucumis melo), 80 g, adquirido em

mercados locais e proveniente geralmente de São Paulo e ocasionalmente utilizado

melão regional. Este melão foi incluído unicamente com a finalidade de aumentar a

palatabilidade da fórmula, já que, ocasionalmente, alguns dos filhotes podem

apresentar problemas de aceitação no início do suministro da mesma. Foram

também incluídos, unicamente na primeira mamadeira da manhã; 1 gema de ovo de

galinha de granja comercial crua e uma colher, 15 ml, de suplemento dietético

Poliplex® (complexo mineral-vitamínico composto para cada 15 ml de: vitamina A,

2500 Ul; vitamina D, 200 Ul; BI, (tiamina), 0,75 mg; 82 (ribofiavina), 0,85 mg; 86

(piridoxina), 1,00 mg; vitamina C, 32,50 mg; nicotinamida, 10,00 mg; glicerofosfato de

cálcio, 150,00 mg; sulfato ferroso, 20,00 mg; sulfato de cobre, 1,50 mg; sulfato de

manganês, 1,25 mg; sulfato de magnésio, 1,25 mg; sulfato de zinco, 1,25 mg).

2.1.5 Instalações e equipamentos

Para as coletas das plantas na natureza, foram utilizadas as instalações do INPA,

com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas (Brasil). A base flutuante do lago

Catalão, na confluência dos rios Negro e Solimões, foi utilizada como ponto de partida

para os outros locais de coleta.

Dentro da Instituição, foi utilizado o sistema de piscinas já existente, construído

especialmente para abrigar os peixes-bois mantidos em cativeiro no IMPA, o qual

consta de 3 piscinas circulares, cada uma com um diâmetro de 10 m e profundidade
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de 3 m. As três piscinas comunicam-se entre si por dois tanques menores utilizados

como comedouros, um localizado entre a piscina 1 e 2 e o outro entre a piscina 2 e 3,

com medidas aproximadas de 2 m de profundidade, 2,5 m de comprimento e 1,5 m de

largura, e comportas laterais que são abertas ou fechadas, para permitir o acesso dos

animais, para alimentarem-se ou para locomoverem-se livremente entre as piscinas,

quando é assim permitido ou necessário, dependendo do manejo dos animais.

^ Para o manejo dos filhotes órfãos foi utilizado um tanque interno com dimensões

aproximadas de 2,5 m de comprimento, 1,5 m de largura e 1,0 m de profundidade.

Para a realização das análises laboratoriais, foram utilizados principalmente o

Laboratório do Setor de Mamíferos Aquáticos, CPBA/INPA, o Laboratório de análises

bromatológicas do Setor de Aquicultura, CPAQ/INPA, o Laboratório de físico química de

alimentos do Setor de Tecnologia de Alimentos, CPTA/INPA, o Laboratório do Setor de

Limnologia, CPGC/INPA e o Laboratório de análises de minerais para solos e plantas do

Setor de Agronomia, CPAG/INPA. Também foi utilizado o Setor de Celulose e Papel,

GPCF/INPA para a praparação das amostras de plantas, previa à realização das

análises laboratoriais. As análises das amostras sangüíneas coletadas tanto para

peixes-bois adultos quanto para filhotes, foram realizadas no laboratório de análises

clínicas da FHEMOAM (Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas), na

cidade de Manaus. ̂

Entre os equipamentos utilizados para a realização do trabalho experimental

figuram um caminhão tipo pick-up, para transporte de plantas aquáticas desde o porto

da CEASA (margem esquerda do rio Negro) até o INPA e para coleta do capim colônia;

um barco tipo "voadeira", com motor de popa, para transporte das plantas aquáticas

desde os pontos de coleta até o porto; 1 guincho elétrico para levantar os animais
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adultos para realizar as pesagens, 2 balanças para pesagem de peixes-bois adultos,

com divisões mínimas de 500 g e capacidade máxima de 200 Kg cada uma; balança

para pesagem de plantas e filhotes (para pesagens desde 500 g até 50 Kg); balanças

para pesagem das amostras para análises laboratoriais para pesagens desde 0,01

grama até 1 Kg e para pesagens desde 0,001 g até 9,999 g (balança analítica); maca de

contenção para os peixes-bois adultos e de porte médio; estufas para secagem do

material: pré-secagem 60° C (ar forçado) e secagem 105° C; mufla, 600° C; moinho,

para moer as amostras a serem utilizadas nas análises laboratoriais, com peneira de 1

o  mm; freezer comum (-10® C) para armazenamento provisório das amostras.

2.1.5.1- Comedouros

Com a finalidade de fomecer de maneira eficiente o alimento aos peixes-bois,

para a realização de experimentos posteriores, e facilitar o consumo do alimento, foi

construído um tipo de comedouro circular flutuante confeccionado utilizando mangueira

preta com 2,5 cm de diâmetro, unida nas pontas, formando círculos de

aproximadamente 1 m de diâmetro. Este sistema de comedouro foi utilizado da mesma

maneira que já é utilizado em algumas regiões do Brasil para a criação de peixes

herbívoros, com as plantas flutuando colocadas dentro do círculo. O objetivo neste caso

foi o de manter separados vários tipos de alimentos, oferecidos simultaneamente numa

área reduzida e a um custo mínimo. Não foi necessária a fixação dos mesmos.

Outro tipo de comedouro, com 80 cm de largura, 40 cm de altura e 40 cm de

profundidade, construído em madeira resistente á umidade, e suficientemente forte para

suportar algum peso dos animais também foi idealizado. O comedouro foi preso com

tubos de ferro à borda da piscina e foi construída uma plataforma de 30 cm de
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profundidade, suportada por correntes para dar mais firmeza ao conjunto. O comedouro

ficava ligeiramente inclinado sobre o nível da água (5 cm) com a metade da plataforma

coberta por água.

Este sistema, entretanto, foi descartado logo após o início do uso devido a: 1- o

animal somente conseguia atingir o alimento com a piscina totalmente cheia, pois, nos

dias de troca de água, com a demora no enchimento da piscina, ficando até mais de 24

horas sem comer, dependendo da demora de enchimento; 2- também, devido à forma

volumosa do alimento, que impedia colocar quantidades suficientes de cada vez; e 3- o

sistema apresentava alto custo por unidade, sendo que para trabalhar com vários

animais ou com vários alimentos ao mesmo tempo, seriam necessárias várias unidades.

2.2- Métodos

2.2.1- Coleta de plantas da natureza

A amostragem das plantas aquáticas na natureza para análise bromatológica, foi

realizada de forma aleatória. Procurou-se coletar, nos locais que apresentavam boa

quantidade de plantas, em cada uma das quatro áreas de coleta pré estabelecidas,

coletando-se plantas de pelo menos quatro pontos diferentes dentro de cada área. O

peso do material coletado para cada planta variou em geral entre 1,0 e 2,0 Kg, exceto

naqueles casos em que a quantidade de material encontrado foi muito pequena e o peso

do material coletado foi reduzido à quantidade encontrada.

As plantas coletadas eram colocadas imediatamente em sacos plásticos

transparentes e em seguida dentro de um saco de ráfia, para evitar a penetração dos

raios solares e portanto o aquecimento, devido às altas temperaturas ambientais

(Fig. 5). No final de cada período de coleta as plantas eram transportadas para o INPA.
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o Figura 5. Coleta de plantas na natureza para posteriores
análises bromatológicas
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Em todos os casos isto aconteceu no mesmo dia da coleta. Já, no LMA, as plantas

eram conservadas em congelador, por um máximo de 15 horas, até serem pesadas e

colocadas em estufa para secagem.

No campo, em cada ponto de amostragem, além de realizar a coleta das

plantas, foram registradas as seguintes informações: a- transparência da água,

através da utilização do disco de Secchi, sendo que esta medição, pelo fato de ser

um tanto subjetiva (devido à diferente capacidade visual das pessoas), foi feita

normalmente por três pessoas e posteriormente foi feita a média das medições;

b- profundidade da água no ponto da coleta; c- temperatura da água no ponto de

coleta, a uma profundidade aproximada de 10-20 cm; e d- temperatura do ar no

mesmo ponto.

O pH e o oxigênio dissolvido na água, correspondem a um trabalho paralelo

(Rodríguez e Faraco, dados não publicados) e foram analisados unicamente para a

época da cheia.

As coletas foram realizadas durante um ano, em duas épocas diferentes, época

da cheia e época da seca. Em total, foram realizadas 8 viagens de coleta, sendo 5 na

época de cheia, nos meses de maio (1), junho (2), julho (1) e agosto (1), e 3 na época

da seca, nos meses de outubro (1) e novembro (2).

Algumas plantas não foram encontradas na época da seca em algum ou em

nenhum dos pontos de coleta (Tab. 10). Não foram coletadas plantas no Rio Negro,

na época da seca, já que não estavam presentes nesse local.

No dia seguinte após a coleta de plantas, as amostras eram retiradas do

congelador e depois de permanecerem aproximadamente 30 minutos à temperatura

ambiente, dentro do saco plástico, era realizada a pesagem do material. A seguir o
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material era colocado em sacos de papel previamente furados e pesados, e colocados

em estufa de ar forçado, com temperatura de 55-60° C, para realizar a pré-secagem. O

tempo de pré-secagem variou dependendo do tipo de planta, demorando em geral de

dois até quatro dias. Após retirados da estufa, os sacos com as plantas eram

novamente mantidos a temperatura ambiente por aproximadamente 30 minutos e

posteriormente pesados.

Tabela 10. Local e época (nível do rio) de coleta das plantas utilizadas nesse
estudo.

Rio Negro
Planta

Furo de

Paracuuba

Marchantaria Catalão

Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca

Azolla-Anabaena XX NE X NE NE NE XX NE

Cabomba sp. X NE NE NE XX NE X NE

Echinochioa polystachya X NE XX XX XX XX NE NE

Eichhomia crassipes XX NE XX XX XX XX XX XX

Paspaium repens XX NE XX XX XX XX XX XX

Pistia stratiotes XX NE XX X XX XX XX XX

Salvinia auriculata XX NE XX NE XX NE XX NE

X: Encontrada unicamente em um ponto de coleta
XX; Encontrada em dois ou mais pontos de coleta
NE: nâo encontrada

Os valores de matéria seca parcial foram obtidos pela diferença de peso entre

o material antes e após ser colocado na estufa. A seguir, as amostras foram

trituradas em moinho com peneira de 1 mm de diâmetro e conservadas em frascos

de vidro, em temperatura ambiente, até serem realizadas as respectivas análises

laboratoriais, segundo as Normas Técnicas do Instituto Adolfo Lutz (1985) e AGAC

(1990).
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As análises laboratoríais, realizadas com esse material foram as seguintes:

• Umidade (perda por dessecação): Por aquecimento direto em estufa a 105 °C até

peso constante, mais a umidade determinada na secagem parcial.

• Lipídios: Extração contínua em aparelho Soxhiet utilizando éter etílico como solvente.

• Protídios: Determinação de nitrogênio pelo método micro l^eldahl.

• Cinza: Por aquecimento em bico de Bunsen e posteriormente em mufla com

temperatura de 550°C por 3 horas.

• Fibra bruta (método de Wendee): Utilizando o tratamento com solução de ácido

suifúrico 1,25 % e tratamento com solução de NaOH 1,25 %, durante meia hora

cada tratamento. A lavagem final é realizada com água fervendo. Foram

determinadas fibra bruta, após secagem a 105''C da amostra já tratada, e a fração

mineral da fibra após incineração em mufla a 550°C.

• Energia bruta: O valor da energia foi determinado utilizando bomba calorímétríca

para as amostras coletadas diretamente na natureza; para as plantas utilizadas

na dieta testada, o valor de energia foi calculado utilizando a fórmula:

E = (Proteína X 4 + Carboidrato X 4 + EE (gordura) X 9).

• Carboidratos: O valor foi obtido por cálculo, subtraindo de 100 a soma dos valores

obtidos no laboratório para umidade, proteína bruta, lipídios, protídios e cinza total.

• Matéria orgânica resistente à hidrólise (HROM): Determina celulose e quitina

(Buddington, R. K., 1980); consiste em tratar a amostra com ácido acético glacial

(CH3COOH) 80% e HNO3 concentrado, aquecendo a 100°C por 20 minutos,

adição de etanol, filtragem, lavagem com etanol, benzeno e éter; secagem em

estufa a 105°C (4 horas); pesagem e posteriormente queima em mufla a 550°C

(12 horas) e pesagem da cinza.
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• Fibra em detergente ácido (F.D.A.) ou lignocelulose: Consiste na separação da

parede e do conteúdo celular, para determinação de celulose, lignina e sílíca

utilizando uma solução detergente ácida (Van Soest, 1967). Para esta análise,

devido principalmente ao alto custo, foram escolhidas as plantas coletadas na ilha da

Marchantaria, como representantes das plantas aquáticas coletadas, considerando à

maior abundância de plantas presentes neste local (embora possa existir alguma

diferença entre pontos de coleta), e foi feita uma amostra composta incluindo para

cada espécie, as coletas realizadas na mesma época.

• Determinação de minerais: Foram determinados Ca, P, K, Mg, Fe, e Zn, . Para a

preparação dos extratos foi utilizada a digestão nítrico-perciórica das amostras

(Malavolta et ai 1989). A leitura para a determinação do P foi realizada em

(§)
espectrofotômetro de densidade óptica (UV-1200-01), marca Shimadzu , e foi

utilizado o comprimento de onda de 725 nm. A leitura para determinação de Ca, K,

Mg, Fe, e Zn foi realizada em espectrofotômetro de absorção atômica marca Perkin-

Elmer . Para esta análise também foram selecionadas as plantas coletadas na ilha

da Marchantaria, sendo analisadas da mesma maneira do que para a FDA.

Foram inidalmente calculados a média e o desvio padrão dos valores obtidos.

Posteriormente, os resultados foram analisados através de análise de variância

utilizando delineamento inteiramente casualizado, para avaliar as diferenças entre

plantas, entre épocas e entre locais de coleta. O Teste de Tukey foi utilizado para

determinar a diferença entre as médias.
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Todos 08 cálculos e transformações matemáticas foram realizadas através do

Microsoft Excel, 7.0 para Windows 95; as análises estatísticas foram realizadas

utilizando o pacote estatístico Jandel Scientific Sigma Stat. 3.0.

2.2.2- Manejo experimental dos peíxes-bois filhotes; teste da fórmula láctea

No caso dos filhotes as mamadas eram sempre dadas com o tanque cheio de

água. A água do tanque foi trocada normalmente uma vez ao dia, sempre pela

manhã, após a primeira mamada, para não deixá-los esperando até o enchimento do

tanque, o qual era completado em aproximadamente 1 hora. Devido as diferentes

datas de chegada de cada um dos filhotes, normalmente permaneciam um ou dois

animais, ao mesmo tempo, no mesmo tanque.

/Os filhotes foram alimentados durante o horário de expediente a cada hora,

com uma mamadeira plástica similar às utilizadas para bezerros, com capacidade de

1  litro (Fig. 6). Cada animal recebia o leite, às 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00 e 18:00 horas, somando em média um total de 10 mamadas de

leite por dia. O consumo era sempre ad libitum. Na maioria das vezes, quando o

animal chegava ao LMA-INPA, encontrava-se estressado e muito desnutrido, motivo

pelo qual o cuidado e as mamadas, durante os primeiros dias ou semanas,

dependendo de cada caso, eram aumentados, podendo ser oferecida a mamadeira

em forma continua ao longo da noite toda, ou incluindo uma mamada de leite a mais

pela parte da manhã e mais uma ou duas à noite (7:00 e 19:00-20:00 horas)^

O fornecimento de capim colônia (Brachiaria mutica), macrófitas aquáticas

{Cabomba sp.; Salvinia sp., Pistia sp., Eichhomia sp.) e verduras: alface (Lactuca

sativa), repolho {Brassica oleracea) e couve (S. oleracea capitata) foi constante
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Figura 6. Filhotes de peixe-boi no tanque disponível para essa
finalidade dentro das instalações do Laboratório de

Mamíferos Aquáticos (LMA), no INPA. A: Amamentação
de um dos filhotes com fórmula láctea artificial, contendo

óxido de cromo. B: Pesagem de um dos exemplares em
experimento.
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durante todo o período de lactaçâo e durante todo o dia e a noite, e o cónsumo

destas plantas também foi ad libitum.

No caso de animais que não estavam acostumados ao consumo de plantas,

devido a manejos inadequados nos locais prévios de cativeiro, inicialmente foram

homogeneizadas em liqüidificador algumas folhas de alface junto com a fórmula

láctea, utilizando liqüidificador comum, incluindo, nos dias a seguir, folhas de outras

plantas. Este sistema resultou adequado para acostumar os animais a consumirem

plantas, e após algumas semanas, eles já comiam regularmente plantas colocadas

na água.

O experimento não teve uma duração pré-definida, trabalhando-se em forma

contínua, até o desmame de cada filhote. Este desmame acontece na natureza com

uma idade aproximada de 24 meses (Rosas, 1994). Neste experimento o desmame

dos animais foi iniciado ao ultrapassarem os 50 kg de peso corporal,

independentemente da idade.

Na fórmula láctea utilizada, foi realizada a análise da composição centesimal

(matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, matéria mineral e energia), segundo o

procedimento já especificado, utilizado para as análises de plantas. Os carboidratos

foram determinados por diferença, extraindo de 100 os valores de umidade, proteína

bruta, lipídios, protídios e cinza total.

Foram avaliados os seguintes parâmetros: ganho de peso; comprimento

considerando a curvatura do corpo (CCC) e comprimento sem considerar a curvatura do

corpo (CSC); circunferência máxima; índice peso:CSC; consumo de leite para todo o

período de lactação; conversão alimentar; consumo de proteína; consumo de gordura e

consumo de plantas.
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Foi calculada a média e o desvio padrão dos valores obtidos. Foram utilizadas

regressões lineares ou quadráticas (segundo o melhor ajuste) para avaliar as

relações de consumo e de peso com as outras variáveis.

Todos os cálculos e transformações matemáticas foram realizadas através do

Microsoft Excel, 7.0 para Windows 95; as análises estatísticas foram realizadas

utilizando o pacote estatístico Jandel Scientific Sigma Stat. 3.0. A confecção dos

gráficos foi feita com o auxílio dos pacotes estatísticos Jandel Scientific Sigma Plot 3.0 e

Biostat 2.0.

2.2.3- Desmame de filhotes

A partir de dados existentes em registros no LMA/INPA e do intercâmbio de

idéias com os pesquisadores do Laboratório, sobre os aumentos de peso de filhotes

após o desmame e do peso de alguns filhotes ou sut>-adultos no momento da morte,

decidiu-se realizar o desmame considerando como ponto de partida o peso e não a

idade do filhote. O peso de desmame anteriormente utilizado no LMA, que era de 30

a 40 Kg aproximadamente, foi aumentado para 50 Kg.

O desmame foi feito de forma lenta é gradativa, iniciando-se com a restrição

láctea a 3 mamadas de 350 ml por dia. Isto representava em média,

aproximadamente (dependendo do animal) a redução a um terço da quantidade de

leite consumida diariamente antes do início do desmame. A quantidade de plantas

foi aumentada, incrementando principalmente alface, repolho e couve, mas também

o capim colônia, as quais permaneciam durante o dia e a noite no tanque.

As mamadas eram ministradas, uma ao início da manhã, outra ao meio dia e

outra ao final da tarde. O consumo de plantas era medido diariamente, subtraindo do
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peso do material oferecido o peso das sobras retiradas ao dia seguinte, as quais

eram pesadas após serem retiradas da água e serem mantidas à sombra por um

período de aproximadamente 8 horas, para eliminar o excesso de água adquirido na

piscina. O peso dos filhotes era controlado semanalmente. Após duas semanas

consecutivas de aumento de peso, as mamadas iam sendo paulatinamente reduzidas

a duas, posteriormente a uma e finalmente eram totalmente eliminadas.

Já com duas mamadas iniciava-se um processo de adaptação do animal às

piscinas externas, ficando algumas horas por dia numa piscina de fibra de vidro

externa e posteriormente (aproximadamente duas semanas, dependendo da

adaptação do animal) era definitivamente colocado na piscina maior ou num dos

tanques intermediários, dependendo do manejo dos animais restantes, no momento.

Nesse período a mamadeira continuava sendo ministrada, e a última mamada era

eliminada somente quando o animal ultrapassava os 75 kg ou eventualmente antes,

se o mesmo desistia de se aproximar para receber o alimento, desde que o peso

dele continuasse aumentando. Quando foi observada uma diminuição acentuada de

peso por mais de duas semanas (caso do filhote Purú), o animal era novamente

transladado ao tanque interno, onde eram administradas mais mamadas durante

algumas semanas, até regular o peso, sendo então realizado o translado definitivo

para a piscina externa.

Os parâmetros avaliados semanalmente foram o peso do animal, as medidas

de comprimento (CSC e CCC) e a circunferência máxima; e diariamente, o consumo

de fórmula láctea e de plantas. Outros parâmetros avaliados foram o número de dias

que o animal precisou para chegar no momento do desmame e o peso ao desmame.
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Por se tratar de um processo contínuo, os dados obtidos na etapa de

desmame, e nas etapas de lactação e restrição láctea, foram avaliados

estatisticamente em conjunto para esses parâmetros.

