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ParadiseParadiseParadiseParadise            
 

Late at night I find myself again, 

wondering and watching TV, I can’t 

believe what’s on the screen, something 

that I wouldn’t like to see. 

Many rare species will perish soon, and 

we’ll be short on food. 

Why do we have to be so selfish, we’ve 

got to change our attitude. 

I know that I am not, the only one that’s 

worried, why don’t we all, wake up and 

realize. 

    

  

Like the birds in the sky, we’re flying so 

high, without making any kind of 

sacrifice, we’ve got so little time, to 

undo this crime, or we’ll lose our 

paradise. 

It seems to me that there’s no sense at 

all, nobody cares it’s always the same, 

mother nature’s crying out in pain I 

know we’re the one’s to blame. 

 

 

 

Timo Kotipelto (Stratovarius)
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4- RESUMO 

 

Tubarões-limão (Negaprion brevirostris) ocupam áreas de berçário durante os 

seus primeiros anos de vida. O Atol das Rocas é um berçário para estes tubarões, porém, 

diferentemente de outros berçários, é considerado atípico devido à ausência de 

mangues. O objetivo deste estudo foi obter dados sobre a estrutura populacional de 

jovens de tubarão-limão no Atol das Rocas, bem como, fornecer taxas de incremento 

em crescimento e peso e estimativas de sobrevivência, tamanho da população e 

parâmetros da função de crescimento de von Bertalanffy (VBGF). Foram realizadas 

nove expedições científicas ao Atol das Rocas desde março de 1999 até outubro de 

2003, nas quais os indivíduos jovens eram capturados, marcados e libertados. Foram 

realizadas 347 capturas, sendo 192 jovens capturados por todas as expedições, 155 

sobre-recapturas (indivíduos recapturados durante uma mesma expedição), 35 

recapturados em expedições subseqüentes e, portanto, foram marcados ao todo 157 

indivíduos jovens de tubarão-limão. A razão sexual foi de 53% de fêmeas para 47% de 

machos. A taxa de incremento médio no comprimento total foi de 24,7 ± 3,4 cm/ano, de 

20,7 ± 3,2 cm/ano no comprimento furcal e de 19,5 ± 2,7 cm/ano no comprimento pré-

caudal, não existindo diferenças significativas entre as taxas de incremento de machos e 

fêmeas em qualquer um dos comprimentos medidos. Com relação ao peso, foi obtido 

um incremento anual médio de 2565 ± 762 g/ano por indivíduo. Os parâmetros da 

VBGF estimado pelo método de Fabens para o comprimento total foi: k = 0,077, L∞ = 

399,92 cm e t0 = -2,155 anos. A taxa de sobrevivência variou de 19% a 54% para os 

primeiros quatro anos de vida dos tubarões. Dados de censos visuais e de estimativa de 

tamanho populacional sugerem que a população de jovens de tubarão-limão declinou ao 

longo do período estudado, de aproximadamente, 100 à 120 indivíduos em 1999/2000 

para próximo de 20 jovens em 2003, talvez como reflexo indireto da pesca clandestina 

na possível remoção de fêmeas reprodutoras. 
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5- ABSTRACT 

 

Lemon sharks (Negaprion brevirostris) occupy nursery areas in their first years 

of life. The Atol das Rocas is a nursery for lemon sharks, but unlike other nursery areas 

for this species, it is atypical due to its lack of mangroves. The aim of this study was to 

obtain data on the population structure of juveniles lemon sharks Atol das Rocas, as 

well as to provide increment rates in length and weight and estimates of survivorship, 

population size and parameters of von Bertalanffy growth function (VBGF). Nine 

scientific expeditions were undertaken to Atol das Rocas, from March/1999 to 

October/2003, when the juveniles were captured, marked and released. A total of 347 

captures was obtained, including 192 juvenile captured for all expeditions, 155 over-

recaptured (sharks that were recaptured in the same expedition), 35 that were recaptured 

