
CONSERVAÇÃO DOS PEIXES-BOIS MARINHO NA APA COSTA DOS CORAIS



Ivi - 05 de abril de 2018 - press
trip
Resgatada - 03/12/12 - Areia 
Branca (projeto Cetáceos da 
Costa (PCCB/UERN)
Porto de Pedras  - 13/10/16
Bom desenvolvimento físico, 
clínico e comportamental, todos 
os tipos de alimento

Luiz Gonzaga
6 anos e 6 meses de idade, 
nasceu em cativeiro, filho de Xuxa 
e com pai desconhecido
Porto de Pedras - 2017

META 1: Reintroduzir no ambiente natural 03 peixes-bois reabilitados em cativeiro



Tupã
Animal encalhou recém-nascido em Sucatinga/CE (jan/2005)
Porto de Pedras – abril/2011. 
Reintroduzido em março de 2012, sendo monitorado por 
telemetria. Setembro/18 -avistado no Porto do Suape com um 
ferimento na cabeça. Resgatado em 11/10. BAV Porto de Pedras -
tratamento clínico diário, o ferimento cicatrizou por completo.

Telinha
Encalhou filhote em Areia Branca – 15/10/07. 
Itamaracá até abril/11 → Porto de Pedras
Reintroduzida em 10/03/12 
Telinha já foi recapturada outras vezes sempre 
com problemas clínicos e dependência ao rio, 
pouco explorando áreas marinhas. Em 2017 
mais uma vez colocada em observação clínica. 



Meta 2: Realizar o monitoramento satelital e presencial dos animais



• Em 2018 foram atendidas em torno de 33 chamados de ocorrências de
peixes-bois

Meta 3/Atividade 3.1: Atender as ocorrências



• 1. Foram percorridos 41,81km²/4.181ha entre
os rios Camaragibe e Manguaba;

• 2. Realização de 34 voos válidos, 5.771
imagens capturadas;

• 3. Identificação de novas áreas com a
presença de bancos de capim-agulha
(Halodule wrightii) e algas (a serem
identificadas), a partir do reconhecimento in
loco e sobrevoo;

• 4. Geração de oito (8) ortomosaicos com o
processamento das imagens capturadas.

Meta 4: Realizar o mapeamento dos bancos de algas e capim-agulha



• Em 2018 foram realizados 31 manejos em Porto de Pedras

Meta 5: Realizar a análise da saúde dos peixes-bois



Meta 5/Atividade 5.3:Manutenção da horta orgânica



• Participação de voluntários em 
atividades do Programa Peixe-
boi

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO



• Participação de bolsistas GEF Mar em Congresso internacional apresentando
resultados das pesquisas na APACC e no CEPENE/Itamaracá

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS



VISITA AO RECINTO PERMANENTE DE PEIXES-BOIS

• Visita monitorada de instituições públicas (escolas, universidades, creches,
projetos socioculturais)

• Sensibilização de mais de 1000 visitantes



OBRIGADO