2.2.4- Determinação de parâmetros sangüíneos nos filhotes de peixe-boi.

^Para melhor avaliar o estado nutricional dos filhotes no processo de

desmame, foram realizadas coletas de sangue nas etapas de lactação, de restrição

láctea e após completado o desmame (1 até 5 meses após). Pelo menos uma

amostra, para cada uma das etapas foi tomada por animal. Não foram realizadas

coletas nas primeiras semanas após a chegada de cada animal (dependendo de

cada caso), devido ao risco de aumentar o estresse. Para realizar a coleta, o animal,

em jejum do dia anterior, era colocado numa maca de contenção e uma amostra de

sangue era coletada da parte intema da nadadeira (alternando direita e esquerda cada

vez que uma amostra era coletada), com o auxílio de uma seringa descartável, e

transferido imediatamente para tubos heparinizados, para evitar a sua coagulação. Os

tubos eram levados em seguida para o laboratório FHEMOAM (Fundação de

hematologia e hemoterapia do Amazonas), onde as amostras eram analisadas. ̂

As determinações realizadas nesse estudo foram: glicose (método GOD-PAP),

colesterol (método CHAD-PAP), triglicerídios (método GPO-PAP), proteínas totais

(método do Biureto), cálcio (método de Cresoftaleína-Complexona), fósforo (método

Merk-Biotrol), glóbulos vermelhos, hemoglobina, hematócrito e glóbulos brancos.

Os cálculos e transformações matemáticas foram realizadas através do Microsoft

Excel, 7.0 para Windows 95. Todos os parâmetros sangüíneos obtidos nas três etapas

de alimentação dos filhotes, foram analisados estatisticamente com ajuda de uma
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analise de variancla com delineamento inteiramente casualizado, utilizando o teste de

Tukey para a comparação entre as médias; fazendo-se uso do pacote estatístico Jandel

Scientific Sigma Stat. 3.0./,

2.2.5- Digestíbiiidade da fórmula láctea e tempo de passagem

Para determinar a digestibilidade da fórmula láctea (incluindo todos os

ingredientes, ver pág. 42) testada nos filhotes de peixe-boi, foi utilizado o oxido de cromo

(Cr203) como marcador extemo em duas fêmeas com idades aproximadas entre 6

meses e 1 ano.

Para não ter interferências nos resultados de digestibilidade, o fomecimento de

matéria vegetal foi suspenso sete (07) dias antes do início do experimento. Os dois

filhotes, que encontravam-se no mesmo tanque, foram separados, utilizando-se uma

divisão intema de madeira ou retirando um dos animais do tanque. Nenhuma das duas

formas de separação resultou efetiva, dado ao grande estresse provocado nos animais

pelo fato destes estarem juntos há vários meses. Como o estresse reduzia o consumo

de alimento, os testes, para cada um dos animais foram feitos com os dois animais

juntos dentro do mesmo tanque, mas em épocas diferentes, para poder detectar a

mudança na coloração das fezes após a ingestão do leite misturado com Cr203

Foram utilizadas 5,0 g de óxido de cromo para o preparo de 500 ml de fórmula

láctea. O horário da primeira mamada com Cr203 foi cuidadosamente anotado e a partir

deste dado foi determinado o tempo de passagem do alimento pelo trato do animal.

Foram feitas observações contínuas a cada hora, até o aparecimento das primeiras

fezes com mudanças na cor. Considerando o intervalo de tempo desde a primeira

ingestão de alimento com marcador (Cr203) até o aparecimento de uma cor esverdeada
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nas fezes, foi determinado o tempo de passagem. A coleta de fezes coradas pelo

Cr203, foi realizada antes de uma hora da defecação. O teste foi repetido três vezes

para um dos animais e duas vezes para o outro. Amostras do leite utilizado em cada um

dos testes assim como das fezes, foram coletadas e colocadas imediatamente em sacos

plásticos hermeticamente fechados, congeladas (em freezer a temperatura de -10C°) e

posteriormente, ao finalizar cada um dos testes, liofilizadas e analisadas.

Para determinação da concentração de óxido crômico no leite e nas fezes, foi

utilizada a metodologia descrita por Furukawa & Tsukahara (1966), utilizando um

espectrofotômetro de absorção atômica marca Perkin-Elmer® para a leitura das

soluções (a 350 nm). Os resultados foram colocados numa curva de calibração

previamente obtida.

As determinações laboratoriais realizadas sobre as fezes e o leite foram:

matéria seca, cinza, extrato etéreo e proteína, seguindo o mesmo procedimento de

preparo das amostras, já detalhado para a análise das macrófitas aquáticas da natureza.

A partir destes dados e utilizando a curva de calibração, foi determinada a digestibilidade

desses nutrientes na fórmula.

Foram realizadas a média e o desvio padrão dos valores obtidos. Os cálculos e

transformações matemáticas foram realizadas através do Microsoft Excel, 7.0 para

Windows 95.

2.2.6- Manejo experimental dos peixes-bois adultos

Cada uma das trés piscinas utilizadas pelos peixes bois adultos, era lavada uma

vez por semana, em dias altemados, seguindo o procedimento normal de manejo, sendo

58



que o enchimento de cada piscina iniciava-se logo após a lavagem e era completado em

aproximadamente 24 horas.

O alimento era ministrado aos animais diretamente na água (sendo que o

mesmo flutuava), colocado em 2 partes iguais, todos os dias de manhã,

(aproximadamente às 9:00 horas) e à tarde, aproximadamente às 17:00 horas. Após

serem coletadas, as sobras de alimento do dia anterior eram mantidas na sombra por

aproximadamente 8 horas e posteriormente eram pesadas Os animais eram pesados

no início do período experimental e posteriormente a cada 30 dias, aproveitando o dia

de esvaziamento das piscinas para limpeza. Nesses dias, a alimentação era ministrada

unicamente após o término das pesagens e quando o nível da água na piscina

alcançava no mínimo 50 cm. Para realizar as pesagens os animais eram contidos em

uma maca e mantidos suspensos. Para fazer a pesagem dos animais, era utilizada a

balança do LMA-INPA, com uma capacidade de 200 Kg. Quando o animal pesava mais

do que 200 Kg eram utilizadas simultaneamente duas balanças de 200 Kg, pendurando

cada extremo do suporte da maca em cada balança, segundo o procedimento de

manejo normalmente utilizado.

No momento do esvaziamento das piscinas era colocada sobre o tanque uma

lona plástica para proporcionar sombra aos animais e evitar a incidência direta de sol

nos animais durante os diferentes procedimentos de manejo. Outro cuidado seguido foi

molhar os animais constantemente com uma mangueira, prindpalmente na área das

narinas e dos olhos, para evitar o ressecamento.
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2.2.7- Aceitabilidade de rações comerciais extrusadas

Com a intenção de observar a aceitabilidade de diferentes rações, e visando

melhorar o teor de nutrientes consumidos pelos peixes-bois em cativeiro, foram

oferecidas três rações comerciais extrusadas. Devido a carência do equipamento

adequado para extrusar e ao sistema de manejo de troca de água das piscinas

(precisando-se de rações que flutuassem na água para eventualmente não acumular

resíduos no fundo das piscinas) foi preciso usar rações comerciais produzidas para

outras espécies animais e não foi possível testar rações de formulação própria. É

importante mencionar que anteriormente não tinham sido feitas tentativas de utilizar

ração para estes peixes-bois.

Neste teste foram utilizados quatro animais, sendo três fêmeas e um macho.

Inicialmente, as rações foram colocadas dentro de três círculos de mangueira preta,

colocando em cada um deles 250 g de ração, ficando portanto cada círculo com uma

ração diferente. Os animais encontravam-se isolados no momento do teste.

Posteriormente foram colocadas dentro dos círculos e junto com as rações, plantas

como alface, repolho e P/sf/a, com a finalidade de atrair a atenção dos animais para

dentro dos círculos. Finalmente, não sendo observada diferença nenhuma de

preferência entre as três rações, e com o objetivo de induzir os animais ao consumo de

ração, independente de marca, foi utilizado um sistema, mediante o qual uma mistura

das três rações, em quantidade aproximada de 30 g, era colocada em uma folha de

repolho e esta posteriormente era enrolada e amarrada com uma folha ou um talo fino

de capim Colônia, formando desta maneira um pacote.
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Tabela 11. Caraterísticas nutricíonais das rações comerciais

Nutriente Ração A RaçãoB Ração C

Proteína Bruta (%) 18,0 22,0 27,00
Proteína Animal (%) NI 7,0 NI

Extrato Etéreo (%) 5,5 6,0 8,0
Fibra Bruta (%) 5,0 5,0 4,5
Cinzas (%) 13,0 15,0 12,0
Ca (%) 1,8 2,5 2,0
P (%) 0,6 1,0 0.9
NI: Não indica

Ingredientes da ração A: milho integral moído, farelo de trigo, farelo de arroz,

farinha de carne e ossos, farelo de soja, gérmen de milho, gordura animal estabilizada,

calcário caicítico, cloreto de sódio e premix mineral vitamínico. Ingredientes da ração B:

flocos de milho e de sorgo, farinha de came, farinha de peixe, farelinho de trigo, farelo

de arroz desengordurado, farelo de soja, fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, lecitina

de soja, gordura animal, cloreto de sódio, antioxidante BHT e premix mineral vitamínico.

Ingredientes da ração C: milho cozido, farelo de soja, glúten de milho 60, quirera de

arroz, farelo de trigo, farinha de came e ossos, farinha de vísceras de aves, leite em pó

integral, gordura animal, calcário caicítico, fosfato bicálcico, cloreto de sódio,

antioxidante BHT, premix mineral vitamínico.

2.2.8- Preferência alimentar de plantas

Para avaliar a preferência alimentar de plantas pelos peixes-tx)is em cativeiro,

foram oferecidas, de forma individual, oito espécies de plantas, sendo quatro, parte da

alimentação natural, Cabomba, Pistia, Eichhomia e Salvinia, três verduras cultivadas,

alface, couve e repolho e o capim Colônia, coletado em terrenos desocupados próximos

ao INPA. As plantas Cabomba, Pistia, Eichhomia e Salvinia, foram trazidas da natureza
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(Marchantaria e Catalão principalmente) e estocadas em: tanques de Brasilit (cimento-

amianto) de 500 litros, recobertos com tinta epóxica {Cabomba e Salvinia)] em um

tanque de cimento com medidas aproximadas de 40 cm de profundidade, 1,5 m de

largura e 3,0 m comprimento (Sa/wn/a); em tanque metálico de 1 m de profundidade,

2,5 m de comprimento e 1m de largura {Pistia e Eichhomia)', e em uma seção destinada

para esta finalidade, no lago artificial do INPA {Pistia e Eichhomia) com uma área

aproximada de 100 m^. A Cabomba, por apresentar maiores dificuldades para o

estoque por tempo prolongado, ocasionalmente também foi trazida de um lago

preservado próximo ao INPA. Estas plantas foram ministradas para seis peixes-bois

adultos.

A avaliação foi feita individualmente, sendo que para isto cada animal foi

separado, utilizando uma divisória que atravessava a piscina pelo meio (10 m de

comprimento e 3 m de altura), com marco de madeira e tela metálica, colocando

portanto dois animais por piscina, os quais mantinham contato visual e ocasionalmente

contato de narinas através da tela metálica, sendo estes contatos importantes para

diminuir o estresse, já que os mesmos não estavam acostumados a ser separados do

grupo.

As plantas foram colocadas na piscina, dentro dos círculos de mangueira de

polietileno preta (Fig. 7), tal como foi descrito na seção 2.1.5.1. Em cada observação,

de uma hora de duração, foi considerado o consumo ou não das plantas e a

prioridade ou ordem de preferência de consumo entre as diferentes plantas.

Para obter a preferência dessas plantas, o número total de eventos ou vezes

que cada planta foi escolhida para ser consumida, foi multiplicado por um valor pré-

determinado para cada ordem de preferência (ordem 1°: indicando a maior preferência.
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Figura 7. Teste de preferência alimentar para um dos peixes-bois
utilizados neste experimento. 1; Plantas de Pistia.

2: Folhas de repolho. 3: Plantas de Cabomba.
4: Plantas de alface. 5: Folhas de Capim Colônia.

6: Plantas de Eichhornia. 7: Folhas de couve.

8: Plantas de Salvinia.
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etc.), sendo a ordem um (1°) multiplicada pelo maior valor, a ordem oito (8°) multiplicada

pelo menor valor e zero (0), (ausência de consumo) por si mesmo. Posteriormente, os

resultados foram transformados a porcentagens.

Foram realizadas a média e o desvio padrão dos valores obtidos. Os cálculos e

transformações matemáticas foram realizadas através do Microsoft Excel, 7.0 para

Windows 95.

2.2.9- Consumo alimentar de peixes-boís adultos

Foi estudado o consumo alimentar de uma dieta mista, composta por capim

Colônia e verduras (alface, repolho e couve, em partes iguais), ministrando o alimento

em uma relação 75% : 25%, respectivamente. Para isto foi previamente determinado

em testes preliminares, onde capim e verduras foram oferecidos por várias semanas,

que os peixes-bois consomem uma quantidade de capim de aproximadamente 33% do

colocado, obtendo-se assim uma relação final de consumo de 50% capim : 50%

verduras. Não foram incluídas nessa dieta plantas próprias da natureza comumente

consumidas pelo peixe-boi, pela dificuldade em plantar, estocar ou trazer diariamente,

grande quantidade dessas plantas para poder alimentar os dez peixes-bois (6 adultos e

4 sub-adultos) por um período mínimo de 99 dias. Isto é, 15 dias de adaptação do

animal e trés períodos de 28 dias para avaliação da dieta.

Esta dieta foi avaliada por um período de 24 meses com pesagens e medições

mensais. Considerou-se, para utilizar este longo período de avaliação, o metabolismo

lento dos peixes-bois (Gailivan & Best, 1980), o baixo número de animais disponíveis e

o interesse em medir além de peso e consumo outros parâmetros, como crescimento

dos animais (CCC; CSC; circ. máxima).
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O consumo diário de matéria verde foi ad libitum, considerando um consumo

de 8% do peso corporal do animal (Best, 1981), com 10% a mais sobre o total deste

valor para não restringir o consumo.

Devido ao sistema de manejo empregado, e considerando a existência de

três piscinas e dois pequenos tanques comedouros intermediários, para abrigar os 10

animais utilizados no experimento, ocasionalmente 2, 3 ou 4 animais, indistintamente,

permaneceram juntos em cada piscina. Para cada dia em que o animal não ficou

separado dos outros, o consumo foi calculado corrigindo pela percentagem de peso

do animal em relação ao total de peso presente na piscina. Para isto foi sempre

utilizada a última medição mensal realizada.

Para a realização das análises laboratoriais do material, era coletada

semanalmente uma amostra das plantas utilizadas na dieta. Este material era levado

imediatamente para realizar a pré secagem em estufa de ar forçado (60®C). A secagem

e as determinações laboratoriais (umidade, proteína bruta, extrato etéreo, cinzas,

energia e caiix)idratos) foram efetuadas seguindo os procedimentos especificados no

item 2.1.1 nesta tese. Foi realizada também a determinação de fibra em detergente

ácido (F.D.A.) ou lignocelulose (Van Soest, 1967). A determinação dos minerais Ca, P.

K, Mg, Fe, e Zn, também foi efetuada, sendo que para a preparação dos extratos foi

utilizada a digestão nítrico-perciórica das amostras (Malavolta et ai. 1989).

Os parâmetros avaliados foram: consumo de matéria verde e matéria seca;

consumo de proteína; consumo de energia; crescimento; ganho de peso; conversão

alimentar; consumo de Ca e P; consumo de Mg, K, Fe, Zn; hematócrito; hemoglobina;

Ca e P no sangue. A diferença de consumo alimentar por sexos e a diferença no ganho

de peso por sexos não foram avaliadas estatisticamente, devido a uma das fêmeas ser
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de maior tamanho e peso, quando comparada com o resto dos animais e devido a que

outra das fêmeas encontrava-se em estado de prenhez durante o período experimental,

o que será abordado no capítulo de discussão.

Foram calculados a média e o desvio padrão dos valores obtidos. Os

cálculos e transformações matemáticas foram realizadas através do Microsoft Excel, 7.0

para Windows 95.

2.2.10- Dígestibílidade da dieta ministrada aos peixes-bois adultos

Para determinar a digestíbilídade das dietas foram feitos dois testes: um com a

dieta à base de capim colônia, utilizando-se individualmente três peixes-bois adultos

(duas fêmeas e um macho) e o outro com a dieta mista, utilizando-se individualmente

dois peixes bois adultos (uma fêmea e um macho).

Os testes foram realizados nos tanques intermediários (entre as piscinas) para

facilitar o manejo dos animais e a coleta de fezes. A água destes tanques era trocada

diariamente, pela parte da manhã, após serem coletadas as sobras de alimento. Em

todos os casos os animais tiveram 15 dias de adaptação à dieta antes de ser iniciada a

coleta de material. As coletas eram realizadas durante uma semana, e nos casos em

que a quantidade de material coletado foi considerada insuficiente, o teste foi prolongado

por mais duas ou três semanas. As fezes flutuando no tanque eram coletadas com um

máximo de uma hora de permanência na água. Fezes com tempo maior do que uma

hora na água eram descartadas e as fezes restantes na piscina eram retiradas após

cada amostragem.

Quando possível, as fezes foram retiradas diretamente do reto do animal, no

momento do esvaziamento total das piscinas, para lavagem das mesmas. Em alguns
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casos, a coleta foi realizada à noite ou de madrugada, já que estes animais não defecam

necessariamente várias vezes ao dia, e pode não acontecer defecação durante um ou

até dois dias. Alguns peixes-bois, durante o teste de digestibilidade, defecavam

periodicamente apenas durante a madrugada.

As fezes coletadas eram colocadas em sacos plásticos henmeticamente

fechados e conservadas em freezer (-10°C) até a realização das análises laboratoriais.

As análises laboratoriais realizadas foram: determinação de umidade, extrato

etéreo, proteína bruta, dnza, fibra bruta, energia (bomba calorimétrica), carboidratos,

fibra em detergente ácido (F.D.A.), Ca, P, K, Mg, Fe, e Zn, seguindo em todos os casos

as mesmas metodologias já mencionadas nos itens anteriores para análise das plantas.

Não houve liofilização destas amostras, ao contrário do procedimento empregado para

analisar as fezes dos filhotes.

Foi realizada, de forma adicional, unicamente nas fezes de um indivíduo, a

determinação de bases voláteis totais e cinzas resistentes á hidrólise com ácido

clorídrico, de acordo com as "Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz" (1985).

Para a determinação do coeficiente de digestibilidade dos alimentos foram

utilizadas a lignina e a sílica, como indicadores intemos (Schneider & Flatt, 1975;

Andriguetto, 1999), calculando-se os valores através das fórmulas seguintes:

Coef. de dígest= 100 -100
De um nutriente

% do indicador no alimento % de nutrientes nas fezes

X

% do indicador nas fezes % de nutrientes do alimento

Coef. de dígest da matéria seca = 100 -100 X
do indicador na MS do alimento

% do indicador na MS das fezes
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Os seguintes parâmetros foram avaliados: digestíbilidade da matéria seca total,

da gordura, da proteína, da fibra bruta, da energia, dos carboidratos e da celulose.

Foram calculados a média e o desvio padrão dos valores obtidos. Os

cálculos e transformações matemáticas foram realizadas através do Microsoft Excel, 7.0

para Windows 95.
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3. RESULTADOS

3.1 Macrófítas aquáticas coletadas na natureza, em quatro locais da Amazônia
Central

Foram coletadas no total 91 amostras de macrófítas aquáticas, sendo Paspaium

repens (22,0%) e Eichhornia crassipes (20,9%) as mais coletadas enquanto que

Cabomba sp. (4,4%) foi a menos comum. Azolla sp., Salvinia auriculata e Cabomba

sp. não foram encontradas em nenhum dos pontos de coleta durante a época da

seca (outubro e novembro). Em geral o Rio Negro foi o local onde foi encontrado o

maior número de espécies de plantas durante a época da cheia üunho-agosto),

sendo que na época da seca nenhuma planta foi encontrada nesse local (Fig. 8).

Para cada coleta realizada, foram anotadas as principais caraterísticas do

local (Tab. 12). Os horários de coleta de plantas e dados, ocorreram em geral entre

às 10:00 e às 14:00 horas. Dos quatro pontos de coleta, o Rio Negro foi o que

apresentou maior transparência da água, e Furo do Paracuuba a maior

profundidade, sendo que as temperaturas em geral apresentaram pouca variação

entre locais e entre épocas. Como era de esperar, a transparência da água e á

profundidade apresentaram marcadas variações entre a época da cheia e da seca.