in subsequent expedition and, therefore, 157 juvenile lemon sharks were marked 

altogether. The sex ratio was 53% of females and 47% of males. The growth rate in the 

total length was 24,7 ± 3,4 cm/year, 20,7 ± 3,2 cm/year in fork length and 19,5 ± 2,7 

cm/year in precaudal length. There was no significant difference in the increment rates 

between males and females for any of the length measures. With respect to body weight, 

a mean annual increment of 2565 ± 762 g/year was obtained. The parameters of VBGF 

estimated by the Fabens method based on total length were: k = 0.077, L∞ = 399.92 cm 

and t0 = -2.155 years. The survivorship rate ranged from 19% to 54% for the first four 

years of the sharks´ life. Data of visual censuses and estimates of population size 

suggest that the juvenile lemon shark population declined during the study period, from 

approximately 100-120 individuals in 1999/2000 down to 20 sharks in 2003, maybe as 

an indirect effect of illegal fishery, by the removal of breeding females. 
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6- INTRODUÇÃO 

 

Tubarões e raias formam a sub-classe dos elasmobrânquios, compondo 96% das 

espécies da classe dos Chondrichthyes que, juntamente com as quimeras, perfazem um 

total entre 929 e 1164 espécies de peixes cartilaginosos (Compagno, 1999a). Os 

tubarões são responsáveis por 489 a 495 espécies (Compagno, 1999b) e, no Brasil, de 

82 a 85 espécies (Soto, 2001). 

 

O tubarão-limão, Negaprion brevirostris (Poey, 1868), encontra-se distribuído 

no Oceano Atlântico Ocidental, desde Nova Jersey (EUA), até o sul do Brasil, incluindo 

o Golfo do México, Bahamas e Caribe. Também é encontrado na costa Ocidental da 

África e, no Pacífico Ocidental, desde a Califórnia (EUA) até o Equador (Compagno, 

1984). No Brasil, distribui-se desde o Pará até o Rio de Janeiro, além do Atol das Rocas 

e Arquipélago de Fernando de Noronha (Soto, 2001). 

 

Esta espécie é facilmente distinguida da maioria dos demais Carcharhinidae por 

suas duas nadadeiras dorsais, quase iguais em tamanho (Garrick & Schultz, 1963). 

Atinge um comprimento total máximo de 340 cm e os jovens nascem com 55 a 65 cm 

de comprimento total (Compagno, 1984; Sundström et al., 2001). 

 

A exemplo de outras espécies da família, apresenta desenvolvimento vivíparo, 

variando de 4 a 17 embriões por prole e com um período de gestação de 10 a 12 meses 

(Compagno, 1984). Evidências sugerem um ciclo reprodutivo bienal para a espécie 

(Feldheim et al., 2001a; Feldheim et al., 2001b). A maturidade sexual é considerada 

tardia, sendo alcançada com cerca de 225 cm de comprimento total para machos e 240 

cm de comprimento total para fêmeas com idades estimadas de 11,6 anos e 12,7 anos, 

respectivamente (Brown & Gruber, 1988). De acordo com este último estudo citado, a 

espécie vive aproximadamente 21 anos, porém Hoenig (1983) sugere 26 anos de 

longevidade. 

 

Sabe-se que tubarões-limão são predadores oportunistas, mas seletividade de 

presas também é observada (Cortés & Gruber, 1990). A espécie constitui um dos 

predadores de topo de cadeia alimentar nas comunidades que ocupa (Gruber, 1982; 

Sundström et al., 2001), sendo preponderante na saúde e manutenção do ecossistema 



R.H.A. Freitas. 2004. Estrutura e tamanho populacional, sobrevivência e crescimento de jovens de tubarão-limão 
Negaprion brevirostris (ELASMOBRANCHII: CARCHARHINIDAE) no Atol das Rocas-RN, Brasil. 

