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CHAVE PARA A DETERMINAÇÃO DAS ESPECIES BRASILEIRAS DE PEIXE-BOI* 

WEWTON BANKS 
Prof. Titular do Dep. de Biologia da UFPPE. 

É apresentada uma chme analfticn para a determinação das espkcies bdilei- 
ras de peixe-boi 

As atuais espécies de peixe-boi encontram-se ameaçadas de extingo, pelo que 
estão sob proteção especial, exceto no Brasil, infelizmente. 

As principais instituições que se dedicam ao estudo destes animais são o Insti- 
tuto de Pesquisas da Amazônia, o National Fish and Wildlife Laboratory, em Gainsville, 
e o Intemational Centre for Manatee Research, em Georgetown. 

As espécies atuais são: 

Trichechus~inunguis - ocorre em toda bacia amazônica; 
T. senegalensis - dos rios e estuários da costa oeste africana; 
T.. manatus manatus e T. manatus latirostris - dos rios e estuários da costa 
atlântica tropical e subtropical das Americas; 
Dogong dugon - das costas tropicais e subtropicais dos oceanos Indico e Pa- 
cífico. 

.Os cronistas da época colonial registram ocorrências de peixesboi em todo li- 
toral brasileiro, até as proximidades do Espírito Santo. Hoje, estão representados por 
poucos exemplares espalhados ate Sergipe encontrando-se, no Nordeste, apenas as sub- 
espécies T. manatus manatus e T. manatus latllostris. 

Para a elaboração da presente chave, as observaç6es foram feitas sobre exem- 
plares que existiam em Tabatinga, Goiana, no Horto Zoobotânico de Dois Irmãos e na 
Empresa Norte Pesca S.A. 

* Trabalho apresentado ao 2? Encontro Nordestino de Zoologia, realizado na Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), em 1980 
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CHAVE 

1 Nadadeiras peitorais sem unhas - Trichechus inunguis 
1' Nadadeiras peitorais com unhas 2 

2(l') Nadadeira caudal com bordo inteiriço - Trichecus manatus manatus. 
2' Nadadeira caudal com bordo apresentando um entalhe mediano - Trichechus 

manatus latirostis. 

After some considerations, the author present. a key for the determination of 
the Brazilian species of manatee. 

1 Pectoral flippers without nails - Trichechus inunguis. 
1' Pectoral flippers with nails 2 

2(11) Border of the ca idd  fin without notch - Trichechus manatus manatus 
2' Border of the caudal fin with amedian notch - Tnchechus manatus latirostris. 
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