Os teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), matéria orgânica

resistente à hidrólise (HROM), extrato etéreo (EE), proteína (PB), fibra bruta (FB) e

energia (EB), presentes nas macrófítas aquáticas, foram analisados

estatisticamente, comparando entre a época da cheia e a época da seca; observou-

se uma diferença altamente significativa (P<0,01) entre épocas para MS, MM, EE e

PB e observou-se uma diferença significativa (P<0,05) entre épocas para EB Não

foi observada diferença para HROM e FB (Tab. 13).
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Cheia 68,1%

Seca 31,9%

F. Paracuúba 26,4%

Marchantaria 29,7%

Catalão 24,2%

Rio Negro 19,8%

Pistia 17,6%

Azolla 7,7%
Salvinia 13,2%
Eichhornia 20,9%

P. repens 22,0%
Cabomba 4,4%

Echinochloa 14,3%

Pistia 16,1%

Azolla 11,3%

Saivinia 19,4%

Eichhornia 17,7%

Paspaium 17,7%
Cabomba 6,5%

Echinochloa 11,3%

Pistia 20,7%

Azolla 0,0%

Salvinia 0,0%

Eichhornia 27,6%

Paspaium 31.0 %

Cabomba 0,0%

Echinochloa 20,7%

27,6%

F. Paracuúba 24,2%

Marchantaria 24,2%
Catalão 22,6%

Rio Negro 29,0%

F. Paracuúba 31,0%

Marchantaria 41,4%

Catalão 27,6%

Rio Negro 0,0%

Figura 8. Percentagens de plantas coletadas na natureza, segundo A: época do ano;
B: local de coleta; C: total de plantas coletadas; D: época da cheia;
E: época da seca; F: local de coleta, na época da cheia; G: local de coleta
na época da seca.
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Tabela 12. Caraterísticas médias da água e temperatura do ar nos quatro
pontos de coleta das macrófitas aquáticas, na época da cheia
(n=5) e na época da seca (n=3).

Época Local 1

Tra.

(cm)

2

PB

(m)

3

T. (°C)
4

OD.

mg/l

5

pH
H2O

6

T. ar

(°C)

7

Hora

Marchantaria 65,3 5,27 28,5 3,026 5,5 29,0 13:00
Furo do Parac. 53,8 7,22 28,2 3,063 6,3 30,3 11:30

Cheia Lago Catalão 81,0 5,02 28,2 3,44 7,7 28,5 12:21
Rio Negro 96,5 6,78 28,0 3,58 6.3 28,7 10:30

Marchantaria 11,4 0,36 32,3 30,0 12:51
Seca Furo do Parac. 14,9 0,63 30,5 31,3 11:26

Lago Catalão 62,2 3,79 32,0 29,3 10:15

1- Ira. = Transparência da água
2- PB = Profundidade da água
3- T = Temperatura da água
4- O.D. = Oxigênio dissolvido na água (Rodríguez e Faraco, dados não publicados)
5- pH = Potencial hidrogênio da água (Rodríguez e Faraco. dados nâo publicados)
6- T. ar = Temperatura do ar
7- Hora = hora de obtenção das temperaturas

Tabela 13. Análise bromatológica média de todas as macrófitas aquáticas
coletadas na natureza, segundo a época do ano.

Nutriente Cheia Seca

MS (%) 9.19 b 12,16 a

MM (%) 23,37 b 36,39 a

HROM (%) 25,24 a 22,22 a

EE (%) 3,89 a 2,65 b

PB (%) 13,22 a 10,05 b

FB (%) 18,92 a 16,84 a

EB (cal)/g 3269 a 2865 b

Nas linhas, médias seguidas da mesma letra nâo diferem estatisticamente
(P < 0,05)
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Quando analisados estatisticamente os componentes bromatológicos, para a

totalidade das plantas coletadas, segundo o local de coleta, observou-se uma

diferença altamente significativa entre locais (P < 0,01) para EE e PB e uma

diferença significativa (P < 0,05) para MS. Não houve diferença significativa para

MM, HROM, FB e En (Tab. 14).

Tabela 14. Análise bromatológíca nas macrófitas aquáticas coletadas na
natureza, por local de coleta.

Nutriente Furo do P. Marchantaria Catalão Rio Negro

MS (%) 11,70a 11,49 a 8,50 a 7,77 a

MM (%) 29,88 a 32,16 a 24,71 a 20,04 a

HROM (%) 25,86 a 22,16 a 23,11 a 27,30 a

EE (%) 3,35 ab 3,00 b 3,55 ab 4,49 a

PB (%) 11,15ab 10,60 b 14,02 a 13,99 a

FB (%) 18,66 a 17,59 a 17,55 a 19,77 a

EB (cal)/g 3023 a 2866 a 3300 a 3543 a

Nas linhas, médias seguidas da mesma letra, não diferem estatisticamente
(P < 0.05)

Para MS, o teste de F indica uma diferença significativa, mas a análise

conjunta de Tukey não indica diferença entre médias, o que não é comum, mas

pode ocorrer (Pimentel-Gomes, 1990). Fez-se então o teste do Tukey,

separadamente para cada duas médias, obtendo-se o resultado mostrado a seguir

(Tab. 15).
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Tabela 15. Teste de Tukey para MS quando comparadas cada duas médias

Nutriente Furo do P. Marchantaria Catalão Rio Negro

9

MS (%) 11,70a 11,49 a 8,50 b 7,77 b

Na linha médias seguidas da mesma letra, não diferem estatisticamente (P < 0,05)

Quando analisados estatisticamente os componentes bromatológicos

presentes nas plantas, diferenciando entre cada gênero ou espécie de planta

coletada e segundo a época de coleta, observou-se uma diferença altamente

significativa (P > 0,01) entre plantas, na época da cheia, para todos os componentes

analisados (MS, MM, HROM, EE, PB, FB e EB). Destacam a Azolla sp., a qual

apresentou os valores mais elevados de gordura, de proteína e de energia, e a

Cabomba sp. com um teor de minerais elevado. As gramíneas P. repens e

Echinochioa apresentaram tanto os maiores níveis de MS quanto de FB (Tab. 16).

Quando analisada a quantidade dos componentes presentes nas plantas na

época da seca, observou-se uma diferença altamente significativa (P < 0,01) entre

plantas, para MS, MM, EE, FB e EB e uma diferença significativa (P < 0,05) para

HROM e PB. Nesta época do ano, destaca o alto teor de MM na Pistia sp. seguida

da Eichhomia sp. É importante destacar também, de forma geral nas plantas, o

decréscimo observado nesta época, em relação à época da cheia, dos teores de EE,

PBeEB (Tab. 16).

Quando analisado estatisticamente o teor dos nutrientes nas plantas,

individualmente, verifica-se diferenças estatísticas entre os locais de coleta, somente

para Pistia sp. e Azolla sp. No caso da Pistia sp. observou-se diferença altamente
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significativa (P < 0,01) unicamente para PB e diferença significativa (P < 0,05) para

MMeEB

Tabela 16. Composição bromatológica de cada uma das macrófitas aquáticas
coletadas na natureza, por época do ano.

Época Nutriente Pistía Azolla Salvinia Eichhornia P.repens Echinochioa Cabomba

CHEIA MS 6,16 c 6,14 c 6,55 c 7,02 c 13,43 b 19,76 a 5,77 c

MM 33,40 ac 11,60 b 24,21 bc 29,60 ac 16,17 bd 10,26 d 41.92 a

HROM 22,79 b 19,03 b 21,68 b 22,96 b 33,02 a 35,24 a 20,32 b

EE 4,08 ab 5,56 a 3,35 bc 2,86 b 4,53 ac 3,99 ab 3,02 bc

PB 12,59 bc 19,66 a 14,75 b 9,97 c 12,61 bc 10,11 c 15,02 b

FB 16.18 bc 14.15 bc 18,24 b 16,99 bc 24,52 a 26.74 a 12,40 c

EB 2714 c 4086 a 3210 bc 2656 c 3705 ab 3877 ab 2474 c

SECA MS 7,27 c 10,32 bc 13,21 b 17,96 a

MM 59,35 a 52,46 a 23,92 b 10,72 b

HROM 13,98 b 20,14 ab 25,74 a 26,60 a

EE 2,07 b 1,84 b 3,63 a 2,85 ab

PB 9,97 ab 6,25 b 12,08 a 12,17 a

FB 10,65 b 12,05 b 20,03 a 24,62 a

EB 1940 c 2176 bc 3228 ab 3897 a

Nas linhas, médias seguidas da mesma letra, não diferem estatisticamente
(P < 0,05)

Na Azolla sp., observou-se diferença altamente significativa (P < 0,01) para

MM e EE e diferença significativa (P < 0,05) para EB (Tab. 17). A Cabomba sp. não

foi incluída nesta análise de variância dado o pequeno número de amostras obtido,

inferior ao necessário.
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Tabela 17. Teores dos principais nutrientes presentes nas macrófitas aquáticas
coletadas na natureza, por local de coleta.

Planta Local MS MM HROM EE PB FB EB

Pistia sp.

Furo P.

Marchant.

Catalão

R. Negro

8,44 a
7,60 a
5,08 a
4,90 a

47,75 ab

58,62 a
32,58 ab

25,23 b

22,47 a
16,10a

18,62 a

25,17 a

2,98 a
2,36 a

3,88 a

4,66 a

11,78 ab
7,36 b
14,82 a

14,17 a

14,29 a
11,06 a

14,52 a
18,37 a

2410 ab

1569 b

3072 a

3382 a

Azolla sp.
Furo P.

Marchant.

Catalão

R. Negro

5,31 a

6,77 a
4,48 a

12,80 a

12,45 a
9,30 b

24,00 a

18,42 a
17,75 a

7,80 a

4,00 b
7,55 a

22,30 a

19,45 a
18,75 a

6,60 a

15,45 a
15,32 a

3954 a

3847 a

4629 a

Salvinia sp.
Furo P.

Marchant.

Catalão

R. Negro

6,75 a
7,91 a

5,38 a
6,16 a

30,72 a
25,20 a

23,40 a

17,53 a

21,80 a
18,90 a

20,53 a

25,50 a

2,80 a

3,00 a
3,23 a

4,37 a

13,43 a
13,43 a
15,50 a
16,63 a

19,13 a

15,73 a
18,77 a

19,32 a

2798 a

3036 a

3240 a

3627 a

Eichhomia sp.
Furo P.

Marchant.

Catalão

R. Negro

8,60 a
9,65 a

7,59 a
6,67 a

43,50 a
41,40 a
43,88 a

20,13 a

6.74 a

7.30 a

5,21 a
3,94 a

2,15 a
2,07 a
2,55 a
3,57 a

8,07 a
7,17 a
9,10 a

10,63 a

13,93 a
14,48 a
13,78 a
19,23 a

2349 a

2289 a

2332 a

3193 a

P. repens

Furo P.

Marchant.

Catalão

R. Negro

12,32 a
13,96 a
13,92 a
12,59 a

24,02 a
21,42 a
17,09 a
15,47 a

27,72 a
28,46 a
29,39 a
36,10 a

4,56 a
4,14 a

3,81 a
4,10 a

12.86 a
12,00 a
12,30 a
12,33 a

21,22 a
21,78 a
22,44 a
25,97 a

3135 a

3443 a

3706 a

3660 a

Echinochioa sp.
Furo P.

Marchant.

Catalão

R. Negro

19,98 a
18,16 a

17,18 a

11,65 a
9,28 a

10,50 a

33,98 a
27,65 a

36,50 a

3,32 a
3,50 a

4,10 a

9,38 a
12,48 a

12,60 a

25,93 a
25,63 a

25,50 a

3832 a

3940 a

3889 a

Nas colunas, independentemente para cada planta, médias seguidas da mesma letra, nâo
diferem estatisticamente (P < 0,05).

No caso da energia na planta de Azolla sp., o teste F indicou uma diferença

significativa, mas a análise conjunta de Tukey não indicou diferença entre médias.

Isso não é um caso comum, mas pode ocorrer (Pimentel-Gomes, 1990). Procedeu-

se portanto ao teste de Tukey, separadamente para as médias obtidas dos dois
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locais com o maior número de indivíduos (ficando portanto excluído neste segundo

teste de Tukey, o Furo do Paracuúba, além da ilha de Marchantaria), obtendo-se o

resultado mostrado a seguir (Tab. 18).

Tabela 18. Teor de energia presente em plantas de AzoUa sp.
coletadas na natureza, por o local de coleta.

Planta Local EB

Furo do Parac. 3954

AzoHa sp. Marchantaria

Catalão 3847 b

Rio Negro 4629 a

Na coluna, médias seguidas de diferente letra, diferem
estatisticamente (P <0,05)

Quando foi realizada uma análise de variância, distinguindo unicamente entre

plantas, sem considerar a época do ano ou o local de coleta, foi obtido uma

diferença significativa (P < 0,05) para todos os nutrientes (Tab. 19). Destacam os

altos conteúdos de MM para Pistia sp. e Eichhornia sp. P. repens e Echinochioa sp.

apresentaram os valores mais altos para MS, HROM e FB. AzoHa sp. apresentou os

valores mais altos tanto para PB quanto para EE.

A Cabomba sp. não foi incluída nesta análise de variância devido ao número

de amostras obtido ser inferior ao necessário para a realização desta análise.

Na análise dos componentes minerais das macrófitas aquáticas, coletadas na

ilha da Marchantaria, observou-se, uma diferença altamente significativa (P < 0,01)

entre plantas para o K, Mg, Fe e Zn e uma diferença significativa (P < 0,05) entre

plantas para o Ca (Tab. 20). Houve uma diferença significativa entre épocas (P <

0,05), unicamente para Mg e Zn (Figs. 9 elO).
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Tabela 19. Teores dos principais nutrientes presentes nas macrófitas aquáticas
coletadas na natureza, analisadas independentemente da época e do
local de coleta.

Planta MS MM HROM EE PB FB EB

Pistia sp. 6,68 c 43,13a 19,86 b 3,32 b 11,61 bc 14,10 b 2438 b

Azolla sp. 5,91 c 11,60 b 19,03 b 5,56 a 19,66 a 14,15 b 4086 a

Salvinia sp. 6,55 c 24,21 b 21,68 b 3,35 b 14,75 b 18,24 b 3210 a

Eichhomia sp. 8,41 c 39,23a 21,77 b 2,43 b 8,40 d 14,91 b 2469 b

P. repens 13,33 b 19,66 b 29,74 a 4,12 ab 12,37 bc 22,50a 3491 a

Echinochioa sp. 18,92 a 10,47 b 31,25 a 3,46 b 11,06 Cd 25,76a 3886 a

(P < 0.05)

A Azolla sp. não foi incluída nesta análise já que a mesma não foi encontrada

na ilha da Marchantaria em nenhuma das duas épocas de coleta (Tab. 16 e 17).

Destaca o alto valor de Fe encontrado em Eichhornia e o alto valor de Zn

encontrado em Cabomba sp. sendo que esta planta também apresentou o valor

mais alto em Mg e K. Echinochola sp. apresentou os valores mais baixos de Ca, Fe,

Zn e Mg.

Tabela 20. Teores médios dos principais minerais presentes em cada uma das
macrófitas aquáticas coletadas na ilha da Marchantaria ao longo do
período de coleta.

Planta Ca P K Mg Fe Zn
g/Kg g/Kg g/Kg g/Kg mg/Kg mg/Kg

Eichhornia sp. 5,26 ab 1,23 a 20,03 ab 5,32 ab 27967 a 71,2 bc
P. repens 2,86 b 1,58 a 29,46 a 2,90 bc 2667 c 36,25 c

Pistia sp. 11,73a 1.35 a 26,01 a 6,18a 25685 ab 88,05 ab
Salvinia sp. 7,13 ab 1,65 a 11,60 b 3,82 b 7907 bc 41,25 bc
Cabomba sp. 3,08 ab 2.27 a 29,50 a 6.12 a 21247 ab 132,40 a
Echinochioa sp. 2,47 b 2,57 a 21,52 ab 1,90 c 178 c 28,12 c
Nas colunas, médias seguidas da mesma letra, não diferem estatisticamente (P < 0,05)
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9 Eichhomia

P.repens

Pistia

Salvinia

Cabomba

Echinochioa

^ N 10

24,5 ±7.31,6±0.5: 6,9 + 5,5X±SD

Mg Fe Zn*
4.1 ±1,8 11248,2 ±9823.1 55,2 ±41,3

: 79,7% 31,2% 29,8% 43,9% 87,3% 74,8%

X Minerais

Figura 9. Quantidade média de minerais presentes nas piantas, coletadas
na Ilha da Marchantaria na época da cheia.

* Valor real/10
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Ca P
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CV 55,9% 71,4%

K Mg Fe

Eichhornia

P. repens

Pistia

Echinochioa

Zn'

22,0 ±6.9 4,5 ±2,2 18752,6 ± 9376,3 72,5 ±36,2

31,4% 48,9% 50.0% 49,9%

X Minerais

Figura 10. Quantidade média de minerais presentes nas piantas, coietadas
na ilha da Marchantaria na época da seca.
* Valor real/10
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O único elemento para o qual a análise de variância não mostrou diferença

significativa entre plantas foi o P (Fig. 9 e 10).

Quando realizadas as análises laboratoriais para determinação dos minerais,

observou-se, em Pistia stratiotes e Eichhomia crassipes, um acúmulo importante de

resíduo que não era dissolvido e dificultava a filtração. Suspeitou-se da presença de

sílica e foi portanto realizada a análise de Fibra Detergente Ácido (FDA), incluindo

lignina, celulose, cinza e sílica, para estas duas plantas (Tab. 21). Elevados teores

de sílica foram observados nestas duas plantas, principalmente na época da seca,

sendo que tanto para a época da seca quanto da cheia, a Pistia sp. apresentou os

teores mais elevados. A FDA e a cinza também apresentaram os valores mais

elevados para a época da seca, principalmente para a Pistia sp. Obteve-se uma

diferença significativa (P = 0,054) entre épocas para sílica e para cinza (P < 0,05).

Tabela 21. Teores de FDA, lignina, celulose, cinza e sílica presentes nas macrófitas
aquáticas Pistia stratiotes e Eichhomia crassipes coletadas na ilha da
Marchantaría nas épocas de cheia e seca.

Época Planta FDA Lignina Celulose Cinza Cinza
X

Época^

Sílica Sílica
X

Época^

Eichhomia 42,14 8,27 20,43 13,44 11,61

Cheia 18,24b 16,85b
Pistia 57,71 18,87 15,61 23,05 22,09

Eichhomia 59,86 5,43 11,37 42,76 41,54
Seca 47,59a 46,48a

Pistia 68,64 7,94 8,28 52,42 51,42

1: P< 0,050; 2: P = 0,054
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3.2 Consumo de fórmula láctea até o desmame dos filhotes de peixe-boi

O consumo diário de leite foi normalmente baixo no início da amamentação

artificial (em média com um mínimo de 122,7 ml/dia/animal), devido ao estresse em

que o animal chega a sua nova moradia, além da menor capacidade estomacal

inicial. Na medida em que transcorrem as semanas o estresse diminui e o animal

acostuma-se com a nova fórmula láctea e a mamadeira, ingerindo um máximo de

5,20 litros/dia, com um valor médio geral de 1,43 litros/dia ao longo de todo o

período, e um valor médio de 2,6 litros/dia para a etapa compreendida entre 30 e 50

kg de peso (animais já bem adaptados e ainda sem iniciar o desmame). O consumo

não foi linear para nenhum dos animais estudados, sendo que em geral o pico mais

elevado observado representa o início do desmame (Fig. 11 a 15) Foi observada,

nas primeiras semanas ou meses de amamentação, flatuléncia de forma ocasional

em alguns dos animais. Nesses períodos houve pequenas quedas no consumo.

O tempo em meses até alcançar o peso para o desmame total, variou muito

de animal para animal, sendo que o menor tempo foi de 14 meses para o filhote

Anamã, que também apresentou uma taxa de crescimento maior (Fig. 11). O maior

tempo foi de 27 meses para o filhote Guarany, que obteve o maior comprimento ao

atingir o desmame total, com 166,5 cm de CCC e 151,1 cm de CSC (Fig. 13).

O consumo de plantas ao longo do período de amamentação, foi muito

variável para todos os filhotes, sendo que com o início do desmame o consumo

aumentou notavelmente (Fig. 11-15). O consumo máximo de plantas observado

antes do desmame total foi acima dos 9 kg para Anamã, Cunhataí e Guarany.
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Figura 11. Características de peso, crescimento e consumo do fiihote Anamã ao
iongo do processo de iactação artificial até o desmame. Â: Aumento
de peso; B: Crescimento em comprimento (CCC: comprimento
seguindo a curvatura do corpo; CSC: comprimento sem considerar
a curvatura do corpo) e circunferência máxima; C: Consumo de
fórmuia iáctea; D: Consumo de plantas.
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1B0

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 400 ml

meses

drc. max

100

T—1—I—I I 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 400 ml

B
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g 1500 -
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E  6000 -
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Figura 12. Características de peso, crescimento e consumo do filhote Cunhatai
ao longo do processo de lactação artificial até o desmame.
A: Aumento de peso; B: Crescimento em comprimento (CCC:
comprimento seguindo a curvatura do corpo; CSC: comprimento sem
considerar a curvatura do corpo) e circunferência
C: Consumo de fórmula láctea; D: Consumo de plantas.

maxima;

85



160

S 120

mesas

B

1200 -

1000 -

800 -

600 •

meses
meses

Figurais. Características de peso, crescimento e consumo do filhote Guarany
ao iongo do processo de iactação artificial até o desmame.
A: Aumento de peso; B: Crescimento em comprimento (CCC:
comprimento seguindo a curvatura do corpo; CSC: comprimento serri
considerar a curvatura do corpo) e circunferência máxima;
C: Consumo de fórmuia láctea; D: Consumo de plantas.
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Figura 14. Características de peso, crescimento e consumo do flihote Manacá
ao longo do processo de lactação artificial até o desmame.
A: Aumento de peso; B: Crescimento em comprimento (CCC:
comprimento seguindo a curvatura do corpo; CSC: comprimento
sem considerar a curvatura do corpo) e circunferência máxima;
C: Consumo de fórmula láctea; D: Consumo de plantas.
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Figura 15. Características de peso, crescimento e consumo do filhote Purú ao
longo do processo de lactação artificial até o desmame.
A: Aumento de peso; B: Crescimento em comprimento (CCC:
comprimento seguindo a curvatura do corpo; CSC: comprimento
sem considerar a curvatura do corpo) e circunferência máxima;
C: Consumo de fórmula láctea; D: Consumo de plantas.
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Quando relacionadas as medições dos cinco filhotes em conjunto, através de

equações de regressão lineares ou quadráticas, obteve-se outras informações

interessantes.