 2
 

(Fowler et al., 2002). Quando jovem, alimenta-se principalmente de peixes teleósteos e 

uma pequena porcentagem de crustáceos e moluscos e, quando adulto, esta dieta é, 

ainda mais, predominantemente piscívora, incluindo teleósteos e cartilaginosos 

(Schmidt, 1986; Cortés e Gruber, op. cit.; Sundström et al., 2001). Aves marinhas 

também já foram encontradas em estômagos de adultos (Springer, 1950). 

 

Os estudos realizados nas Ilhas de Bimini, Bahamas, mostram que esta espécie 

possui, aparentemente, mecanismos inatos de fidelidade de área, além de diferenças 

ontogenéticas na seleção de habitat e comportamento, bem como diferenças nos 

movimentos entre grupos de indivíduos dentro da mesma área (Sundström et al., 2001). 

Além destes tubarões manterem atividades de associações intraespecíficas, também 

sugere-se que mantenham associações interespecíficas com o tubarão-lixa, 

Ginglymostoma cirratum, e raia-prego, Dasyatis americana (Gruber et al., 1988). 

 

Morrissey & Gruber (1993b) sugerem que quanto maior o tubarão-limão, maior 

será a sua área vital (“home range”). A movimentação dos jovens parece ser bem 

restrita, com sua área vital em torno de 0,68 km2 (Morrissey & Gruber, op. cit.) e as 

distâncias percorridas, geralmente, de menos de 2 km durante os seus primeiros anos de 

vida (Gruber et al., 1988). 

 

A maioria das espécies da família Carcharhinidae parece ter áreas específicas de 

berçário, onde os jovens nascem e passam as primeiras semanas, meses ou anos (Castro, 

1993). Áreas de berçário de tubarões-limão são conhecidas na Flórida e Bahamas, 

caracterizadas por baías e lagunas rasas com fanerógamas marinhas, ao redor de ilhas de 

manguezais (Springer, 1950; Gruber, 1982; Gruber et al., 1988). O Atol das Rocas 

constitui uma área de berçário no Brasil para tubarões-limão (Wetherbee et al., 2000a; 

Wetherbee et al., 2000b; Oliveira, 2001) porém, diferentemente das outras áreas de 

berçário conhecidas, é desprovida de manguezais, tornando limitados os habitats 

protegidos para jovens desta espécie. 

 

As população de tubarão-limão tem declinado nas últimas décadas devido à alta 

pressão de pesca, como ocorreu com um expressivo número de espécies de tubarão, 

assim sendo, o tubarão-limão encontra-se na lista da IUCN (International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources) num estágio próximo à ameaça de 
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extinção (“Near Threatened”) (Hilton-Taylor, 2000). Numa revisão sobre análise 

demográfica de grandes tubarões costeiros nos EUA o tubarão-limão apresentou um 

crescimento populacional muito baixo (r < 1,2% por ano), sendo extremamente 

vulnerável à exploração pela pesca (Cortés, 1998). No Atlântico Sul Ocidental, o seu 

estado de conservação foi recentemente revisto como vulnerável pela comissão de 

especialistas (Shark Specialists Group) da IUCN (R.S. Rosa, com. pess.). O tubarão-

limão é uma das 39 espécies de tubarões protegidos pelo governo dos Estados Unidos 

(NOAA/NMFS), porém no Brasil não existem dados publicados sobre o seu estado de 

conservação. 

 

A grande maioria das espécies de tubarões é K-estrategista, pois apresenta 

crescimento lento, baixa fecundidade e maturação sexual tardia (Holden, 1974; Holden, 

1977; Castro, 1993; Cortés & Parson, 1996; Stevens et al., 2000). Devido a estas 

características biológicas, as espécies de tubarões necessitam de um ambiente estável, 

apresentando um baixo potencial reprodutivo e, conseqüentemente, limitada capacidade 

de reposição de estoques (Holden, op. cit; Fowler et al., 2002). 

