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Introdução

Os elasmobrânquios (tubarões e raias) são animais 
que já habitavam os mares e oceanos há mais de 200 
milhões de anos antes dos primeiros dinossauros 
(Chovan e Crump, 1990). Apresentam característica 
pouco diferenciada dos elasmobrânquios pré-históricos 
e diferem dos demais peixes por apresentarem 
esqueleto cartilaginoso, desprovido de bexiga natatória 
e com presença de pequenos dentículos dérmicos no 
lugar de escamas. Totalizam atualmente mais de 400 
espécies no mundo. Constituem oito ordens que 
compreendem trinta famílias habitando diferentes 
ambientes aquáticos e adotando formas de vidas 
distintas (Compagno, 1990). A maioria apresenta forma 
hidrodinâmica, com o corpo em formato de torpedo o 
que possibilita um rápido deslocamento na água
(Chovan e Crump, 1990).

A população de elasmobrânquios vem diminuindo 
em todo o mundo, devido ao aumento do esforço de 
pesca e degradação de ambientes marinhos, costeiros e 
estuarinos (Camhi et al., 1998). Além disso, possuem 
características que os tornam mais vulneráveis, como 
crescimento lento, baixa taxa de fecundidade e 
maturação sexual tardia (Smith et al. 1998).

Tubarões e raias são capturados como fauna 
acompanhante (by-catch) em pescarias dirigidas a atuns 
e afins capturados com espinhel tipo “longline” O 
presente trabalho teve por objetivo avaliar a estrutura 
de tamanhos e etária do tubarão-estrangeiro no
Atlântico Sul.

Material e métodos

A coleta dos dados foi realizada durante o período de 
2006-2009 pela equipe do Programa Observador de 
Bordo PRO-BORDO, no Atlântico Sul atuando na frota 
de espinhel pelágico do tipo “longline”.  

De cada individuo foram registrados os comprimento 
total e zoológico (cm) e o sexo, coletou-se um bloco de 
cinco vértebras, da região monospondílica posterior do 
tubarão (Branstetter e Stiles, 1987). 

Após limpeza, as vértebras foram fixadas em 
formaldeído 4% por 24 h e preservadas em etanol 70%. 
Devido à concavidade, as vértebras foram inseridas em 
resina poliéster e cortadas com ajuda de uma serra . De 
cada vértebra foi realizado um corte longitudinal 
preservando o núcleo e cada corpo vertebral foi seccionado 
no plano frontal como sugerido por Cailliet et al. (1983), 
numa espessura de aproximadamente 0,3 cm.  As bandas de 
crescimento, constituídas de anéis translúcidos (estreitos) e 
opacos (largos) (Casselman, 1983), foram observadas e 
medidas em cada corte usando um microscópio 
estereoscópico.

Resultados e Discussão

Foram coletados 589 espécimens entre o período de 2006 
a 2009 no Atlântico Sul. A amplitude dos comprimentos 
totais foi entre 70 e 252 cm, destes foram registrados os 
sexos de 507 indivíduos dos quais 292 eram fêmeas, 215 
machos e 82 indivíduos tiveram sexos não registrados pelos 
observadores. Do número total dos indivíduos capturados, 
foi possível a coleta de um bloco de cinco a sete vértebras 
de 215 indivíduos. 

A amplitude dos comprimentos totais encontrados para 
as fêmeas foi de 70 a 252 cm, com moda igual a 115 cm, e 
para machos 70 a 242 cm, com maior abundancia entre 120 
e 130 cm, corroborando a amplitude de comprimentos 
totais encontrada por Lessa et al.(1999a), porém, com 
modas diferentes. A classe de comprimento para a amostra
com os sexos agrupados apresentou maior número de 
indivíduos capturados foi 115 cm (figura 1).

A proporção de machos e fêmeas respectivamente e as 
proporções sexuais obtidas quando testadas 
estatisticamente apresentaram diferenças significativas (P < 
0.05).

Dos 298 indivíduos cujas vértebras foram coletadas foi 
observado e contado o número de anéis variando de 1 a 20 
anéis. Considerando que o primeiro anel seja formado na 
hora do nascimento e que após esse fato a formação de 
cada anel é anual para C. longimanus (Lessa et al., 1999a), 
os indivíduos com o menor número de anéis ainda não 



completaram um ano de vida e o maior indivíduo 
capturado apresenta 19 anos.

Segundo Lessa et al. (1999b), o tamanho de 
maturação para a espécie é de 180 cm de comprimento 
total, resultando que a maioria dos indivíduos 
capturados na região ainda não atingiram a maturação 
sexual.
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Classes machos fêmeas p-valor

60├70 10 14 0,4142 ns

70├80 18 33 0,0357

80├90 18 36 0,0143

90├100 22 25 0,6214 ns

100├110 32 39 0,0011

110├120 34 31 0,4238 ns

120├130 15 35 0,0407

130├140 22 26 0,6493 ns

140├150 17 18 0,2185 ns

150├160 12 10 0,1774 ns

160├170 4 9 0,2496 ns

170├180 3 6 0,4630 ns

180├190 2 6 0,2207 ns

190├200 3 0 0,0190

200├210 0 0 1,0000 ns

210├220 0 3 0,0190

220├230 2 0 0,1138 ns

230├240 1 0 0,3179 ns

240├250 0 1 0,3179 ns
TOTAL 215 292 0,0010

ns: não há diferença significativa, utilizando-se o teste de qui-quadrado com α=5%.

Figura 1: Distribuição de freqüência por classe de 
comprimento para Carcharhinus longimanus capturados na 
região oceânica do Nordeste do Brasil.

Tabela 1 Freqüência de comprimento por classe (cm) para Carcharhinus longimanus capturados na 
região oceânica do Nordeste do Brasil.: p foi estimado a partir do teste qui-quadrado. 