A representação do grau de associação entre o CCC e o tempo transcorrido

em meses no processo de lactação (Fig. 16) é expressa pela equação:

Y (CCC) = 99,802 + [(2,904*(meses)], com = 0,82.

A representação do grau de associação entre o CSC e o tempo transcorrido

em meses no processo de lactação (Fig. 17) é expressa pela equação:

Y (CSC) = 93,159 + [(2,666*(meses)], com = 0,81.

A representação do grau de associação entre o peso e o tempo transcorrido

em meses no processo de lactação (Fig. 18) é expressa pela equação:

Y (peso) = 6,213 + [(4,140*(meses)] + [-0,0598*( meses)^], com R^ = 0,89.

A representação do grau de associação entre a circunferência máxima e o

tempo transcorrido em meses no processo de lactação (Fig. 19) é expressa pela

equação: Y (Circ.máx.) = 68,014 + [(2,324*(meses)], com R^ = 0,82.

A representação do grau de associação entre o peso e o CCC atingidos

através do processo de lactação (Fig. 20) é expressa pela equação:

Y (peso) = 73,147 + [(0,878*(CCC)]. com R^ = 0,94.

A representação do grau de associação entre o peso e a circunferência

máxima atingidos através do processo de lactação (Fig. 21) é expressa pela

equação: Y (peso) = 25,388 + [(-0.884*(Circ.máx.)] + [(0,0ir(Circ.máx.)2],

com R^ = 0,98.
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A conversão alimentar média considerando o consumo total de plantas

(matéria verde), o consumo total de leite e o ganho total de peso, foi de 1,48.

O ganho de peso médio para o período de 30-50 kg (após adaptação à dieta

e antes do início do desmame), foi de 4,71 kg/mês, aproximadamente 1,2

kg/semana.

Um índice idealizado neste trabalho para medir a relação peso : comprimento

(CSC), variou entre 0,12 e 0,22 nos animais no início da lactação, e 0,43 e 0,53 no

final da lactação.

Segundo os valores nutricionais obtidos na análise do leite (Tab. 24), e

considerando um consumo médio de fórmula láctea de 2,6 litros/dia para o período

compreendido entre os 30 e 50 kg de peso, os filhotes de peixe-boi consumiram em

média 468 g de MS/dia ou 11,7 g de MS/Kg de peso vivo/dia (considerando um

indivíduo de 40 Kg); 90 g de proteína/dia ou 2,25 g de proteína/Kg de peso vivo; 201

g de gordura/dia ou 5,0 g de gordura/Kg de peso vivo; e 2765 Kcal/dia ou 69,1

Kcal/Kg de peso vivo.

3.2.1- Determinação de parâmetros sangüíneos nos filhotes de peixe-bol.

Com a finalidade de conhecer algumas das mudanças fisiológicas que

acontecem, quando os filhotes de peixe-boi são submetidos ao processo de

desmame, foram coletadas amostras sangüíneas, nas etapas de lactação (até 50

kg), de restrição láctea (50 até 75 kg aproximadamente) e após desmame.

Ocasionalmente, o estresse apresentado em alguns dos animais, quando coletadas

as amostras, interferiu na periodicidade de coleta pré-estabelecida. Algumas das

amostras coletadas, foram descartadas no laboratório para determinadas análises,
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devido à quantidade insuficiente, ou a coaguiação das mesmas, como conseqüência

da dificuldade de coleta, associada ao estresse. Os resultados obtidos são

apresentados a seguir (Tab. 22).

Tabela 22. Valores médios de vários parâmetros sangüíneos, nas etapas de
lactação, restrição láctea e após desmame, nos filhotes de peixe-boi estudados.

Etapa Glic. Cole. Trigl. Pro.T. Ca mg/dl P cGV Hgb g/dl Hct L cGB
mg/dl mg/dl mg/dl g/dl mg/dl L 10^/ul % 1Q^3/ul

Lactação 73±20a 294±19a 168±52a 6,3+1.2a 7.3±0,5a 5,8±2,6a 3,3±0,5a 14,2±0,6a 41±6a 7,8±1,4a

Restrição 42±4a 186±58b 118* ab 7,8±2.9a 7.7±3,0a 3,9±2.6a 2,5±0,3b 9,7±1,0b 31±3b 6,8±0,6a

Após 47±13a 145±51b 69+36 b 9.5±2,6a 9,2±2,0a 5,8±2,5a 2,2±0,2 b 9,2+0,6b 28±2b 7,6±1,3a
desmame

Glic.: glicose; Cole.: colesterol; Pro.T.: proteínas totais; Ca: cálcio; P: fósforo; TrígI.:
trigllcerídios; cGV: glóbulos vermelhos; Hgb: hemoglobina; Hct: hematócrito; cGB: glóbulos
brancos.

Nas colunas, letras diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05), na coluna.
*; Dado único.

As médias obtidas para os 5 filhotes estudados, indicam que não houve

diferença significativa (P > 0,05) entre as três etapas para a glicose presente no

sangue (Tab. 22); no entanto, ainda para a glicose, observou-se em análise

adicional, diferença para P < 0,055, entre a etapa de lactação e as outras duas

etapas. O colesterol diminuiu significativamente na segunda e terceira etapas, em

relação à primeira, no entanto, no caso dos triglicerídios existiu diferença

significativa unicamente entre a primeira e a terceira etapa. As proteínas totais no

sangue não apresentam diferenças estatísticas significativas entre as três etapas

(P > 0,05), no entanto observa-se uma tendência a aumentar com a restrição e o

desmame. O cálcio e o fósforo não apresentaram diferenças significativas através

das três etapas. Os glóbulos vermelhos, a hemoglobina e o hematócrito apresentam
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diferença significativa entre a etapa de lactação e as outras duas etapas. Não houve

diferença significativa para os glóbulos brancos nas três etapas estudadas.

3.3- Tempo de passagem da fórmula láctea.

O tempo de passagem da fórmula láctea, através do tracto gastrointestinal,

quando ministrada como fonte única de alimento, foi determinado, utilizando dois

filhotes de peixe-boi fêmeas. Os resultados são mostrados a seguir (Tab. 23).

Tabela 23. Tempo de passagem pelo tracto gastrointestinal, da fórmula láctea
ministrada aos filhotes de peixe-boi, utilizando o oxido de cromo
(Cr203) como marcador.

Animal Tempo transcorrido (horas) Tempo transcorrido (dias)
X±SD X±SD

Animal 1 64,7 ± 58,7 2,7 ± 2,4

Animal 2 79,0 ±41,0 3,3 ±1,7

Média Geral 70,4 ± 47,0 2,9 ± 2,0

O tempo de passagem teve uma variação muito grande, até para um mesmo

animal. O maior tempo encontrado foi de 132,5 h. (5,6 dias) e o menor tempo foi de

29,5 h. (1,2 dias), ambos observados no mesmo indivíduo (animal 1). Não foram

observados, nos períodos experimentais, problemas de saúde como flatulência ou

diarréia, que pudessem Interferir com esses resultados.
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3.4- Digestibilidade da fórmula láctea consumida pelos filhotes de peixe-boi

Amostras da fórmula láctea (contendo Cr203) ministrada aos filhotes de peixe-

boi e das fezes provenientes dos dois animais estudados, foram analisadas

bromatológicamente, com a finalidade de realizar posteriores determinações de

digestibilidade.

Observa-se os valores elevados de MS e MM nas fezes analisadas; os

valores de EE e PB são elevados tanto para o leite quanto para as fezes, sendo que

a PB é superior no leite; a EB apresentou valores elevados no leite e nas fezes. O

teor de carboidratos foi maior no leite (Tab. 24).

Tabela 24. Valores médios da análise centesimal da fórmula láctea e das fezes
(expressos na matéria seca), dos fiihotes de peixe-boi estudados.

Tipo de
material

MS total

%

PB

%

EE

%

Carb.

%

MM

%

EB

Kcal/g

Leite 18,4 19,2 42,8 28,4 9,6 5,9

Fezes 41,5 10,6 42,1 19,0 28,3 6.1

MM: matéria mineral; EB: energia

Um passo prévio à determinação da digestibilidade, foi a determinação da

curva de calibração das soluções de Cr203. Já que para cada animal foi utilizado

óxido de cromo (marcador indicador) de recipientes diferentes, foram estabelecidas

duas equações de regressão a partir da leitura de diluições sucessivas da solução

padrão, lidas no espectrofotómetro. As equações obtidas, junto com a

representação gráfica, são mostradas a continuação (Fig. 22 e 23).

A determinação das concentrações de Cr203, presentes no leite e nas fezes,

foi feita a partir da leitura no espectrofotómetro e com ajuda das equações de
99



BIBLIOTECA DO

7? "S 0.04y CO

^ O
O <0

2  (O
50

ü

0,02

o
>(0

0.08

0,06

0,00 -
Y = 0,0108 + (0,00920*conc.)

r = 0,52

mg Cr203 /100 ml
solução padrão

Figura 22. Curva da solução padrão e equação de regressão
para o Cr203 utilizado nos testes de digestibiiidade
do peixe-boi Aríá.

100



o
ICO

.2 -o
o 00

<(0

-Sõ
o w
(/) <o

50< ̂
ü

0,06

0,05

0,04 -

0,03 -

0,02 -

0,01 -

0,00

Y = 0,00500 + (0,00902*conc.)

r = 0,98

mg CrjOg/IOO ml
solução padrão

Figura 23. Curva da solução padrão e equação de regressão
para o CrjOg utilizado nos testes de digestibilidade
do peixe-boi Macuxi.

101



regressão. A digestibilidade da fórmula láctea ministrada, foi obtida utilizando as

fórmulas:

A = Coeficiente de Digestibilidade da MS

A = 100 -100 * (% indicador na MS do alimento / % do indicador na MS das fezes)

B = Coeficiente de Digestibilidade de um nutriente

B = 100 - 100 * (% indicador no alimento / % indicador nas fezes) * (% nutriente nas fezes / %

nutriente no alimento)

A partir dessas fórmulas foram obtidos os valores médios de digestibilidade

(Tab. 25); a Figura 24 mostra a digestibilidade em forma individual para cada um dos

dois indivíduos estudados.

Tabela 25. Valores médios de digestibilidade dos nutrientes da fórmula láctea
ministrada aos filhotes de peixe-boi.

Nutriente X ± SD

Matéria seca (%) 82,5 ± 4,6

Extrato etéreo (%) 80,5 ± 8,4

Proteína (%) 89,9 ± 2,3

Energia (%) 80,3 ± 8,3

Carboidratos (%) 92,0 ± 1,7

Em média, a digestibilidade da fórmula láctea foi elevada. As maiores

digestibilidades foram para os carboidratos e para a proteína.
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3.5- Aceitabilidade de rações comerciais extrusadas

No total foram realizadas 35 observações de uma hora de duração cada,

sendo que somente quando utilizados os "pacotinhos" feitos com folhas de repolho e

contendo dentro a mistura de ração, houve consumo. Foi observado consumo em

dez ocasiões, sendo nove vezes para uma das fêmeas e uma vez para outra das^

fêmeas. Os outros dois peixes-bois observados (um macho e uma fêmea), não

chegaram a consumir ração.

3.6- Preferência alimentar de plantas

A preferência das plantas, incluindo a quantidade de eventos para cada

ordem de preferência, mostra-se a seguir (Tab. 26).

Tabela 26. Preferência de plantas oferecidas a 6 peixes-bois adultos, indicando o
número de eventos para cada ordem de preferência.

Ordem de preferência

Planta 1° 2o 3° 4® 5° 6° T 8° 0

Alface 4 10 6 2 0 0 0 0 0

Cabomba sp. 6 4 2 4 0 2 0 0 4

Capim Colônia 0 0 0 2 4 0 2 0 14

Couve 4 2 10 0 4 0 0 0 2

Eichhomia sp. 0 0 0 6 2 6 0 0 8

Pistia sp. 4 0 2 0 0 0 0 2 14

Repolho 4 2 2 2 0 0 0 0 12

Salvinia sp. 0 4 0 2 2 0 0 0 14

104



A ordem final de preferência para o total de plantas, após avaliação numérica

de todos os eventos por ordem de preferência, foi:

Alface>Couve>Cabomba>Repo\ho>Eichhomia>Pistía=Salvmia>Cap\m Colônia

1 2 3 4 5 6 6 7

23,5% 19,4% 18,1% 10,8% 8,9% 7,3% 7,3% 4,8%

3.7- Consumo alimentar dos peixes bois adultos

O capim Colônia apresentou em média um consumo de 43% do total

oferecido. No entanto, as verduras não apresentaram, em geral, resíduos de

consumo. Em média a relação da quantidade de alimento oferecido foi de

82% (capim) : 18% (verduras) e a relação média de consumo de matéria verde de

Capim Colônia : verduras, foi de 55 : 45, respectivamente.

O consumo alimentar de matéria verde e matéria seca total, para cada animal,

assim como o ganho de peso, crescimento e conversão alimentar, são apresentados

a seguir (Tab. 27).

Observa-se um elevado incremento de peso para a fêmea Boo, no entanto o

macho Tupy sofreu um decréscimo considerável no peso.

A partir dos valores de consumo de matéria verde e peso corporal, obteve-se

o consumo de matéria verde em percentagem do peso vivo/dia, sendo a média dos

seis animais de 5,7%. O consumo de alimento foi superior para a fêmea Gambá,

tanto em matéria verde como em matéria seca, não assim para o consumo/100 kg

de peso vivo, onde os valores mostram-se semelhantes para os seis animais, sendo

o maior valor o apresentado pelo macho Arandú.
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Tabela 27. Consumo alimentar, ganho de peso, crescimento e conversão alimentar
para todo o período experimental, de 6 peixes-bois adultos, consumindo
uma dieta mista formada por capim Colônia (55%) e verduras (alface,
couve e repolho, 45%).

Animal Sexo G.P.

(kg)

C.MV.T.

(kg)

C.MS.T.

(kg)

CA C.MS/dia

(kg)

CMS/ G.C.Máx

lOOKgPV/ (cm)

dia

G.CCC

(cm)

G.CSC

(cm)

Arandú M 9.6 7343,5 938,5 97,9 1.5 0,81 -4.7 5.5 3,7

Boo F 39,3 7121,0 910,1 27,7 1.4 0,72 12,3 9.5 1.7

Gambá F 12,2 12639,4 1615,3 132,7 2.5 0,76 -0.8 1.3 -0.7

Tucano F 4.5 7743,1 989,6 219,9 1.6 0,72 -5,2 1.0 -1.7

Tupy M -20,0 7599,5 971,2 -48,6 1.5 0,71 -10,3 3.0 1.8

Yanomama M 28,1 8833,7 1129,9 40,2 1.8 0,76 4,2 6,3 6.7

12,3 8547 1092 78,3 1.7 0,75 -0,8 4.4 1.9

X±SD ±20,4 ±2091 ±267 ±93,3 ±0,4 ±0,04 ±8,0 ±3,3 ±3,0

Coeficiènte
75%de variação 166% 24% 24% 119% 24% 5% -1004% 159%

•• kjonno w»iviv» i •• ucjMSurno mcixorio vsrQ© loidij w»i¥iw»i«. vwiiwuniw ■■mi.oiia wwwa

CMS/100 KgPV/dia: consumo de matéria seca por Kg de peso vivo; CA: Conversão alimentar; C.MS/dia:
Consumo de matéria seca/dia; G.C.Máx.: Ganho de circunferência máxima; G.CCC: Ganho de comprimento
considerando a curvatura do corpo; G.CSC: Ganho de comprimento sem considerar a curvatura do corpo
(linear).

A melhor conversão alimentar foi obtida pela fêmea Boo; no caso do macho

Tupy, observa-se uma conversão alimentar negativa, decorrente da perda de peso

no período. A pesar de serem animais adultos, observou-se um pequeno

crescimento linear em quatro deles, sendo mais evidente em dois deles, Arandú e

Yanomama. Houve crescimento em circunferência máxima somente em dois

animais (Boo e Yanomama), enquanto que um outro, Tupy, apresentou uma

diminuição apreciável.

As variáveis estudadas nos seis animais ao longo do período experimental,

no que se refere a crescimento e ganho de peso, apresentaram variação individual

alta, com coeficientes de variação muito altos para a circunferência máxima e o
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peso. O consumo de matéria seca/100 kgPV foi o único em apresentar um

coeficiente de variação baixo. No entanto, as variáveis mantiveram um padrão

consistente na variação, quando foram relacionadas entre elas através de equações

de regressão.

Quando relacionada a circunferência máxima e o peso ao longo do período

experimental, para o conjunto de animais, foi obtida a seguinte equação de

regressão: Y(peso) = -348,117 + [(3,388 X(cir.máx.)], com R^= 0,88 (Fig. 25).

Quando relacionada a CCC e o peso ao longo do período experimental, para

o  conjunto de animais, foi obtida a seguinte equação de regressão:

Y(peso) = -363,95 + [(2,454 X(cir.máx.)], com R^= 0,86 (Fig. 26).

Quando relacionada a CSC e o peso ao longo do período experimental, para

o  conjunto de animais, foi obtida a seguinte equação de regressão:

Y(peso) = -323,872 + [(2,472 X(cir.máx.)], com R^= 0,79 (Fig. 27).

As determinações dos teores nutricionais, obtidas através de análises

laboratoriais, nos componentes da dieta ministrada aos peixes-bois adultos,

incluindo macro e micro minerais, são apresentadas a seguir (Tab. 28).

Tabela 28. Principais componentes da dieta ministrada aos peixes-bois aduitos, com
base na matéria seca.

Planta MS EE PB FB EB Car. Lig. Gel. Sil. FDA MM Ca P K Mg Fe Zn
% % % % Kcal % % % % % % g/kg g/kg g/kg g/kg mq/ka mg/kf^

Alface 4.4 7.4 20,6 12,6 3518 50,6 9.0 11,5 2.7 22,9 21,3 17.7 23.2 41,5 3.4 707 104

Repolho 6,9 4.2 18,4 10,3 3646 63,2 5.8 11,7 17.9 14,1 12.5 4.7 25.6 2,6 140 36

Couve 8.1 13.4 27,3 8.9 3923 40,5 6.8 8.8 15.9 18,7 20.0 6.8 37.9 6.0 236 50

Capim 17.9 2.8 12.5 26.3 3772 75.5 5.7 27.4 2.1 36.2 9.3 4.8 3.5 13.1 3.1 120 i
MS: matéria seca; EE: extrato etéreo; Pr Proteína: FB: fibra bruta; En: energia; Car; carboidratos; Lig: lignina; Cel"'—
celulose: Sil: sílica; FDA: fibra em detergente ácido; MM: matéria mineral; Ca: cálcio; P: fósforo; K: potássio; Mg;
magnesio; Fe: ferro; Zn: zinco.
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A matéria seca, a fibra bruta, a fibra em detergente ácido, a celulose e os

carboidratos foram superiores no capim Colônia, não assim a lignina, como seria de

esperar. O capim apresentou um teor de matéria mineral resistente á hidrólise em

HCl, de 7,58%. A alface apresentou os teores mais elevados de matéria mineral em

geral, assim como individualmente os teores mais elevados de P, K, Fe e Zn. A

couve apresentou o valor mais elevado de extrato etéreo. Ca e Mg.

Os teores dos principais nutrientes contidos na dieta mista em conjunto, assim

como o nível de consumo destes nutrientes são mostrados a seguir (Tab. 29).