 

O tubarão-limão pode ser considerado um K-estrategista (Gruber & Stout, 1983; 

Cortés, 1998; Gruber et al., 2001). Desta forma, tem-se enfatizado a reposição de 

estoques pelo aumento das chances de sobrevivência de jovens, através da compreensão 

de suas necessidades de habitat durante os primeiros anos de vida, quando ocupam áreas 

de berçário (Manire & Gruber, 1990; NMFS, 1998). Uma vez elucidadas essas 

necessidades, tais informações poderão ser utilizadas para despertar a atenção pública e 

científica para a necessidade da conservação de áreas de berçário e proteção de jovens 

desta espécie, além de outros elasmobrânquios com características reprodutivas e 

ecológicas semelhantes (NMFS, 1993; Carrier & Pratt, 1998). No entanto, como as 

áreas de berçário do tubarão-limão ocorrem em diversas localidades, cada qual com as 

suas características ambientais e biológicas únicas, torna-se essencial a pesquisa em 

todas elas. 

 

A retirada de tubarões do ambiente natural pode desencadear mudanças 

significativas, permanentes e imprevistas na abundância de muitas espécies e, 

surpreendentemente, nem todas as principais presas dos tubarões têm um aumento 

populacional com a mortandade de tubarões, sugerindo que a pesca predatória de 
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tubarões pode gerar conseqüências de caráter complexo através da cadeia trófica 

(Stevens et al., 2000). Portanto, é necessário realizar o monitoramento de uma 

população a fim de conhecer o seu estado de conservação e a sua estabilidade no 

ambiente natural. Isto pode incluir espécies que têm áreas de berçário definidas em 

baías e lagunas (Hoenig & Gruber, 1990). 

 

Se as populações de tubarões devem ser protegidas e manejadas, o conhecimento 

dos locais e extensão das áreas de berçário tem importância primária (Castro, 1993; 

Merson & Pratt, 2001). 

 

Estimar parâmetros populacionais é importante no sentido de fornecer 

informações para manejo, monitoramento da abundância e estabilidade de uma 

população (Hoenig & Gruber, 1990). Assim, estimar a taxa de sobrevivência de uma 

população é essencial neste contexto. 

 

Poucas espécies de elasmobrânquios foram investigadas suficientemente para 

estimar taxas de sobrevivência (Branstetter, 1990; Manire & Gruber, 1993; 

Simpfendorfer, 1999), e particularmente a mortalidade em idade específica (Branstetter, 

op. cit.). Poucos são os estudos que estimam a mortalidade de tubarões através de 

marcação e recaptura (e.g. Grant et al., 1979; Smith & Abramson, 1990; Manire & 

Gruber, op. cit.; Xiao et al., 1999; Gruber et al., 2001). Entretanto, pode-se assumir que 

a predação de jovens tubarões nos seus primeiros anos de vida provavelmente constitui 

a maior causa de mortalidade na população (Branstetter, op. cit.; Hoenig & Gruber, 

1990; Manire & Gruber, op. cit.). 

 

A utilização de áreas de berçário, teoricamente, aumenta as chances de 

sobrevivência de tubarões jovens por reduzir a predação (Gruber et al., 1988; Manire & 

Gruber, 1993; Simpfendorfer & Milward, 1993; Oliveira, 2001; Heupel & 

Simpfendorfer, 2002), porém, quase nada se sabe em termos quantitativos sobre essa 

redução (Heupel & Simpfendorfer, op. cit.). A proteção destas áreas, provavelmente, 

tem valor significativo no aumento das chances de sobrevivência de tubarões (Heupel & 

Simpfendorfer, op. cit.). 
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Estudos de marcação e recaptura têm sido utilizados para determinar taxas de 

crescimento e estimar parâmetros da função de crescimento de von Bertalanffy (1938) 

(VBGF) para tubarões (e.g. Grant et al., 1979; Natanson et al., 1995; Natanson et al., 

1999; Merson & Pratt, 2001; West & Stevens, 2001). Para o tubarão-limão, taxas de 

crescimento têm sido estimadas através de dados de marcação e recaptura (e.g. Gruber 

& Stout, 1983; Manire & Gruber, 1991; Morrissey & Gruber, 1993b; Oliveira, 2001), 

mas os parâmetros da VBGF somente foram estimados pela análise de anéis de 

crescimento das vértebras (e.g. Brown & Gruber, 1988). 