Tabela 29. Teores nutrícionals da dieta mista e consumo desses nutrientes em
relação a 100 kg de peso vivo/dia

Fator Proteína E. Etéreo Carboidratos Energia Ca P
determinado % % % kcal g/kg g/kg

Dieta mista 16,8 5,3 64,7 3738 10,2 7.1

Consumo(g)/
lOOkgPV/dia 126,2 39,7 485,2 28032 76,3 53.4

3.8- Digestibilidade do alimento consumido pelos peixes-bois adultos

A digestibilidade dos peixes-bois adultos foi estabelecida a partir da

determinação da FDA pelo método Van Soest (1967), sendo que os parâmetros

utilizados para fazer a determinação foram a lignina e a sílica. A Tabela 30 mostra

os resultados obtidos nas análises bromatológicas realizadas para determinar a

composição da dieta, unicamente na base de capim e na dieta mista (55% de capim,

15,0% de alface, 15,0% de repolho e 15,0% de couve, aproximadamente).
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Tabela 30. Teor dos nutrientes presentes na dieta a base de capim e a dieta rnista,
ministradas aos peixes-bois adultos durante o estudo de digestibilidade,
assim como nas fezes produzidas pelos mesmos, consumindo tais dietas,
com base na matéria seca.

jüjõ—Êi PB FB ÊB Cãr Üg CÜ SÜ FDA MM cã Mg K P Fe Zn
0/ o/„ o/o % Kcayg % % % % % % g/kg g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg

D.Capim 15.4 2.4 12,3 25.8 3767 76.4 6,1 26,6 2.1 36,2 9.1 IA 3,0 12,8 3,6 80 70,6

D.mista 14,5 4,7 14,9 23,6 3770 68,8 5,4 24,8 1.8 32,3 11,6 7,8 3,5 18,3 4,7 224 41

Fezes 11,9 10.0 11,5 24,6 4142 69,7 7,3 28,0 2,8 38,9 8,9 9,1 3,9 6,4 2.1 172 73

Fezes 13,5 4.5 11,8 24,4 3817 58,0 9,2 22,4 2,3 35,8 18,8 10,3 5,2 4,6 6,4 213 122
D.mista —:— t.—r—^—
MS- matéria seca; EE: extrato etéreo; PB; Proteína; FB: fibra bmta; EB: energia; Car: carboidratos; Lig: lignina;
Cel: celulose; Sil: sílica; FDA: fibra em detergente ácido; MM: matéria mineral; Ca: cálcio; P: fósforo; K: potássio;
Mg: magnesio; Fe: ferro; Zn: zinco.

A dieta a base de capim apresentou valores superiores à dieta mista, de matéria

seca, fibra bruta, carboidratos, lignina, celulose, sílica, fibra ácido detergente e Zn. A

dieta mista apresentou os teores mais elevados de matéria mineral em geral, e

especificamente de Ca, K, Mg, P, Fe. Destacam os elevados teores de lipídeos

(extrato etéreo) nas fezes dos animais consumindo dieta na base de capim e de

matéria mineral nas fezes dos animais consumindo a dieta mista.

A Tabela 31 apresenta-se a digestibilidade dos nutrientes, das dietas

ministradas aos peixes-bois adultos, quando utilizadas a lignina e a sílica como

marcadores.

Em geral, quando utilizado o marcador lignina, os valores de digestibilidade são

superiores se comparados com o marcador sílica. Com ambos marcadores a dieta

mista mostrou melhor digestibilidade do que a dieta unicamente a base de capim, no

que se refere a matéria seca, proteína, fibra, carboidratos, celulose e fibra em

detergente ácido. Os valores de extrato etéreo e energia foram em todos os casos

negativos. A proteína na dieta mista, foi o nutriente mais digerível.
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Tabela 31. Valores médios da digestibilidade dos nutrientes das dietas ministradas
aos peixes-bois adultos

Dieta Digestibilidade determinada com o marcador lignina ou sílíca

MS

%

EE

%

PB

%

FB

%

EB

kcal

Car

%

Cel

%

FDA

%

Capim
(lignina)

18,9 -245,2 17,1 23,0 -356,6 24,4 10,8 10,26

D.mista

(lignina)
41,1 -41,0 53,3 39,3 -47,4 50,2 46,8 34,7

Capim
(sílica)

2.9 -173,3 2,2 13,2 12,1 -1.7 -4.3

D.mista

(sílica)
16,9 -94,8 33,9 24,6 29,2 24,5 7,9

MS: matéria seca; EE: extrato etéreo; PB: Proteína; FB: fibra bruta; EB: energia; Car: carboidratos;
Cel: celulose; FDA: fibra em detergente ácido; MM: matéria mineral.
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4. Discussão

4.1 Macrófitas aquáticas coletadas na natureza

4.1.1 Abundância das plantas

A quantidade de amostras de plantas coletadas teve variações importantes,

tanto do ponto de vista de coleta, quanto pela época dessas coletas (Fig. 8). A

maior quantidade de macrófitas aquáticas foi encontrada na época da cheia,

chegando a ser no total mais do que o dobro do que a encontrada na época da seca.

Isto concorda com o já descrito por todos os autores que abordaram estudos sobre

macrófitas na Amazônia Central (Howard-Williams & Junk, 1977; Best, 1981; Furch,

1984; Junk & Howard-Williams, 1984; Colares & Colares, 1987; Junk et ai., 1989;

Colares, 1991b; Junk & Piedade, 1993; Piedade et ai., 1997); existe uma tendência

destas plantas entrar em estado de dormência ou decomposição (Best, 1981) mas,

uma parte destas pode restringir-se a lagos internos, mais ricos em nutrientes, e com

a enchente, desprender-se ou flutuar livremente e aparecer novamente nos rios,

reproduzindo-se e propagando-se com rapidez.

Paspaium repens e Eichhomia crassipes foram em geral as plantas mais

coletadas. A alta variedade de plantas encontradas no rio Negro na época da cheia

correspondeu ao esperado, pois todas as plantas procuradas foram encontradas.

Isto, entretanto, não corresponde ao citado por alguns autores (Howard-Williams &

Junk, 1977; Junk & Howard-Williams, 1984; Walker et aí., 1999), que mencionam

a ausência de plantas aquáticas no rio Negro e outros rios de águas pretas, a

não ser por manchas muito pequenas e isoladas. Comparando entre pontos de

coleta, certamente concordamos que a abundância visual relativa de algumas

plantas {Echinoctiloa, Paspaium repens), foi menor no rio Negro do que em
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outros locais, já que, principalmente na Marchantaria e no Furo do Paracuuba, foram

observados extensos tapetes de plantas (vários hectares), em quanto que no rio

Negro as populações eram menores (alguns metros quadrados). Junk & Howard-

Williams (1984), justificaram a presença de Paspaium repens no arquipélago de

Anavilhanas (rio Negro), como conseqüência de uma provável ligeira elevação do

pH da água, devido a atividades agrícolas. No presente estudo, somente na época

da seca observou-se uma ausência total de plantas aquáticas na área do río Negro

estudada (abaixo de Manaus). O pH 6,3 encontrado nessa área do rio Negro foi

mais elevado do que o esperado, justificando em parte a presença de macrófitas

aquáticas nesse local. Alguns autores indicam valores mais baixos para o rio Negro,

variando em geral entre 4,6 e 5,2 (Howard-Williams & Junk, 1977; Junk & Howard-

Williams, 1984). Em outro rio de água preta, o rio Uatumâ, após o fechamento da

represa de Balbina, os valores de pH variaram entre 5,3 e 7,0 (Walker et ai, 1999).

Na época da seca, a ilha da Marchantaria apresentou o maior número de

espécies de macrófitas coletadas, concordando com o encontrado por Colares &

Colares (1987) e Colares (1991b). O valor de pH 5,5, observado no presente estudo

na ilha da Marchantaria, apresentou-se mais baixo do que o esperado, sem que isto

afetasse aparentemente a produção das macrófitas aquáticas. As observações de

outros autores, indicam valores de 6,5-7,5 para águas brancas (Howard-Williams &

Junk, 1977; Junk & Howard-Williams, 1984), considerados como parâmetro

referencial para águas brancas da Amazônia (Sioli, 1984).

Os valores deste estudo são superiores aos encontrados por Lopes et ai

(1983), para o lago do Arroz (ilha do Careiro), os quais indicam valores de 4,6-6,4, e

Ribeiro & Darwich (1993) indicam para o lago do Rei (também na ilha do Careiro)
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valores de 6,5-8,5, muito superiores aos observados neste trabalho, indicando com

isto a grande variação de pH que pode se dar em regiões bastante próximas e

semelhantes, em conseqüência das variações sazonais ocasionadas pela subida e a

descida do nível das águas.

Pistia stratiotes não chegou a desaparecer nos locais estudados na época da

seca, exceto na área de coleta no rio Negro, próximo ao encontro das águas (rio

Negro e rio Solimões). Howard-Williams & Junk (1977) e Junk & Piedade (1993),

apontam o habitat desta planta como lagos de várzea e ocasionalmente calha do

Solimões. No presente estudo, essa planta foi encontrada em locais com

caraterísticas muito variadas: águas pretas, brancas e misturadas, e águas mais

paradas (Catalão) ou com correnteza de muito ligeira até moderada (Marchantaria,

rio Negro e Furo de Paracuuba). A persistência desta planta, observada na época

da seca na ilha da Marchantaria, também foi citada por Colares (1991b^. Pistia

stratiotes é citada como uma das plantas mais freqüentemente encontradas nas

águas da Amazônia Central (Junk & Howard-Williams, 1984), predominando também

em ambientes artificiais ricos em nutrientes. Na fase aquática, Pistia stratiotes tem

crescimento acelerado de até 0,088 g/dia/m^ (Junk & Howard-Williams, 1984).

A diminuição ou a falta de várias das espécies de plantas estudadas,

observadas no presente estudo na época da seca, pode estar relacionado com a

descida das águas. Nesse período, muitas plantas ficam presas em áreas secas ou

barrentas, e ocorre uma redução progressiva do peso por falta de nutrientes (Junk &

Howard-Williams, 1984). Os intensos ataques de insetos como o gafanhoto Paulinia

acuminata (Barthiott, W., 1994) e outros animais herbívoros como peixes, capivaras,

peixes-bois também podem influenciar esse declínio (Junk et ai., 1989).
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A Azolla sp. não foi encontrada na ilha da Marchantaria e somente numa

ocasião no Furo de Paracuuba, na época da cheia. Essa espécie é considerada

uma das mais freqüentes nas águas da Amazônia Central (Junk & Howard-Wiíliams,

1984). Na época da seca não foi encontrada em nenhum dos pontos de coleta. A

maior abundância foi observada no lago Catalão, coincidindo com o indicado por

Junk & Piedade (1993), segundo os quais o habitat desta planta é lagos de várzea.

Ruschel (1990), indica também a presença de Azolla sp. em rios e riachos de águas

mansas, explicando talvez a presença da mesma em algumas áreas do Furo de

^  Paracuúba e do rio Negro.

A abundância de Azolla, em alguns locais do lago Catalão, pode ser

favorecida pela criação de gado nas margens do lago (observação pessoal), em

conseqüência do escoamento de fezes e sobras de alimento para as margens e

interior do lago, como sugerido por Junk & Howard-Williams (1984) para

Echinochioa. O rápido crescimento da Azolla justifica-se então pelas condições

favoráveis (águas calmas e boa concentração de nutrientes na água). Segundo

Ruschel (1990), partindo de um inóculo de 4 Kg, obteve-se em 24-28 dias uma área
>

coberta de 160m^ com 2 Kg/m^como produto final

Alguns dos fatores que podem contribuir para o desaparecimento da Azolla

na época da seca, além dos já citados para Pistia, e ocasionalmente em alguns

locais, são: o aumento da temperatura da água (Ruschel, 1990); o declínio de

nutrientes (Junk et ai, 1989), principalmente do teor de fósforo, que é um fator

limitante para essa planta (Ruschel, 1990) e pH muito baixos (Junk & Howard-

Williams, 1984).
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SaMnia auriculata é também citada como uma das plantas aquáticas mais

freqüentes na Amazônia Central (Junk & Howard-Williams, 1984). No presente

estudo a mesma foi efetivamente abundante em todos os pontos de coleta durante a

época da cheia, mas não foi encontrada na época da seca em nenhum local

amostrado.

Salvinia é própria dos lagos de várzea, com grandes ou poucas variações nos

níveis da água (Howard-Williams & Junk, 1977; Junk & Piedade, 1993). Uma

propagação vegetativa muito efetiva, e crescimento acelerado de 0,096 g/dia/m^

ajudam a aumentar rapidamente as quantidades desta planta na natureza (Junk &

Howard-Williams, 1984; Junk & Piedade, 1993). Além disso, a adaptabilidade a

certas condições adversas de falta de nutrientes e pH ácido, permite que a Salvinia

seja a sucessora em tais ambientes, de plantas como Eichhomia, Utriculáría e

Cyperáceas(Walkere/a/., 1999).

A ausência de Salvinia, observada na época da seca no presente estudo,

concorda com o encontrado por Colares & Colares (1987) no Tarumã Mirim (águas

pretas) e na ilha da Marchantaria (águas brancas), onde houve diminuição e em

seguida ausência desta planta entre a época da seca e o início da enchente. A

ausência de Salvinia na época da seca, nos 4 locais de coleta, pode ser atribuída a

vários fatores associados, como: descida no nível das águas, deixando muitas

plantas em áreas secas; diminuição de até 50% do peso após 2 a 3 semanas na

água, devido a uma concentração de nutrientes na água extremamente baixa (Junk

et ai, 1989), que chega a ser em muitos casos, mais pobre do que a mesma água

de chuva que cai na região (Howard-Williams & Junk, 1977); o ataque excessivo do

gafanhoto Paulinia acuminata, já que a Salvinia é o principal hospedeiro deste inseto
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em todas as suas etapas de vida (Barthiott, W., 1994). A elevação da temperatura

da água afeta de maneira particularmente importante o crescimento desta planta

assim como um pH muito baixo (Junk & Howard-Williams, 1984).

Eichhornia crassipes é, junto com as plantas anteriormente mencionadas,

uma das mais freqüentes na Amazônia Central (Junk & Howard-Williams, 1984; Junk

et a/., 1989) e também uma das mais distribuídas universalmente em climas tropicais

e subtropicais, sendo considerada em muitas regiões uma verdadeira praga (Boyd,

1968; Boyd, 1969; Haller et ai, 1970; Boyd & Vickers, 1971; Parra & Hortenstine,

1974; Best, 1981; Abadia & Bermúdez, 1993; Bermúdez & Abadia, 1993). Neste

estudo ela esteve presente em todos os locais e épocas de coleta, exceto no rio

Negro durante a época da seca. A ausência desta planta na época da seca no rio

Negro e a presença da mesma na ilha da Marchantaria, concordam com o

observado por Colares & Colares (1987) no rio Tarumã Mirim (águas pretas) e na

ilha da Marchantaria (águas brancas). Na Amazônia Central, seu habitat está

representado predominantemente por lagos de várzea com pouca ou muita flutuação

sazonal (Howard-Williams & Junk, 1977; Junk & Piedade, 1993), encontrando-se

também em habitats aquáticos artificiais (Junk & Howard-Williams, 1984; Walker et

al., 1999), e calha do rio Solimões (Howard-Williams & Junk, 1977). A presença de

Eichhornia em águas pretas foi expressiva durante este trabalho, não sendo citada

como muito freqüente por outros autores.

A abundância de Eichhornia, observada no presente estudo, deve-se a vários

fatores: sua propagação vegetativa efetiva (Junk & Piedade, 1993); crescimento de

até 0,074 g/dia/m^ que poderia formar, potencialmente, um tapete de um hectare até

à formação de um área de até 41 Km^ em 6 meses; à capacidade de extrair
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nutrientes da água contra gradientes de concentração (Howard-Williams & Junk,

1977); a elevações periódicas ou circunstanciais nos níveis de nutrientes na água, à

caça e diminuição de herbívoros que se alimentam da mesma e à provável influência

de escoamento doméstico ou de fazenda (Junk & Howard-Williams, 1984).

A ausência de Eichhomia, observada no presente estudo no rio Negro, na

época da seca, pode ser associada aos mesmos fatores em geral, citados para as

outras plantas. A ausência pode também estar relacionada com a sucessão de

espécies com melhores condições de adaptação, dominando sobre esta planta,

como é o caso da Salvinia e de cyperaceas que penetram nas raízes da Eichhomia,

fixando-as em algumas ocasiões a troncos flutuantes. Embora na Amazônia Central

não são comuns as baixas acentuadas na temperatura ambiente, uma diminuição

súbita poderia influenciar o crescimento dessa planta já que esta é sensível a

temperaturas inferiores a 20 -0 (Walker et aí., 1999).

As gramíneas Paspaium repens e Echinochioa polystachya também são

consideradas, como as anteriormente citadas, entre as plantas mais freqüentes da

Amazônia Central. No presente estudo as duas tiveram uma presença importante

nos locais de coleta, exceto no Catalão, onde E. polystachya esteve ausente nas

duas épocas, e no rio Negro, onde ambas plantas estiveram ausentes na época da

seca. Estas duas plantas foram abundantes na ilha da Marchantaria nas duas

épocas do ano, como observado por Colares & Colares (1987) e Colares, (1991). O

habitat destas plantas é variado, ocorrendo em lagos de várzea, partes baixas do

leito de lagos e áreas de sedimentação intensiva (Junk & Piedade, 1993); isto

concorda com o encontrado no presente estudo, exceto para o lago do Catalão e o

rio Negro. Howard-Williams & Junk (1977) citam a presença destas duas plantas em
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águas pretas, em pequenas manchas, e a colonização das margens de rios de água

branca.

Plantas como E. polystachya e P. repens sobrevivem a condições adversas

(como observado no presente estudo em vários locais, na época da seca) e são

abundantes, por terem uma alta taxa reprodutiva e ciclo de vida curto, para

compensar as perdas (Junk & Howard-Williams, 1984). Numa área de um hectare,

na fase de alagamento (entre dezembro e setembro), E. polystachya é capaz de

produzir até 100 ton. de matéria seca (Piedade et aí., 1997). Junk & Howard-

Williams (1984), afirmam que muitas espécies enraizadas apresentam um rápido

crescimento em comprimento para acompanhar a ascensão do nível da água,

podendo crescer mais do que 20 cm/dia e até 3 m/mês. Isto explica, como

encontrado no presente estudo na época da cheia, estas plantas ocorrerem em

locais com profundidades superiores a 7m (Tab. 12), comuns nesta época do ano,

em muitas áreas de lagos e várzea da Amazônia Central (Lopez et al, 1983; Mérona,

1993; Ribeiro & Darwich, 1993).

A falta de plantas, observada no lago do Catalão no presente estudo para

E. polystachya e no rio Negro na época da seca, para todas as espécies, deve-se

em geral, aos mesmos fatores já citados para as outras espécies. Uma menor

capacidade das gramíneas em extrair nutrientes da água contra gradientes de

concentração (Howard-Williams & Junk, 1977), é também um fator a ser

considerado. Echinochioa é muito utilizada como alimento para gado (Junk &

Howard-Williams, 1984). Por isso, além dos fatores já citados, é possível que não foi

observada na zona do Catalão, nesse estudo, devido à extração por produtores

locais. Piedade et al. (1997) citam a queima desta planta quando as planícies
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alagadas secam, para cultivos de ciclo curto, ou pastagens, podendo estas

interrupções sucessivas no ciclo de vida da planta levar à perda definitiva de uma

comunidade natural.

A Cabomba sp., não é citada como uma planta muito comum pela maioria dos

autores que tem abordado o estudo de macrófitas aquáticas na Amazônia Central

nem citada pela maioria deles para as áreas de estudo (Howard Williams & Junk,

1977; Best, 1981; Furch, 1984; Junk & Howard Williams, 1984; Colares & Colares,

1987; Junk et ai, 1989; Colares, 1991b; Junk & Piedade, 1993; Piedade et ai, 1997;

Walker et ai, 1999). Nesse trabalho, Cabomba foi bastante limitada nos locais de

coleta, e unicamente observada na época da cheia na Marchantaria, Catalão e no rio

Negro. Junk & Howard-Williams (1984), indicam que igarapés ou pequenas

corredeiras, com luz abundante, seriam o habitat preferido deste gênero, sendo que

a sombra das árvores e de outras macrófitas, prejudicam o seu crescimento.

A baixa transparência da água e a considerável profundidade, observadas no

Furo do Paracuúba, podem explicar a ausência de Cabomba nesse local,

caraterizado pela pequena a moderada correnteza. O seu ciclo de vida é de forma

submersa; somente na época da floração foi observada sobre a superfície da água,

no lago Catalão no início da vazante (observação pessoal).

O completo desaparecimento desta planta, em todos os pontos de coleta,

durante a época da seca, relaciona-se, com os mesmos fatores citados para as

outras macrófitas.

A variação na abundância e na variedade em geral de macrófitas aquáticas

nas épocas da cheia e da seca, já foi relacionada por Best (1981) e Colares (1991b)

com o comportamento do peixe-boi na natureza. Na época da cheia existe grande
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variedade e quantidade de plantas, e os peixes-bois alimentam-se muito bem, sendo

até seletivos no consumo de alimento, enquanto que na época da seca sofrem

restrição alimentar, pois algumas plantas permanecem dormentes ou então morrem

e se decompõem. Esta variação na disponibilidade de alimento é considerada uma

das causas da estacionalidade na reprodução do T. inunguis, influenciando o estado

fisiológico das fêmeas, as quais se reproduzem e dão a luz a seus filhotes na época

de maior abundância de plantas (Best, 1981). Já os animais em cativeiro recebem

um padrão de plantas relativamente constante e de boa qualidade, existindo

portanto um consumo adequado e uma baixa seletividade, exceto no que se refere

ao capim (do qual são consumidas unicamente as folhas), propiciando isto uma boa

alimentação durante todo o ano.