 

Até o presente momento, existe somente um estudo sobre as características 

populacionais da espécie N. brevirostris no Atlântico sul, conduzido por Oliveira (2001) 

no Atol das Rocas. Tal estudo compreendeu duas partes distintas, uma de observações 

subaquáticas da população como um todo e outra de marcação e recaptura de jovens. 
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7- OBJETIVOS 

 

7.1- Geral 

 

O estudo visou ampliar o conhecimento acerca da biologia e ecologia de jovens 

do tubarão-limão (N. brevirostris) e, assim, contribuir para subsidiar futuros planos de 

conservação e manejo da espécie. 

 

7.2- Específicos 

 

O estudo teve como objetivos específicos conhecer a estrutura populacional, 

estimar o tamanho da população, as taxas de sobrevivência e de crescimento em 

comprimento e peso, além dos parâmetros da VBGF de jovens de tubarões-limão na 

Reserva Biológica do Atol das Rocas. 
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8- ÁREA DE ESTUDO 

 

O Atol das Rocas (Figura 1), o único atol do Atlântico Sul Ocidental, está 

localizado ao lado da costa nordeste do Brasil, a 144 milhas náuticas (≅  267 km) da 

cidade de Natal, RN (Oliveira-Filho & Ugadim, 1976). No interior do atol, existem duas 

ilhas permanentemente emersas (Ilha do Farol e Ilha do Cemitério), uma Laguna central 

cuja principal entrada e saída de água é a Barreta de Nordeste, além de piscinas naturais 

que se formam na maré baixa (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 1. Mapa esquemático do Atol das Rocas, na maré baixa, destacando algumas localidades. IF: Ilha do 
Farol; IC: Ilha do Cemitério; BL: Baía da Lama; NE: Barreta de Nordeste (Barretão); NW: Barreta de 
Noroeste (Barretinha); PF: Piscina do Farol; CM: Piscina do Cemitério; PC: Piscina Podes Crer; PT: Piscina 
das Tartarugas; SA: Piscina do Salão. Fonte: Marinha Brasileira com adaptação realizada por B. Feitoza, R.S. 
Rosa, A.K.C. Felício & R.H.A. Freitas. 

 

Constitui a primeira Unidade de Conservação Marinha no Brasil, estabelecida 

como uma Reserva Biológica (Rebio), no dia 5 de junho de 1979 pelo Decreto n0 

83.549 (Sales, 1991; Silva et al., 2002) e, assim não deveria apresentar qualquer tipo de 
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ação antrópica degradante, tornando-se uma área singular e prioritária para estudo. A 

área da Rebio Atol das Rocas compreende 360 km2, pois inclui o atol em si e as águas 

que o circundam até a isóbata de 1000 metros de profundidade (Sales, op. cit.; Silva et 

al., op. cit.), como mostra a Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2. Mapa da área da Rebio Atol das Rocas delimitada pela 
isóbata de 1000 m de profundidade. Fonte: Echeverría et al. 
(1997). 

 

A ictiofauna do Atol foi estudada por Moura & Rosa (1997), Rosa & Moura 

(1995, 1996, 1997) e Hazin et al. (1997a). Esta área insular possui populações locais do 

tubarão-limão, (Bezerra et al., 1990; Gadig, 1994; Rosa & Moura, 1997), que por sua 

vez, tem escassos registros na região costeira do Brasil (Gadig, op. cit.). 

 

Outros elasmobrânquios também ocorrem no Atol das Rocas e, de acordo com 

as observações subaquáticas de Oliveira (2001), o tubarão-limão foi o elasmobrânquio 

mais freqüentemente encontrado (43,3%) seguido do tubarão-lixa (G. cirratum, 26,7%) 

e raia-prego (D. americana, 28,3%). No entanto, outras espécies deste grupo também 

ocorrem, como o tubarão-dos-recifes ou bico-fino (Carcharhinus perezi), tubarão-

martelo (Sphyrna sp.), tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier), raia-manta (Manta birostris) e 

raia-pintada (Aetobatus narinari) (Castro, 2000; Oliveira, op. cit.). 

 

Na Ilha do Farol está a Baía da Lama (Figuras 1 e 3), que possui 350 m de 

comprimento e 35 m de largura máxima (Wetherbee et al., 2000a; Wetherbee et al., 

2000b). A sua profundidade máxima chega a 1,5 m na desembocadura e a temperatura 

da água varia de 26 a 30ºC (Oliveira, 2001; obs. pess.). Dentro desta baía são 

comumente observados os seguintes peixes teleósteos, como: sargento (Abudefduf 

saxatilis), cofre (Lactophrys trigonus), cirurgião (Acanthurus sp.), xarelete 
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(Carangoides sp.), bicuda (Sphyraena picudilla), linguado (Bothus lunatus), agulhão 

(Belonidae), peixe-rato ou focinho-de-rato (Albula vulpes), além do polvo (Octopus 

vulgaris) (R.S. Rosa, com. pess.; obs. pess.). Seu nome, Baía da Lama, refere-se à 

característica lodosa do substrato, possivelmente resultado da circulação restrita de água 

em suas porções interiores e da fertilização pelo excremento das aves (guano), o que 

propicia crescimento abundante de algas. 

 

Figura 3. Compilação de fotos da Baía da Lama numa maré alta. Fotos de R.H.A. Freitas em 2003. 
 

A corrente é forte para dentro do Atol e dirige-se para dentro desta pequena baía 

protegida durante a maré enchente, onde uma grande parte dos recém nascidos e jovens 

tubarões desta espécie entram em grupos, permanecendo até a maré retroceder 

(Wetherbee et al., 2000a; Wetherbee et al., 2000b; Oliveira, 2001; obs. pess.). 
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9- METODOLOGIA 

 

Foram realizadas nove expedições para coleta de dados no Atol das Rocas, nos 

seguintes períodos: 12 de março a 2 de abril de 1999; 5 a 24 de março e 8 a 30 de 

setembro de 2000; 28 de fevereiro a 7 de abril e 8 de novembro a 6 de dezembro de 

2001; 18 de agosto a 6 de setembro de 2002; 8 a 26 de março, 6 a 28 de maio e 11 de 

outubro a 6 de novembro de 2003. As primeiras cinco expedições fizeram parte de um 

programa de cooperação internacional CNPq/NSF pelo projeto intitulado: “História 

Natural do Tubarão-Limão, Negaprion brevirostris no Atol das Rocas e Fernando de 

Noronha, Brasil”. As duas primeiras expedições foram realizadas a bordo do navio 

oceanográfico R/V Seward Johnson (Figura 4). 

 

Figura 4. Navio Oceanográfico HBOI Seward Johnson. Foto 
de R.S. Rosa em 2000. 

 

A metodologia empregada no projeto foi baseada em métodos não-destrutivos e 

adaptada às condições locais. Os dados foram gerados através da captura sem 

mortalidade de jovens de tubarão-limão, N. brevirostris (Figura 5) com redes de emalhe 

(Figura 6) e espinhel no perímetro interno do Atol. 
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Figura 5. Tubarão-limão, Negaprion brevirostris. Fonte: Grace (2001). 
 

 

Figura 6. Captura de tubarão-limão, Negaprion brevirostris, 
com redes de emalhe. Foto de R.H.A. Freitas em 2003. 

 

As redes de emalhe eram constituídas de monofilamento de 0,5 mm de 

espessura, 2 m de altura e 5,25 cm de distância entre nós adjacentes. Cada espinhel 

continha 30 anzóis limados para remoção da barbela, de modo a reduzir os ferimentos 

na sua retirada do tubarão. As iscas utilizadas nos anzóis dos espinhéis consistiram de 

pedaços de peixes ósseos, particularmente, barracuda (Sphyraena barracuda) e 

carangídeos, resfriados ou congelados. 