No entanto, não existem estudos suficientes que indiquem se essa boa

alimentação em cativeiro modifica o comportamento, principalmente no que se refere

aos hábitos reprodutivos das fêmeas, embora Pimentel (1999) já tenha observado

um aumento nos níveis de testosterona, em machos em cativeiro, durante o período

de maior precipitação pluvial o que indicaria a manutenção da estacionalidade

reprodutiva da natureza.

4.1.2 Caraterísticas nutricionais das plantas coletadas

As diferenças nutricionais encontradas nas macrófitas aquáticas, quando

analisadas estatisticamente em conjunto, sem discriminar entre espécies de plantas

ou entre locais de coleta, diferenciando unicamente entre a época de cheia e época

de seca, demostram a influência da variação do nível das águas nas características

nutricionais destas plantas. Os únicos componentes que não sofreram modificações
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importantes entre épocas de coleta foram a fibra bruta (FB) e a matéria orgânica

resistente à hidrólise (HROM) (Tab. 13). Howard-Williams & Junk (1977), ao

analisarem uma variedade multo grande de macrófitas aquáticas, não apresentaram

valores independentes para as duas épocas. No entanto, os valores médios obtidos

neste trabalho são similares aos valores apresentados por esses autores, com

algumas diferenças individuais entre plantas, que serão discutidas a seguir.

Na época da seca existe uma menor quantidade de nutrientes e de oxigênio

na água. Estes fatores impedem a renovação de folhas ou crescimento de plantas

novas (Junk et aí, 1989) podendo por este motivo aumentar o teor de matéria seca

das plantas. No entanto, a morte de uma grande quantidade de macrófitas durante

a época da seca libera nutrientes, influenciando na enchente e na cheia, uma

produção acelerada de novas plantas e absorvendo grandes quantidades de

elementos disponíveis (Furch, 1984). Outro fator que pode influenciar o alto teor de

MS na época da seca e a morte ou dormência de grande quantidade de plantas é

um menor volume de água ao redor das plantas, ficando algumas em áreas secas

ou quase secas e com uma maior competitividade entre elas. Isto afeta

particularmente as plantas flutuantes, que não tem enraizamento no solo. A falta de

chuva por várias semanas, a elevação das temperaturas do ar e da água, que

prejudicam e dessecam muitas plantas, e o elevado acúmulo de sílica na água

observado por Lopes et aí. (1983), também influenciam essa resposta nas plantas.

Em geral, o teor de MS apresenta-se baixo nas macrófitas aquáticas, quando

comparado com plantas não aquáticas de outras regiões tropicais, por exemplo o

capim colonião (Panicum maximum) e a árvore leguminosa Gíiricidia sepium, ou

quando comparado a outros tipos de plantas (frutos, tubérculos, flores) da região
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amazônica, por exemplo banana pacovâ madura, cupuaçú, cará roxo, ou flores de

pupunha, entre outros (Tab. 32); esta associação é válida para comparar o tipo de

alimento ingerido pelo peixe-boi, com os alimentos consumidos por animais

domésticos de terra firme, ou de outras regiões.

O teor de MM, superior na época da seca, apresenta-se muito elevado,

superando amplamente em todos os casos, o teor de MM das plantas apresentadas

na Tabela 32 (referido a 100% de MS). Os mesmos fatores que influenciaram o

aumento de MS na época da seca, influenciaram os altos teores de minerais, sendo

importante o alto acúmulo de sílica na água, observado por Lopes et ai (1983), já

citado anteriormente. O aumento de MM não parece estar ligado a um acúmulo de

macro nutrientes, já que o Cálcio tende a diminuir conforme diminui o elemento na

água e no solo, enquanto que os outros minerais mantém-se inalterados (Howard-

Wllllams & Junk, 1977).

Tabela 32. Teores de nutrientes presentes em diferentes tipos de plantas,
frutos e tubérculos produzidos em solos tropicais de terra firme
(valores referidos a 100% de matéria seca).

Planta MS MM EE FB PB Fonte

% % % % %

Panicum maximum^ 17,7 9,7 2,1 30,0 14,9 Devendra & Mc.

Leroy, 1986

Gliricidia sepiuni^ 24,4 8,8 4.0 12,3 21,2 Devendra & Mc.

Leroy, 1986

Banana pacovâ^ 38,0 2,53 0,32 - 2,42 Aguiar, 1996

Fruto do cupuaçú 14,5 4,90 2,62 - 8,62 Aguiar, 1996

Cará roxo 25,0 2,08 0,00 - 4,96 Aguiar, 1996

Flores de pupunha"^ 20,0 3,50 14,0 - 6,0 Aguiar, 1996

MS: matéria seca; MM: matéria minerai; EE: extrato etéreo (lipídeos); FB: fibra bruta; PB: proteína
bruta

1 - Capim coloniâo, 28-35 dias de idade
2- Leguminosa arbórea, parte aérea vegetativa.
3- Fruto maduro
4- Flores masculinas
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Os valores de HROM e FB não diferiram entre épocas, ficando os teores de

PB situados numa posição intermediária entre a gramínea e a leguminosa arbórea

(Tab. 32).

Os teores de EE, foram superiores na época da cheia, época de maior aporte

de nutrientes e crescimento das plantas, sendo que os mesmos são comparáveis

aos observados no capim Colônia (Panicum maximum) (Tab. 4), na Gliricidia e no

fruto de cupuaçú (Tab. 32).

Glirícidia e capim Colônia são plantas comumente utilizados na alimentação

de animais domésticos como cabras em estabulação (Devendra, 1986) e poderiam

também ser testados nos peixes-boi em cativeiro. Essas plantas tem a vantagem de

manter uma produção mais constante do que as macrôfitas aquáticas, que são mais

difíceis de transportar pelos rios.

Os teores de PB e EB também foram superiores na época da cheia, e

mostraram-se similares aos apresentados por Howard-Williams & Junk, (1977),

sendo que outras plantas de regiões tropicais (Tab. 32) apresentam em média

valores de PB similares, com algumas diferenças segundo a categoria da planta.

É importante destacar que, a quantidade de nutrientes nas plantas, varia com

seu estágio de vida, e em geral, plantas mais novas apresentam teores de MS e FB

inferiores, enquanto que os níveis de PB e EE tendem a aumentar (Andriguetto et

ai, 1983; Devendra & Mc. Leroy, 1986). No presente estúdo não foi realizada,

especificamente, uma diferenciação entre os estágios de vida de cada planta,

somente entre épocas do ano, considerando-se neste sentido os valores obtidos

como médios para cada planta em cada época determinada. Sabe-se, no entanto,

que o ciclo de vida destas plantas é curto, iniciando-se na enchente ou na cheia e
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acabando com a chegada da seca (Junk & Howard-Williams, 1984). Segundo Furch

(1984), a produção e a decomposição da biomassa das macrófitas, acontece

simultaneamente, a diferentes intensidades, durante o ano todo.

Quando as macrófitas aquáticas, coletadas na natureza no presente estudo,

foram analisadas segundo o local de coleta, independentemente da época e da

espécie (Tab. 14 e 15), observou-se que a MS foi similar para as plantas coletadas

no Furo e Marchantaria e foi superior para as do Catalão e rio Negro (Tab. 15). O

fato de não terem sido coletadas plantas no rio Negro na época da seca, influencia a

menor porcentagem de MS observada neste caso, pois como discutido

anteriormente, na seca as plantas apresentam maior teor de MS. No caso do

Catalão, a menor porcentagem de MS deve estar associada à ausência de

Echinochioa em ambas épocas, já que as gramíneas apresentam, em geral, teores

mais elevados de MS (Andriguetto ef a/., 1983; Devendra & Mc. Leroy, 1986).

Os teores mais elevados de PB e EE observados nas plantas provenientes do

rio Negro e no Catalão, estão igualmente associados aos menores teores de MS nas

plantas do rio Negro, por terem sido coletadas unicamente na época da cheia, e à

maior presença da planta Azolla no Catalão, em relação aos demais locais de coleta,

a qual é muito alta em nitrogênio, quando comparada com as outras plantas

(Howard-Williams & Junk, 1977; Ruschel, 1990).

O alto teor de minerais observado nas plantas coletadas na ilha da

Marchantaria, destaca neste estudo quando comparado com os outros locais,

principalmente com o rio Negro, mesmo que, estatisticamente, somente existe

diferença para P=14,3%. Essa alta porcentagem de MM nas águas brancas e solos
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de várzea, já foi observada por outros autores (Lopes et ai, 1983; Piedade et al.,

1997).

Quando os valores de nutrientes obtidos para todas as plantas

individualmente, diferenciando também por época, foram analisados

estatisticamente, várias diferenças interessantes entre espécies foram observadas.

Dentre estas plantas, destaca Echinochioa, por apresentar níveis protéicos e

energéticos apreciáveis, tanto na época da cheia quanto na época da seca. Os

valores de MS, HROM e FB desta planta nas duas épocas, são comuns em

gramíneas e são elevados, quando comparados com outros grupos de plantas. Na

maioria das plantas acontece um aumento de FB com o avanço do estágio da planta

(Andrigueto et al., 1983), sendo que para Echinochioa não houve diferença entre

épocas. Colares (1991), obteve valores similares aos nossos nesta planta para

Prot., EE e MS e valores inferiores para MM; neste caso o teor de MM foi inferior do

que nas outras plantas analisadas.

O valor de HROM é uma medida de celulose e quitina presente nas plantas,

sendo que valores elevados podem impedir o consumo das mesmas pelos peixes,

os quais, com raras excepções, não digerem ou digerem em quantidades pequenas

estes elementos (Buddington, 1980). Outros vertebrados, como a capivara ou o

peixe-boi, consomem quantidades apreciáveis destas plantas (Junk et al., 1989).

Em geral, a quantidade de celulose em plantas novas é pequena e aumenta na

medida que a planta amadurece; quantidades muito elevadas de celulose na dieta

prejudicam a digestão gástrica e intestinal (Andriguetto, et ai, 1999).

No caso do peixe-boi, a presença deste elemento não parece influenciar o

consumo de plantas com teores de celulose diferentes, embora evite o consumo das
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partes mais lignificadas, principalmente dos tales (observação pessoal). No caso da

E. polystachya, Colares (1991b) observou que do total do alimento oferecido, 40%

foi rejeitado. A lignina em geral não é digerida, interferindo também com a

digestibilidade de outros nutrientes (Silva & Leão, 1979). Uma maior concentração

de nutrientes nas folhas da Echinochioa, quando comparada com os talos (Piedade

et ai 1997), provavelmente influenciam também na preferência pelas folhas.

A AzoUa destacou na época da cheia como a planta que apresentou os teores

mais elevados de PB, EE e EB. Teores elevados de proteína e energia nessa planta

já foram apresentados por outros autores (Howard-Williams & Junk, 1977; Ruschel,

1990), constituindo-se numa excelente fonte de alimento, principalmente como

suplemento protéico e energético, para animais herbívoros. No entanto, mesmo

sendo uma boa produtora de matéria fresca (2kg/m^, segundo Ruschel, 1990), a

menor produção de Azolla quando comparada com E. polystachya (10 kg/m^, obtido

a partir de Piedade et ai, 1997), além do pequeno tamanho da planta e a alta

umidade (os quais aumentam os custos de transporte), assim como sua ausência na

época da seca, provavelmente favorecem aos criadores de gado a utilizar mais a

E. polystachya. Segundo Boyd (1968) o nível mínimo de proteína em uma planta,

para ser utilizada na alimentação animal, deve ser de 12%. Ao suplementar a

E. polystachya (10% de PB) com Azolla (20% de PB), que poderia ser utilizada após

secagem para diminuir posteriores custos de manejo, o produtor certamente estaria

diminuindo os custos de suplementação protéica e os animais teriam um melhor

desenvolvimento, sempre que houvesse o cuidado de não exceder 60% da proteína

da ração balanceada. A Azolla contem bilirrubina, que é uma proteína de baixa

digestibilidade (Ruschel, 1990) e assim, o peixe-boi na natureza, com abundância de
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plantas, balanceia e suplementa ele mesmo a sua dieta, consumindo as quantidades

necessárias de cada planta para uma nutrição adequada (Colares, 1991b), e

unicamente fatores externos, na maioria das vezes provocados pelo homem, alteram

este equilíbrio.

A Cabomba apresentou na época da cheia o teor mais elevado de minerais, e

um teor de proteína bastante alto, sendo superado unicamente pela Azolla. Estas

características são interessantes e poderiam fazer desta planta uma boa fonte de

alimento para herbívoros. Maiores estudos para avaliar seu potencial são

necessários. A alta porcentagem de umidade desta planta, por exemplo, pode

constituir um empecilho, tal qual no caso da Azolla, para uma maior utilização.

Quando as plantas foram analisadas segundo o local de coleta e a espécie,

unicamente Pistia e Azolla apresentaram alguma modificação nos teores de

nutrientes. Pistia apresentou o teor mais elevado de MM na Marchantaria, sendo

que em geral foi mais elevado do que em todas as outras plantas; isto constitui

portanto uma característica própria para esta espécie, também observada nos dados

apresentados por Howard-Williams & Junk, (1977). A proteína e a energia foram

mais baixos para esta planta na Marchantaria, encontrando-se este fato, muito

provavelmente, relacionado com o alto teor de MM.

A Azolla apresentou valores de MM mais elevados no Furo e no Catalão,

sendo que não ocorreu na Marchantaria. Uma maior turbulência da água, com

maior concentração de minerais em solução (Tab. 12) no Furo do Paracuúba,

quando comparado com os outros locais de coleta, contribuem provavelmente para

este resultado. O EE foi maior para esta planta no F. de Paracuúba e no rio Negro,

sendo muito superior às outras plantas, mas observando-se em todas elas uma
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tendência a uma maior percentagem de EE no rio Negro. A energia foi maior para

as plantas do rio Negro, e essa mesma tendência parece existir na maioria das

plantas analisadas, mesmo não apresentando diferenças estatísticas significativas.

Os menores teores de MM e os teores elevados de EE e FB influenciaram

provavelmente esse valor da energia. Valores baixos de MM foram observados para

todas as plantas, no rio Negro, provavelmente como resultado da pouca quantidade

de minerais em solução na água quando comparado com águas brancas ou águas

misturadas (Howard-Williams & Junk, 1977).

^  A tabela 19, onde são apresentadas as espécies de plantas de forma

individual, sem distinção de época ou local, confirmam as mesmas tendências já

discutidas anteriormente (págs. 120-128), isto é: E. polystachya apresentou o maior

valor de MS (18,92%); Azolla apresentou a maior percentagem de PB (19,66%);

Pistia e Eichhomia apresentaram as maiores percentagens de MM e as menores

percentagens de EB e Eichhomia apresentou o menor teor de PB. A Salvinia

apresentou teores de PB relativamente altos, no entanto P. repens apresentou

teores de EE e PB também elevados.

Não existe entre todas as macrófitas aquáticas estudadas nesse trabalho,

uma da qual possa se dizer que é a que apresenta, em geral, as melhores

caraterísticas nutrícionais para animais herbívoros e em particular para o peixe-boi; é

o conjunto de todas elas, nas quantidades certas, que fazem das mesmas uma dieta

apropriada para os animais desta região amazônica, embora seja importante

enfatizar que Azolla e E. polystachya destacam em algumas características sobre as

outras macrófitas. Muito poucas plantas de uso comum como forragens na

alimentação animal, como é o caso da alfafa e o centeio, superam os valores de
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proteína da Azolla, ou o azevém e o sorgo que a superam em EE (Andriguetto et ai,

1983). E. polystacbya, por sua vez, situa-se como uma boa produtora de MS sendo

superada, em toneladas/hectare/ano por algumas gramíneas como Brachiaria

decumbens (12-28 t/ha/ano), capim coloniâo (8-30 t/ha/ano), capim elefante (10-30

t/ha/ano) e milho (7-15 t/há/ano), mas não sendo superada por elas nos teores de

proteína, exceto quando elas encontram-se num estagio vegetativo inicial

(Andriguetto et ai, 1983). Adicionalmente a essas características, é importante

mencionar que a E. polystacbya representa uma das plantas mais encontradas em

tratos digestivos e fezes de peixes-bois, tanto na época da cheia, quanto para a

época da seca (Colares, 1991b), sendo superada unicamente por Paspaium repens.

A grande vantagem dessas duas macrófitas sobre outras plantas não

regionais é o fato de se encontrarem totalmente adaptadas às condições do meio

aquático, apresentando em geral características tais como: resistência das

sementes e esporas a alagamento e dessecação; ciclos reprodutivos curtos e altas

taxas reprodutivas; adaptação das plantas às flutuações nos níveis da água (Junk &

Piedade, 1993).

A análise dos teores de minerais na matéria seca dos alimentos, é essencial

para estabelecer o estado nutricional nos animais. Isto é particularmente importante

no caso do Ca e do P, pois os níveis sangüíneos destes elementos somente são

influenciados por uma deficiência severa e, mesmo assim, já tardiamente, já que o

tecido ósseo tende a manter o nível normal de calcemia (Andriguetto et ai, 1999).

Na análise dos componentes minerais presentes nas plantas coletadas na

ilha da Marchantaria, destaca a Cabomba como uma das plantas com os teores

mais elevados dos macro e micronutrientes analisados. Ela foi estatisticamente
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superior em Mg e Zn, apresentando também o nível mais alto em P; este é um fato

importante de se conhecer, já que o fósforo é um elemento deficitário nesta região.

Lopes et ai (1983), assinalam o fósforo como o elemento mais deficitário no Lago do

Arroz, com 17-193 |Lig/l. Em K e Fe a Cabomba apresentou o segundo valor mais

alto. Somente em Ca apresentou níveis bastante baixos. Estes altos teores de

minerais, assim como um elevado teor de proteína, fazem, provavelmente, com que

esta planta seja bastante apreciada pelos peíxes-bois.

Mesmo não havendo diferença significativa, a Pistia apresentou um nível

muito alto em Ca, quando comparado com as outras plantas, o qual pode ser

responsável, em parte, pelos altos teores de minerais totais sempre encontrados

nesta planta.

O P. repens foi a planta que apresentou o teor mais elevado de K, e a

Eichhomia o valor mais elevado de Fe.

As águas da Amazônia Central são particularmente pobres em Ca, P e K,

sendo que destes três, somente os valores de Ca são refletidos nas plantas e em

geral as relações dos elementos nelas contidas não refletem as relações com o meio

(Howard-Williams & Junk, 1977). Isto verifica-se nos teores de macro e micro

minerais encontrados no presente trabalho, onde diferentes espécies de macrófitas

aquáticas, crescendo numa mesma área, apresentaram diferenças consideráveis em

alguns destes elementos. É também importante, portanto, na natureza, no que se

refere a nutrição mineral, a mistura de plantas para obter uma dieta balanceada,

como já citado anteriormente para os outros nutrientes.
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Tanto os macro quanto os microminerais analisados, são muito importantes
.  A . - Na + K

para o organismo animal. A relação e essencial ao funcionamento
Ca + Mg

do músculo cardíaco e está relacionada com a tetania das pastagens ou da nutrição,

pois esses minerais participam da contração e expansão do músculo assim como da

estimulação do sistema nervoso (Andriguetto et al, 1999). Pistia vem a ser

importante pelo seu aporte de Ca, Mg, K, Fe e Zn; Cabomba destaca pelo aporte de

P, Mg e Zn, K, Fe e Zn; E. polystachya pelo aporte de P; Eichhornia pelo aporte de

Mg, Ca, Fe e Zn; P. repens pelo aporte de K e a Salvinia tem níveis relativamente

altos de Ca, P, Mg e Zn.

Os valores dos teores minerais de macro nutrientes, encontrados neste

trabalho, apresentam-se similares aos obtidos por Howard-Williams & Junk (1977), e

Junk (1979), analisados nas mesmas macrófitas aquáticas, sendo que o Ca e o K

apresentaram valores superiores em Eichhornia e Pistia. Os valores de macro

minerais obtidos neste trabalho também são similares aos determinados nas folhas

de E. polystachya por Piedade et ai. (1997); eles obtiveram valores também

similares para o K e valores ligeiramente mais baixos em P; eles indicam que o teor

de K é independente da subida das águas, entanto que o P sim depende da subida

das águas. Segundo Junk et ai. (1989) a fertilidade das planícies alagáveis depende

do status de nutrientes na água e dos sedimentos derivados dos rios. Quando o pH

do solo for inferior a 4,2, este pode interferir no crescimento das plantas, onde [H^]

pode até interromper a absorção de cations pela raiz (Alfaia & Falcão, 1993).

No que se refere ao Ca, os altos teores observados em Pistia (11,7 g/Kg),

superam amplamente teores de plantas comuns na alimentação animal, como é o

caso de capim colonião (5,2g/Kg), centeio (3.9 g/Kg), azevém (4,7 g/Kg) e sorgo
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(3,4g/Kg), sendo que entre as forrageiras mais comuns, unicamente é superada pela

leguminosa alfaia, com 16,6g/Kg (Andriguetto et ai, 1983). É importante lembrar o

papel relevante do Ca na formação de tecido ósseo, permeabilidade das células,

coagulação do sangue, contração muscular, excitabilidade neuromuscular e

regulação hormonal (Andriguetto et ai, 1999).