 

As capturas com redes foram realizadas na Baía da Lama durante a maré cheia 

e/ou vazante; já na Laguna em maré intermediária e, nas demais localidades amostradas 

(Piscina do Farol, Piscina do Cemitério e Piscina Podes Crer), na maré baixa. As 

capturas com espinhel foram realizadas à noite, independentemente da maré. 
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Foram de quatro a seis eventos de captura (esforço amostral) na Baía da Lama 

em cada expedição, uma vez por dia e, preferencialmente, nas marés de maior amplitude 

(onde um maior número de indivíduos entra nesta localidade) e evitando-se dias 

sucessivos de capturas. Por outro lado, nas demais localidades, os eventos de captura 

foram distribuídos aleatoriamente nas expedições. Nas últimas quatro expedições só 

foram efetuadas capturas na Baía da Lama, pois a equipe era composta de apenas duas 

pessoas o que dificultava o deslocamento de todo o equipamento de pesquisa para os 

demais sítios amostrais. 

 

Para cada indivíduo foram determinados o comprimento total (CT), 

comprimento furcal (CF), comprimento pré-caudal (CPC) com 0,1 cm de precisão, sexo 

e, quando possível, o peso (100 g de precisão) e a condição da cicatriz umbilical1. Para 

reduzir o estresse sobre os animais, seus dados biométricos foram registrados logo após 

a captura, e eventualmente, adotando-se a técnica da imobilidade tônica (Watsky & 

Gruber, 1990), com o animal imerso em água no interior de um ictiômetro (calha de 

PVC) como mostra a Figura 7, excetuando-se a pesagem (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Tubarão-limão, Negaprion brevirostris, sendo medido no 
interior do ictiômetro (calha de PVC) utilizado para coleta de dados 
biométricos dos tubarões. Foto de R.H.A. Freitas em 2003. 

 

                                                
1 Estes dados sobre a condição da cicatriz umbilical não foram registrados de forma consistente que 
permitisse uma quantificação. Apenas foi observado em cada expedição se tubarões com cicatriz 
umbilical aberta ou parcialmente aberta foram capturados. 
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Figura 8. Pesagem de tubarão-limão, Negaprion brevirostris. Foto 
de R.H.A. Freitas em 2003 

 

Quando o número de indivíduos capturados simultaneamente nas redes era 

maior do que a capacidade de processamento, os animais eram mantidos em um cercado 

imerso no ambiente natural, especialmente construído para esta finalidade (Figura 9). A 

partir de agosto de 2002 a utilização do cercado não foi necessária, devido ao menor 

número de indivíduos capturados (ver resultados). 

 

Figura 9. Cercado para tubarões. Foto de Tim Calver em 2000. 
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Os tubarões capturados tiveram a aplicação de marcadores denominados “PIT-

tag” (“Passive Integrated Transponder” - Destron Fearing  - Figura 10). O “PIT-tag” 

consiste em um “microship” integrado com uma antena, encapsulado em material de 

vidro ou cerâmica e que transmite um único código alfanumérico de dez dígitos 

codificado por um leitor externo (Prentice et al., 1990 apud Kohler & Turner, 2001; 

Feldheim et al., 2002). 

 

Figura 10. “PIT-tag” (“Passive Integrated Transponder”) e 
seu respectivo código alfanumérico de dez dígitos. Foto de 
R.H.A. Freitas em 2003. 

 

Os “PIT-tags” foram inseridos na base da primeira nadadeira dorsal (Gruber et 

al., 1988; Manire & Gruber, 1991; Morrissey & Gruber, 1993a e 1993b) como mostra a 

Figura 11, cujos códigos foram registrados pelo leitor remoto mostrado na Figura 12. 