Em relação ao fósforo, os valores das macrófitas aquáticas analisadas,

correspondem aos valores dessas forrageiras usadas na alimentação animal:

Cabomba (2,7 g/Kg), com o nível mais alto em P entre as plantas analisadas neste

trabalho, apresenta valores similares a alfafa (2,8 g/Kg), centeio (2,1 g/Kg), azevém

(2,7 g/Kg) e sorgo (2,7 g/Kg), e é superior ao capim colonião (1,2 g/Kg) (Andriguetto

et ai, 1983). O P tem um importante papel energético e participa da construção do

esqueleto e do músculo; da absorção, movimentação, deposição e utilização de

gorduras; absorção e utilização de glicídios; metabolismo de proteínas, absorção no

trato intestinal, hereditariedade e reprodução. A relação Ca:P, 2:1 é importante na

maioria dos animais (Andriguetto et ai, 1999).

Como já indicado anteriormente, todos os minerais analisados nas macrófitas

aquáticas são importantes para o organismo animal. O K participa da homeostasia

dos fluídos e eletrólitos do organismo; dentro da célula, toma possível a osmose e o

equilíbrio da água. O Mg participa no trabalho muscular e nervoso; transferência de

grupos metil e fosforilação oxidativa; sistema cardiovascülar; metabolismo de

lipídios, glicídios e proteínas e estrutura óssea. O Fe encontra-se na hemoglobina

(hematopoiese); na mioglobina, citocromos a, b, c, citocromoxidase, peroxidase e

catalase (respiração) e na transferrina, ferritina, hemossiderina (reserva). O Zn é

constituinte da anidrase carbônica (equilíbrio ácido base), da insulina, melanina.
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gônadas masculinas, pele e olhos; participa no metabolismo protéico, glicídico, da

vitamina A e na calcificaçâo dos ossos (Andriguetto et al., 1999).

A sílica ou óxido de silício é uma substância branca e sólida presente em

baixas quantidades na maioria das plantas e em maior quantidade no solo. Entre as

plantas (incluindo resíduos de coleta) comuns na alimentação animal, a palha de

arroz é a que apresenta o teor de sílica mais elevado: 11,25% na M.S. (Crocker et

al., 1998). Os valores de cinza e sílica obtidos no presente estudo confirmam a

suspeita prévia de teores elevados de sílica em Pistia e Elchhomia, representando

aproximadamente 25% do valor obtido para a época da seca nessas duas

macrófitas aquáticas, sendo que na época da cheia, a Elchhomia eqüivale à palha

de arroz e Pistia é o dobro desse valor. Tanto a lignina quanto a sílica, nâo são

digeridas ou absorvidas pelo organismo, sendo inclusive por esta razão utilizados

como marcadores para estudos de digestibilidade (Kotb & Luckey, 1972). O Si

(silício) por si só, é um micro elemento que sim parece ser essencial em

monogástricos (Silva & Leão, 1979) apresentando ação marcante no crescimento da

matriz óssea e o qual se encontra presente nos vegetais como ácido monosilícico

(Andriguetto et aí., 1999).

É bastante provável que a areia encontrada por Colares (1991b) no trato

digestivo de peixes-bois na época da seca, e a qual nâo foi analisada nos seus

componentes minerais, estivesse representada em uma boa parte por sílica, devido

as condições da água e das plantas desta região, já discutidas anteriormente. O

contínuo desgaste e renovação dos dentes do peixe-boi deve estar influenciado

pelos altos teores de sílica presentes nas plantas que consome.
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4.2. Alimentação de filhotes

4.2.1. Consumo de alimento

O consumo diário de fórmula láctea, 1,43 Udia em média, ao longo de todo o

período experimental e 2,6 Udia para a etapa de 30-50 Kg, diminuiu

consideravelmente neste experimento, em relação ao consumo de fórmulas

anteriores, onde o mesmo era limitado a um máximo de 8 litros (Best, 1982), sendo

que neste estudo não houve restrição láctea.

Já comparando com outro trabalho (Colares et ai, 1987), o consumo foi

^  similar. O ganho de peso neste trabalho, para a etapa de 30-50 Kg é em média de

1,2 Kg/semana, sendo que no trabalho de Best, (1982) o valor atingido era de 1

Kg/semana (não se indica neste trabalho para que peso do animal). Colares et ai,

(1987), obtiveram um ganho máximo de 38 g/semana com dois animais de 13,4 e

25,6 Kg de peso inicial.

A relação de consumo total de alimento e ganho de peso obtido neste

trabalho, indica uma conversão alimentar muito boa, de 1,48. A necessidade de um

crescimento e desmame em um período de tempo o mais semelhante possível à
>

natureza, e o fator econômico (menor consumo/animal => menor custo na

alimentação até o desmame) pois a manutenção destes animais é bastante onerosa,

indicam que a dieta formulada nesse trabalho foi superior às anteriores e que sua

adoção pode ser recomendada.

Van Soest (1982), cita cinco fatores como os principais determinantes do

consumo de alimento: qualidade do alimento, espécie de animal, a condição deste,

a demanda de energia e a sua individualidade. A boa conversão alimentar neste

trabalho, parece ter sido diretamente influenciada pela diminuição do
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consumo/animal. A melhor conversão alimentar, obtida neste trabalho, quando

comparada com as fórmulas anteriormente desenvolvidas, pode relacionar-se com

dois desses fatores: a alta qualidade da mesma, principalmente no que se refere ás

fontes e teores de proteína e gordura utilizados e ao conseqüente aumento no teor

energético. Segundo Bertolin (1992) o nível energético de um regime alimentar é o

fator mais importante na determinação do seu consumo.

Quando analisadas as diferentes medições de crescimento e peso realizadas

nos filhotes, encontraram-se varias relações interessantes. Um alto grau de

^  associação relaciona o tempo em meses no processo de lactação, com o

crescimento em comprimento, circunferência máxima e peso.

A associação mais interessante foi a encontrada entre a circunferência

máxima e o peso. Este resultado é de grande importância, já que indica que o peso

pode ser estimado através deste parâmetro pela equação

Y(peso)= 25,388 + [(-0,884(circ.máx,)] + [0,011 (circ.máx.)^], com = 0,98. A falta

de balanças apropriadas em algumas situações de trabalho de campo e o dano

ocasional das balanças de uso comum no local de trabalho, fazem desta fórmula um
>

aliado importantíssimo para estimar o peso nessas situações. O peso neste

momento ainda é o mais acessível e portanto o principal parâmetro para avaliar de

forma prática e constante o estado nutricional e de saúde do animal, principalmente

quando correlacionado com outros critérios como o comprimento, em particular o

CCC, com = 0,94.

Não existem trabalhos anteriores, onde tenha sido determinado um índice que

relacione peso e comprimento nestes animais. Neste estudo, os pesos aumentaram

bastante ao longo do período de alimentação dos animais, sem que, aparentemente.

138



os mesmos chegassem a ficar com pesos acima do considerado normal. Os valores

obtidos neste trabalho poderão ser utilizados principalmente como referência para

futuras avaliações, assim como também para ter um melhor critério do estado
*

nutricional em que chegam ao INPA os filhotes órfãos. O valor do índice pode dar

uma idéia da probabilidade de sobrevivência destes animais, sendo que, segundo o

observado durante este estudo, em média, animais que ingressam com índices

inferiores ou iguais a 0,12 tem poucas chances de sobreviver.

4.2.2- Análises sangüíneas

Outro critério importante para avaliar o estado nutricional dos animais, é a

realização de análises sangüíneas. Estas devem ser uma rotina de manejo para

determinar a condição de saúde neste tipo de animais em cativeiro, mas não podem

ser realizadas de forma constante. Deveriam, preferencialmente, ser utilizadas um

máximo de 2 vezes/ano ou quando variações importantes no peso ou aspecto físico,

manifestem possíveis mudanças na condição normal do animal.

As análises sangüíneas realizadas demostram a variação nos níveis

sangüíneos que acontece com o processo de desmame dos filhotes. Estes dados

são importantes como controle destes animais, já que o processo de desmame é um

processo delicado que faz que os animais sejam mais susceptíveis a doenças e

portanto estes parâmetros devem ser controlados, junto com o consumo e o tipo de

alimentação fornecida, para não caírem demais, prejudicando os animais.

Quando os valores de glicose obtidos neste trabalho, são comparados com os

valores tomados como referência para seres humanos, de 75-1l5mg/dl (FHEMOAM,
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1996), observa-se que no peixe-boi filhote os valores são baixos, sendo unicamente

o valor na lactaçâo similar ao dos humanos.

Os valores de glicose em cordeiros (80-120 mg/dL) e bezerros (80-120
*

mg/dL) são superiores do que em ovelhas (40-80 mg/dL) e vacas (40-80 mg/dL)

adultas (Reece, 1996). Isto pode relacionar-se com a diminuição do teor de glicose,

observada nas etapas de restrição láctea e desmame dos filhotes de peixe-boi,

quando comparada com a etapa de lactação; menor consumo de leite e maior idade

dos animais nas etapas 2 e 3. Os valores de glicose, observados nestes filhotes de

^«1 peixe-boi, são comparáveis aos da vaca e a ovelha adultas. Já o cavalo adulto,

monogástrico herbívoro, assim como o peixe-boi, apresenta valores similares ou

superiores (60-110 mg/dL) (Reece, 1996).

Reece & Hotchkiss (1987) encontraram diferença nos teores de glicose,

quando torneiros eram alimentados com diferentes tipos de alimentos, obtendo

valores inferiores para os animais amamentados pela mãe, quando comparados

com outros alimentados com fórmula láctea artificial.

Quando comparado o teor de glicose no sangue de peixes-bois adultos

(7. inunguis) em cativeiro (43,25%) (Colares, 1991a) com o dos filhotes deste

trabalho, os valores encontrados nas etapas de restrição e desmame dos filhotes

são similares aos apresentados pelos animais adultos. Os baixos teores de glicose

observados em peixes-bois adultos, e sua lenta taxa metabólica, diferente à do

humano e à de outros animais (Gailivan & Best, 1980), fazem com que a aplicação

de soro glicosado (especialmente formulado para humanos) na veia do animal,

provoque a morte quase imediata deste (Colares F., comunicação pessoal).
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Trabalhando com bovinos Neiore e Holandeses e Bubalinos lactentes e

desamados, Fagliari et al, (1998) encontrou uma tendência (com o desmame) à

diminuição nos parâmetros de glóbulos vermelhos, hemoglobina, glóbulos brancos e

glicose, concordando com as variações obtidas neste trabalho. As proteínas totais

tenderam a aumentar, o que também concorda com os resultados do presente

trabalho.

Já El-Masry & Marai (1991), trabalhando também com bovinos Holandeses e

Bubalinos de 6-7 meses de idade, encontraram níveis de colesterol (117,4 e 98,9

rü mg/dL, respectivamente) inferiores aos obtidos nos filhotes de peixe-boi; valores de

hematócrito (28,9%) similares unicamente á etapa de desmame dos filhotes de

peixe-boi e valores de proteína (4,8 e 4,4 g/dL, respectivamente) também inferiores.

Quando comparados os valores sangüíneos obtidos nos filhotes de peixe-boi

com dados obtidos para exemplares possivelmente adultos de foca (PagophHus

groenlandicus) (Vallyathan, et al., 1969.) observam-se valores de hemoglobina de

21,8 g/dL, superiores do que neste trabalho, glicose de 169,4 mg/dL, muito superior,

e colesterol de 242 mg/dl, intermediário entre as etapas de lactaçáo e restrição
>

láctea dos filhotes de peixe-boi.

O valor de proteínas totais no sangue dos filhotes de peixe-boi é comparável

aos valores encontrados em vacas adultas da raça Holandesa (7,09 g/dL) (Dittrich et

al., 1996b) enquanto que o número de leucócitos (3,6-9,5 lO^^/pL), apresenta uma

variação muito maior nas vacas adultas (Dittrich et ai., 1996a)

Em relação ao teor dos minerais Ca e P, Reece & Hotchkiss (1987) obtiveram

para terneiros Holandeses valores sempre superiores aos encontrados nos filhotes

de peixe-boi (Ca: 10,6-11.2; P: 7.6-10,0 mg/dL).
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Em geral os níveis de Ca encontrados neste trabalho com filhotes, são

similares aos obtidos em um trabalho anterior com adultos de peixe-boi (7. inunguis)

em cativeiro (9,6 mg/dl) e similares ou inferiores (7,4-12,5 mg/dl) quando

comparados com peixes-bois adultos da natureza (Rosas et al, 1999).

O hematócrito normal para peixes-bois adultos (7. inunguis) em cativeiro,

segundo Colares & Ferreira (1987), é de 32% e a hemoglobina é de 10,7 g/dL,

valores intermediários aos obtidos para os filhotes deste estudo. Rosas et al (1999),

também para animais adultos em cativeiro, encontraram valores variando entre

26,0% e 30,2% para hematócrito e 12,4-14,1 g/dL, para hemoglobina, e valores de

hematócrito e de hemoglobina de 36,0% e 11,2-12,2 g/dL, respectivamente, para

animais silvestres. Segundo estes autores, nos animais em cativeiro, níveis baixos

desses parâmetros, refletem a carência de ferro. A diminuição desses parâmetros

sangüíneos também é associada à deficiência de ferro por Reece & Hotchkiss

(1987).

Um incremento no fornecimento de alface ou de Cabomba, ambas bastante

palatáveis e ao mesmo tempo com altos teores de ferro, poderiam ajudar a

minimizar a possível carência deste elemento nas etapas de restrição láctea e de

desmame destes filhotes. Uma formulação de rações especiais para esta etapa,

também pode ser testada.

O número de glóbulos brancos nos filhotes estudados manteve-se

aproximadamente constante, para as três etapas avaliadas, indicando isto que não

houve alterações importantes de saúde devido a processos infecciosos nestas

etapas. Já Colares & Ferreira (1987) observaram num exemplar adulto de
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T. inunguis em cativeiro, com pólipo hamartomatoso no intestino delgado, valores de

glóbulos brancos aumentando de 3800 até 12600 gls/mm^ em três meses.

4.2.3- Tempo de passagem da fórmula láctea.

O tempo de trânsito do alimento é um dos fatores mais importantes que

determinam a eficiência de utilização de uma determinada quantidade de alimento

(Kotb & Luckey, 1972).

Varias metodologias para determinar o tempo de passagem do alimento em

rt diferentes espécies animais já foram utilizadas. O tempo de passagem em coelhos

já foi bem estudado utilizando o Cr203 como marcador (Koth & Luckey, 1972; Gomes

et al, 1997). Em elefantes adultos, foi determinado um intervalo de 21,4-46,0 horas

para o tempo de passagem de um alimento composto por feno, palha, cenouras,

brotos e beterraba (Rees, 1982); neste caso o marcador utilizado foi a beterraba.

Para o cavalo adulto, Andriguetto et al. (1999), estimam em 24 horas o tempo de

permanência do alimento no trato gastrointestinal, sendo que a falta de celulose

implicaria numa maior permanência do alimento no ceco e colon.

As variações no tempo de passagem de fórmula láctea, encontradas neste

trabalho, foram grandes, até para um mesmo indivíduo. Gomes & Best (1985) já

tinham observado variações importantes, no tempo de passagem, para peixes-bois

adultos.

Itavo et al. (1997), utilizando fitas plásticas como marcadores, obtiveram um

valor médio, para o tempo de passagem de fórmula láctea em filhotes de peixe-boi,

de 110 h, entanto no nosso trabalho foi de 70,4 horas. O valor superior encontrado

por Itavo et al. (1997). provavelmente está associado ao consumo de uma certa
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quantidade de plantas, além da fórmula láctea. O tipo de material utilizado como

marcador nesse caso (fita plástica), pode também ter feito com que o mesmo fosse

retido mais tempo no trato do animal do que o alimento. O valor obtido neste

trabalho, também poderia ter sido menor, já que a suspensão de plantas na dieta, 5

dias antes de iniciar o experimento, parece não ser suficiente para o esvaziamento

total, de resíduos vegetais, do trato gastrointestinal dos filhotes. Para o primeiro

teste efetuado (5 dias de restrição de plantas) o valor obtido foi o mais elevado de

todos, 132,5 horas, podendo este valor ter sido influenciado por resíduos de plantas,

nu ainda presentes no trato do animal. Os animais não consumiram plantas

novamente, até o final dos testes, portanto, os valores posteriormente obtidos, não

apresentam a probabilidade de ter sido influenciados por resíduos de plantas.

Segundo Van Soest (1982) o òxido de cromo é um marcador mais

convenientemente utilizado para estudos de digestibílidade, do que como marcador

do tempo de passagem, já que tende a passar pelo rúmen a uma velocidade menor

do que fibra grosseira. Já as fitas plásticas simulam a ação de palha, sendo

ruminadas até partículas finas que passam a seguir pelo trato digestivo.
-p

4.2.4- Digestibílidade da fórmula láctea consumida pelos filhotes de peixe-boi

Quando comparada com o leite de outros animais, as características

nutricionais da fórmula láctea utilizada no presente trabalho, apresenta

características interessantes (Tab. 33).

A formulação apresentada neste trabalho possui em média valores de MS

similares aos encontrados no colostro suíno e no leite de vaca, sendo que o leite de
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coelha assim como o leite do T. manatus no início da lactaçâo apresentam valores

superiores.

Tabela 33. Composição do leite e de formulações lácteas para diversas
espécies de animais domésticos na matéria seca e por ütro.

Animal MS

%

PB

% na

MS

PB

%

/litro

EE

% na

MS

EE

%

/litro

Carb.

% na

MS

Carb.

%

/litro

MM

% na

MS

MM

%

/litro

EB

Kcal/

gMS

EB

Kcal/

ml

Leite de coelha ̂ 34,1 33,7 11,5 49,8 17,0 5.9 2.0 10,6 3,6 6.7 2,3

Colostro suíno^ 20,2 50,9 10,3 23,7 4,8 19,6 3.9 5.8 1.2 5.8 1.2

Leite de vaca ̂ 11,9 26,9 3.2 3,5 5,0 0,2 0.7

Leite de vaca em

pó reconstituído'* 13,0 26,0 3.4 27,0 3,5 39,1 5,0 7,9 1.0 5,0 0.7

Fórmula anterior
T. inunguis ® 14,0 26,1 3,6 29,5 4,13 38,4 5.4 5.9 0,8 5,4 0,8

Fórmula atual

T. inunguis 18,4 19,2 3,5 42,8 7,9 28,4 5,2 9,6 1,8 5,9 1,1

Leite Tríchechus
manatus ®

12,5-

29,6

29,9-

53,9
5,2-

9,0
43,0-

72,6
5,5-

21,5

0.9-

2,9

0,3-

0,4

7,0-

7.7
0,95-

1.0
5.1-
8,8

0,7-

2,3

Leite Tríchechus
manatus^

29,0 26,2 7,6 69,0 20,0 1.4 0,4 3,4 1.0 7,3 2,1

(UHT-Tradiçáo®): 4: Leite de vaca integral em pó (Nestlé-Ninho®), reconstituído a partir de 129,7 g
de p6/iitro; 5; Best et a/., 1982; 6; Bachman & irvine, 1979, aproximadamente 1 ano após o parto; 7:
Graham V^orthy, comunicação pessoal, 26 dias após ó parto.

A porcentagem de proteína é similar a encontrada no leite de vaca enquanto

que o colostro suíno e os leites de coelha e de T. manatus são superiores.

Embora tenha sido acrescentada uma quantidade de gordura maior do que na

formulação anteriormente utilizada nos filhotes de peixe-boi (Best, 1982), o EE ainda

é superior no leite do T. manatus, assim como também no leite de coelha, sendo

inferior no leite de vaca e no colostro suíno.
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o teor de carboidratos presente na nossa fórmula é superior aos dos leites do

T. manatus (onde encontram-se praticamente ausentes) e de coelha.

No caso da MM, destaca o baixo valor encontrado no leite do T. manatus em

relação a nossa fórmula.

A energia é elevada para todos os leites apresentados na tabela 33, sendo

que os maiores valores são os encontrados no T. manatus., devido ao alto teor de

gordura presente no mesmo.

O leite mais parecido ao da fêmea de T. manatus, dentre os animais citados,

parece ser o de coelha, sendo que este último é superior em MM.

Lamentavelmente, devido ao pequeno tamanho deste animal, não existe a

possibilidade de utilizar o leite de coelha como suplemento alimentar para os filhotes

órfãos de peixe-boi. O colostro suíno apresenta características também

semelhantes às do leite do T. manatus, existindo portanto a possibilidade de utilizar

o mesmo. Para isto deveriam ser realizados numerosos testes, que comprovaram

na prática, a eficácia do mesmo, e a gordura deveria ser incrementada. No entanto

a forma mais prática neste momento no INPA, é contar com uma formulação própria,

já que o acesso a outro tipo de leites é complicado.

A formulação apresentada neste trabalho é similar na maioria dos nutrientes

ao leite do T. manatus, sendo que a maior diferença é encontrada no teor de

carboidratos. Esta formulação obteve ótimos resultados no que se refere ao ganho

de peso e conversão alimentar.

Os valores encontrados neste trabalho se referem á soma das proteínas do

leite em pó mais as proteínas da gema de 1 ovo por litro de leite. Estes valores

quanto ao teor de proteína e carboidratos estão semelhantes aos valores utilizados

146



por Best (1982), enquanto que o teor de gordura foi maior, devido ao acréscimo de

gordura (manteiga) utilizada na nova formulação.

A digestibilidade foi em geral elevada na nossa formulação. A digestibilidade

da matéria seca, de 82,5% foi boa. Num estudo em que terneiros da raça

Holandesa, com idade de 28 dias, consumiram, por um período de 42 dias, uma

fórmula comercial com 12,5% de MS, 22% de PB e 10% de EE, mais 80 g/dia de um

concentrado de proteína de trigo, a digestibilidade obtida para a matéria seca foi

somente de 71,6% (Spanski et al., 1997).

Outras dietas utilizadas em terneiros com poucas semanas ou meses de vida,

apresentam digestibilidade de MS inferior. Quando bezerros da raça Holandesa,

com aproximadamente 6 meses de vida, foram alimentados com dietas contendo

diferentes níveis de concentrado e feno de capim coast-cross (Cynodon dactylon) a

digestibilidade da matéria seca alcançou o nível máximo com 90% de concentrado,

chegando a um valor de 75% (Burger et al, 2000).

Os carboidratos (entre os quais a lactose é o principal representante no leite)

apresentaram uma digestibilidade bastante elevada (92,0%), indicando portanto que

o peixe-boi da Amazônia tem a capacidade de digerir a lactose, se não totalmente,

pelo menos uma alta porcentagem dela.

A alimentação de filhotes órfãos de T. manatus com formulações incluindo o

leite de vaca ou de cabra é comum (da Silva et al. 1992; Mignucci, 1992).

Best, (1982) já tinha observado a diferença entre os peixes-bois, os quais

apresentam unicamente o sintoma de flatuléncia com liberação ocasional de gases,

ao consumirem leite de vaca, e outros mamíferos aquáticos, tais como o leão

marinho da Califórnia {Zaiophus califomianus) e o leão marinho de Steller
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(Eumetopias jubatus), os quais apresentam sintomas como diarréia fermentativa,

anorexia e cataratas. Ridgway (1972) observou outras características importantes

nos mamíferos aquáticos, em relação a sua incapacidade de digerir carboidratos,

tais como disacaridases no intestino ausentes ou muito baixas, a falta de glândulas

salivares e portanto de amilase salivar nos golfinhos, e a ausência de carboidratos

na dieta habitual dos mamíferos marinhos.

Neste sentido, o gênero Trichechus apresenta uma característica importante

que o diferencia de outros mamíferos aquáticos, já que mesmo as espécies que

vivem uma boa parte do seu tempo no mar (o que não acontece com T. inunguis),

apresentam um consumo alimentar incluindo diferentes espécies de plantas

aquáticas, requerendo portanto digerir frações de diferentes tipos de carboidratos.

O extrato etéreo apresentou uma boa digestibilidade, de 80,5%, mas a mesma

provavelmente poderia ainda ser melhorada, incluindo uma pequena porção de óleo

vegetal, já que a mistura de fontes de gordura animal e vegetal melhora a absorção

das mesmas (Andriguetto, 1983). A gordura animal apresentou-se como uma fonte

superior de gordura, quando comparada com a gordura vegetal (Colares ef a/., 1987).

Spanski et ai (1997), suplementaram temeiros da raça Holandesa consumindo

fórmula láctea artificial, com triglicerídios provenientes de banha (120g/dia), ou

triglicerídios (90g/dia) mais baixa quantidade de ácidos graxos livres (30g/dia)

provenientes de banha, ou triglicerídios (60 g/dia) mais alta quantidade de ácidos

graxos livres (60 g/dia) provenientes de banha. Eles encontraram uma diminuição no

consumo da ração inicial para temeiros. A maior digestibilidade para todos os

nutrientes foi obtida para o tratamento em que a fórmula láctea artificial foi

suplementada com triglicerídios com maior quantidade de ácidos graxos livres.
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Já Le Dividich et ai. (1997), observaram que alimentar leitões recém nascidos,

com colostro contendo níveis crescentes de gordura (2,5%; 5%; 7,5% e 10%) não teve

efeito importante no consumo de colostro, aumentando a disponibilidade de gordura

como fonte energética.

A proteína da fórmula láctea utilizada neste trabalho foi bem digerida, obtendo-

se uma digestibilidade de 89,9%. Sabe-se que nem todo o nitrogênio de uma dieta

pode ser utilizado, mesmo quando a ingestão de proteína é baixa, sendo o valor

biológico da proteína ministrada, de grande importância (Coelho da Silva & Leão,

f» 1979). A proteína de maior qualidade é aquela que fornece todos os aminoácidos

essenciais na exata proporção requerida (Reece, 1996). A principal proteína do leite é

a caseína, apresentando também outras proteínas como albuminas e globulinas,

sendo que o leite apresenta quase todos os aminoácidos essenciais (Andriguetto et al.,

1999). Já na gema de ovo, existem duas proteínas principais ligadas ao fósforo

(fosfoproteínas): a ovovitelina e a ovolivetina (Andriguetto et al., 1999), ambas de alta

qualidade. Essa alta qualidade também está relacionada com a equilibrada

composição em amino-ácidos deste alimento, sendo que, em varias metodologias
f-

existentes para avaliar a qualidade das proteínas dos alimentos, a proteína do ovo é

considerada como a proteína padrão (Andriguetto et al., 1999).

Quando temeiros da raça Holandesa, com idade de 12-36 horas de idade,

foram alimentados até 8 semanas de idade, com leite em pó desnatado, reconstituído

com fonte líquida de gordura, e com 20,6% de proteína bruta, a digestibilidade

aparente da proteína bruta foi de 85,54% (Terosky et ai., 1997), sendo este valor

inferior ao deste estudo, de 89,9%.
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Quando temeiros da raça Holandesa, com 28 dias de idade, foram alimentados

por um período de 42 dias, com uma fórmula láctea comercial, com 22% de PB e 10%

de EE, além de 80 g/dia de concentrado protéico de trigo, a digestibilidade da PB foi

somente de 67,2% (Spansky ef a/., 1997).

Não se conhecem atualmente dados sobre digestibilidade de formulações

lácteas de outros sirenios mantidos em cativeiro.

4.3- Alimentação dos peixes-bois adultos

A falta de formulações próprias, com ingredientes palatáveis, e na quantidade

de nutrientes requerida, provavelmente influiu na falta de procura das rações

ministradas. O processo de adaptação à ração, para este animal é lento por se

tratar de um animal silvestre, não acostumado com este tipo de dietas, devendo ser

feito de forma gradativa. Mais testes devem ser realizados, incluindo ingredientes

melhor aceitos, e níveis nutricionais de acordo com os requerimentos da espécie. É

interessante ressaltar que a fêmea que melhor aceitou o consumo (camuflado com

folhas de repolho) da ração, encontrava-se grávida no momento do teste. Maiores

requerimentos nutricionais neste período (Van Soest, 1982; Andriguetto, 1999),

possivelmente influenciaram este comportamento.

A preferencia de plantas estabelecida ajudará, provavelmente num futuro

próximo, a elaborar rações onde sejam incluídas em forma triturada algumas das

mais palatáveis, respeitando níveis de nutrientes adequados, segundo as

determinações de nutrientes nelas realizaas.

Estes resultados concordam com as expectativas formadas no sentido de que

as verduras cultivadas possuem os maiores índices nutricionais e de palatabilidade.
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junto com a Cabomba. Colares, I. (1990) para peixes-bois na natureza, encontrou

maior presença de Eichhomia do que de Pistia nos tratos dos animais, o que

concorda com nossos resultados, A presença de Cabomba foi baixa nos tratos

digestivos, segundo essa autora (1,6%), podendo dever-se a uma menor presença

desta planta na natureza, como indicado na seção de plantas deste trabalho, assim

como à presença da mesma em locais com moderada correnteza, os quais os

peixes-bois não acostumam freqüentar.

O consumo de matéria seca foi baixo, quando comparado com outras

espécies de animais herbívoros. O espaço reduzido onde os animais se encontram,

em relação aos animais da natureza, levam a uma atividade física limitada,

diminuindo portanto os requerimentos energéticos do animal. Uma maior eficiência

na digestão dos alimentos ministrados, característica do gênero, também poderia ter

influenciado, assim como a baixa taxa metabólica deste.

Quando utilizado como parâmetro, o consumo como porcentagem do peso

corporal, em matéria verde, a dieta mista apresentou em média um consumo de

5,7%. O valor de 8% proposto por Best (1981), refere-se a plantas aquáticas, as

quais contem uma porcentagem elevada de água. O animal precisa portanto de

ingerir uma maior quantidade de alimento, quando comparado com a dieta mista

deste trabalho, para preencher os requerimentos de matéria seca.

Quando avaliado, em forma independente, o consumo da alface, do repolho e

do capim em três peixes-bois adultos, Cavalante et aL (1997) encontraram valores

de 23,7% para alface, 9,8% para repolho e 2,2% para o capim Colônia.

Não houve aumento no consumo pela fêmea Boo, embora ela tenha

engravidado durante a fase experimental deste trabalho. É provável que o
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incremento no consumo tenha se dado principalmente nos últimos quatro meses de

gravidez, após a conclusão deste trabalho. Uma conversão alimentar elevada sim

foi observada para esta fêmea em relação aos demais indivíduos.

Em vacas leiteiras, a ingestão de matéria seca está estreitamente relacionada

à qualidade desta, sendo que para pastos na fase inicial de crescimento, o consumo

é de 3,0 kg de MS/100 kg de peso vivo, ou mais, e para palhas de cereais e fenos

lignificados, o consumo é inferior a 1,0 kg de MS/100 kg de peso vivo (Andriguetto,

1983). Observa-se como, somente com o alimento da qualidade mais baixa, o

^  consumo é similar ao dos peixes-bois. O gasto energético para produção de leite na

vaca, deve responsabilizar-se em parte, pelo maior consumo de alimento.

No cavalo, herbívoro monogástrico, assim como o peixe-boi, os

requerimentos de matéria seca para manutenção de adultos, são de 1,6 kg

MS/lOOkgPV. (Andriguetto, 1983), valores também superiores aos encontrados para

o T. inunguis neste trabalho. No entanto. Figueiredo et al. (1999), testando diversas

dietas para cavalo, incluindo diferentes percentagens de cana de açúcar ou capim

elefante como volumoso, obtiveram valores de consumo da MS (%PV) variando

entre 0,89 e 2,02%.

Considerando as trés plantas mais consumidas pelos peixes-bois na

natureza, segundo Colares (1991b), P. repens, E. polystachya e Eichhomia, os

teores de proteína, extrato etéreo e energia dessas plantas seriam em média de

aproximadamente 10,61%, 3,34% e 3282 Kcal respectivamente. Quando

comparados esses valores com os alcançados pela dieta mista, de 16,82%, 5,29% e

3738 Kcal, respectivamente, observa-se a superioridade desta dieta mista. É

importante mencionar, no entanto, que no caso da dieta na natureza, os
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apresentados são valores médios, sendo que como já indicado anteriormente, esses

valores variam dependendo da época do ano e do local de coleta, entanto que a

dieta mista possui um valor mais constante. Na natureza, sabe-se que os peixes-

bois consomem uma maior variedade e qualidade de plantas na época da cheia,

aumentando sua capa de gordura como forma de armazenar energia, entanto que

na época da seca sofrem períodos de restrição alimentar, consumindo uma

variedade de plantas limitada, e chegando a ingerir até lama do fundo de lagos ou

rios para conseguir complementar a dieta (Best, 1981; Colares, 1991b),

A digestibilidade da dieta mista, determinada a partir da síiica apresentou

vários valores negativos, motivo pelo qual faz-se necessário novas análises para

determinar a digestibilidade real a partir desta metodologia. A digestibilidade do

extrato etéreo apresentou também valores negativos, isto devido provavelmente à

alta produção de ácidos graxos no ceco e cólon destes animais e liberados pelas

fezes (Murray etal., 1977; Burn & Odell, 1987).

As concentrações de ácidos grassos voláteis no intestino grosso e no ceco do

T. manatus, indicam a presença de fermentação microbial da celulose (Burn & Odell,

1987). Segundo Burn (1986), os peixes-bois apresentam um dos teores mais

elevados de digestão de celulose entre os mamíferos herbívoros. No intestino

grosso e no ceco do Dugong também encontram-se quantidades elevadas de ácidos

grassos voláteis indicando a digestão da fração fibrosa (Murray et ai, 1977).

Quando comparada com a dieta unicamente na base de capim Colônia, a

dieta mista resultou superior em quanto aos níveis de EE, PB, MM, e apresentou

uma digestibilidade superior de todos os nutrientes, assim como também da fração

fibrosa.

153



Segundo Van Soest (1982), as ferragens são freqüentemente utilizadas em

dietas mistas como fonte de fibra, sendo que a qualidade desta é importante para

manter a função ruminal nos animais ruminantes ou a função do trato digestivo

inferior nos animais monogástricos.

Gomes et ai (1997), observaram que o teor de fibra na alimentação de

coelhos influiu significativamente sobre os coeficientes de digestibilidade da matéria

seca, da proteína e da energia, sendo que a dieta com menor porcentagem de fibra

bruta, propiciou uma melhor digestibilidade da matéria seca e da proteína. Estes

autores determinaram também que a lignina apresentou resultados mais confiáveis

como indicador de digestibilidade, quando comparada com o óxido de cromo

(CraOs).

A digestibilidade em cavalos também é influenciada pelo teor de fibra na

dieta. Figueiredo et ai (1999), obtiveram valores de 29,9% e 74,75%, para o

coeficiente de digestibilidade da matéria seca, de dietas contendo teores de fibra

detergente neutro de 28,3% e 58,1% respectivamente, quando utilizando uma dieta

composta unicamente de capim ou uma dieta incluindo cana de açúcar e milho. Os

coeficientes de digestibilidade da proteína nesta dieta, foram de 44,9 e 71,5,

respectivamente. Os valores obtidos neste trabalho para peixe-boi, (41,1% para MS

e 53,3% para PB) mostram-se intermediários quando comparados com os dados

anteriores. O grau de lignificação das ferragens fomecidas, é em grande parte

responsável pelas variações nos coeficientes de digestibilidade (Van Soest, 1982).

A vantagem da dieta mista em relação à anteriormente ministrada

(unicamente capim), fica demostrada pelo aumento de peso (dentro do considerado

normal para a espécie), o crescimento de alguns dos animais adultos (com até mais
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de 20 anos, que era de esperar que não tivessem mais crescimento) (Tab. 27) e

principalmente pelo nascimento, 4 meses após o término deste trabalho, do primeiro

filhote de peixe-boi nascido em cativeiro, não somente no INPA, mas a nível mundial

(Silva, et ai, 1998), e hoje já desmamado. Este animal foi portanto concebido

durante o período em que foi ministrada a dieta mista do presente estudo.

A fêmea Boo e o macho Tupy, mãe e provável pai do filhote nascido em

cativeiro, apresentaram durante esse período caraterísticas interessantes a serem

destacadas. Uma atividade reprodutiva bastante intensa, com sucessivas tentativas

de cópula, algumas aparentemente exitosas e outras não, devido geralmente à

recusa da fêmea, foram observadas pessoalmente, entre esses dois indivíduos.

A fêmea desta espécie ainda não foi estudada enquanto ao seu ciclo estral e

níveis hormonais ao longo do ano. Pimentel (1999), realizou, nesta espécie, o

primeiro estudo para determinar níveis de testosterona em machos, utilizando os

três machos adultos em cativeiro no INPA, no mesmo período de subministro da

dieta mista. Esta autora encontrou níveis elevados de testosterona no peixe-boi

Tupy, no final da temporada de chuvas (abril de 1997), quando comparado com os

outros dois machos. Este período corresponde à época em que a fêmea Boo

engravidou, se consideramos que a gestação destes animais estima-se em

aproximadamente um ano na natureza (Rosas, 1994), e que o filhote nasceu em

abril de 1998. Pimentel (1999) considera o aspecto nutricional como o fator mais

importante entre as condições ambientais que influenciaram no processo

reprodutivo. Na natureza, segundo Best (1982), a maior disponibilidade de alimento

na época da chuva coincide com a época reprodutiva destes animais (dezembro-

junho) e o maior número de nascimentos acontece entre fevereiro e maio.
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A diminuição de peso observada no Tupy pode estar associada à intensa

atividade reprodutiva deste animal durante alguns meses do ano. A fêmea Boo, pelo

contrário, estimulada pela gravidez, mostrou um ganho de peso apreciável, até o

final de nosso estudo. O aumento com certeza deve ter sido maior nos últimos 4

meses de gravidez, após o termino deste estudo, sendo que o peso não foi

determinado nessa época, por falta de um guincho para essa finalidade.

Uma dieta com níveis de proteína. Ca e P mais elevados, quando comparada

com a dieta unicamente a base de capim, pode ser uma das principais causas de

um aumento na fertilidade e fecundação das fêmeas, assim como aconteceu no

"Seaquárium" de Miami com a espécie T. manatus (White, 1984). A presença de

teores de vitaminas também mais elevados, com certeza contribuiu ao sucesso

desta dieta, sendo que faz-se necessário, em futuros trabalhos, determinar os níveis

vitamínicos da mesma.

A partir das informações obtidas na primeira parte deste trabalho, sobre as

características de abundância e composição de nutrientes das macrófitas aquáticas

coletadas na natureza, podem ser formuladas novas dietas incluindo algumas

dessas plantas, o qual seria o ideal para os peixes-bois em cativeiro. No entanto,

devido à falta de condições para manter plantações apropriadas em tamanho, no

INPA ou perto, e à dificuldade de transporte contínuo desde os rios, a dieta mista

sugerida pode ser um ponto de partida para pesquisa de novas matérias primas.

Deverão ser considerados os níveis nutricionais consumidos com as plantas na

natureza e os ministrados no presente trabalho, os quais também deverão através

de futuros experimentos ser melhor adequados.
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5.- Conclusões

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho conclui-se que:

1- Existe maior abundância de macrófitas aquáticas utilizadas pelo peixe-boi, na
época da cheia e diferença de abundância entre os quatro pontos de coleta
estudados.

2- Nas macrófitas aquáticas analisadas em conjunto, existe diferença nos teores de
matéria seca, matéria mineral, extrato etéreo, proteína e energia, quando
comparadas a época da cheia e a época da seca.

3- Existe diferença nos teores de todos os nutrientes, analisados
independentemente para cada uma das sete espécies de macrófitas aquáticas
estudadas, na época da cheia e na época da seca.

4- Existe diferença no teor de lipídeos e de proteína, no conjunto de macrófitas
aquáticas estudadas, quando comparados os quatro pontos de coleta.

5- As macrófitas aquáticas analisadas por espécies, segundo local de coleta,
apresentaram diferenças no teor de nutrientes para Pistia stratiotes (matéria
mineral, proteína, e energia) e Azolla sp. (matéria mineral, lipídeos e energia).

6- Houve diferença em todos os teores dos nutrientes quando comparadas as sete
espécies de macrófitas aquáticas estudadas, independentemente de local de
coleta e de época do ano.

7- Os teores de minerais analisados nas plantas coletadas na Ilha da Marchantaria
mostraram diferença entre espécies para todos os elementos exceto o P.

8- Nas plantas Pistia stratiotes e Eichhomia crassipes ocorreu maior acúmulo de
sílica na época da cheia.

9- A associação peso X circunferência máxima, através da equação de regressão
proposta, representa uma ferramenta muito útil para determinar peso dos filhotes.

10- A digestão da fórmula láctea ministrada aos filhotes foi elevada, inclusive a dos
carboidratos, indicando que a presença de lactose no leite ministrado não é um
fator limitante para ser utilizada, ao contrário do que acontece com outros
mamíferos aquáticos.

11- A boa conversão alimentar nos filhotes, indica a vantagem da utilização da
fórmula láctea proposta.

12- O ganho de peso obtido (kg/mês) com a fórmula láctea foi superior às
formulações anteriormente utilizadas com filhotes de Trichechus inunguis.
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13- o desmame foi concluído com êxito em todos os filhotes estudados, indicando
que um desmame progressivo iniciando com 50 kg de peso, pode ser adotado.

14- O processo de restrição láctea progressivo no desmame, mostrou alteração nos
parâmetros sangüíneos, devendo portanto ser acompanhados para não atingir
índices que comprometam a saúde do animal.

15- Uma forma alternativa de suplementação protéica, mineral e vitamínica para o
período pós-desmame, deve ser estabelecida com a finalidade de manter o
crescimento adequado.

16- O capim Colônia (Brachiaria mutica) apresentou baixa palatabilídade, baixa
digestibilidade e teores de nutrientes em média ligeiramente inferiores aos
alimentos encontrados na natureza.

17- A dieta mista a base de capim colônia, 55% e verduras, 45%, fornecida aos
peixes-bois adultos apresentou alta palatabilidade, altos teores de nutrientes e
alta digestibilidade.

18- A associação peso X circunferência máxima através de equação de regressão
proposta, representou uma ferramenta muito útil para determinar peso nos
peixes-bois adultos.

19- A digestibilidade, determinada a partir da lignina como marcador, foi superior na
dieta mista quando comparada à dieta a base de capim Colônia.

20- A sílica não resultou um marcador apropriado para determinação de
digestibilidade neste experimento.

21- A dieta mista utilizada demostrou melhorar as condições dos peixes-bois
adultos, no que se refere ao crescimento, ganho de peso e reprodução.
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