Com este leitor remoto também é verificado se o indivíduo capturado já possui o “PIT-

tag” e se constitui uma recaptura. 
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Figura 11. Tubarão-limão, Negaprion brevirostris, sendo 
marcado com o dispositivo “PIT-tag” na base da primeira 
nadadeira dorsal. Foto de R.H.A. Freitas em 2003. 

 

Figura 12. Leitor remoto dos códigos do “PIT-
tag”. Foto de Tim Calver em 2000. 

 

Também foram empregadas perfurações de 2 mm de diâmetro efetuadas na 

nadadeira peitoral ou pélvica (Figura 13), que juntamente com a sua subseqüente 

cicatrização serviram como marcações externas dos indivíduos capturados. 
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Figura 13. Perfuração da nadadeira de um tubarão-limão, 
Negaprion brevirostris. Foto de Tim Calver em 2000. 

 

Para as análises estatísticas utilizou-se o programa Statistica 4.0, menos para o 

teste Q, que foi realizado de acordo com Zar (1999). A interpretação dos dados foi feita 

considerando-se α = 0,05. No Teste t de Student, ANOVA (Análise de variância), 

regressão linear e correlação linear foram verificadas, previamente, a normalidade (teste 

de Komolgorov-Smirnov) e homocedasticidade (teste de Levene) dos dados. 

 

Foram realizadas análises de regressão linear para as medidas de tamanho (CT, 

CF, CPC), com a finalidade de obter fórmulas que relacionam estas medidas. 

 

9.1- Estrutura populacional 

 

A razão sexual foi determinada calculando-se a porcentagem de machos e 

fêmeas para o total de indivíduos capturados e, também, para os recapturados. 

Comparou-se por teste de χ2 a razão sexual entre os indivíduos capturados com os 

recapturados e, também, a razão sexual entre os indivíduos capturados neste estudo com 

os do estudo de Oliveira (2001). 

 

Os indivíduos foram agrupados em classes de tamanho pelo CT com intervalos 

de 10 cm, sendo a primeira classe composta por indivíduos de 50,1 a 60,0 cm e a última 

de 150,1 a 160,0 cm, pois indivíduos maiores que esta última classe não foram 

amostrados. 
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As diferentes expedições foram agrupadas pelos quatro trimestres do ano para, 

assim, ser realizada a comparação do CT de todos os indivíduos capturados pelos 

diferentes trimestres através de Kruskal-Wallis e Teste Q (Zar, 1999). 

 

9.2- Incremento em comprimento e em peso 

 

A partir de dados biométricos de animais recapturados pode-se calcular taxas de 

incremento dos jovens de tubarão-limão. Com isso, foi possível calcular taxas de 

incremento em CT, CF, CPC e em peso para indivíduos recapturados, utilizando-se o 

valor da diferença do dado biométrico entre a captura e a recaptura sobre o intervalo de 

tempo ocorrido entre os dois procedimentos. 

 

Quando o intervalo de tempo entre a captura e a recaptura é pequeno, erros de 

medidas são maiores quando convertidos para o incremento anual (Casey et al., 1985). 

Assim sendo, tubarões capturados e recapturados na mesma expedição (sobre-

recapturas) e aqueles capturados em março de 2003 e recapturados em maio de 2003 (≅  

60 dias em liberdade) não tiveram seus dados utilizados para estimar as taxas de 

incremento. Nos estudos de Simpfendorfer (2000), os dados dos indivíduos com menos 

de 60 dias em liberdade também foram excluídos das análises das taxas de incremento. 

 

Foi calculada uma taxa média anual de incremento no CT, CF e CPC para todas 

as recapturas adequadas. Após estes cálculos, verificou-se a existência de valor 

discrepante denominado “outlier” (= valor maior que a média mais 2 vezes o desvio 

padrão ou menor que a média menos 2 vezes o desvio padrão), que foi substituído pela 

média de acordo com Tukey (1977). Para o incremento em comprimento isso só foi 

realizado quando as três medidas de comprimento (CT, CF e CPC) apresentaram tais 

valores simultaneamente, demonstrando que realmente determinado dado não condizia 

com a média da população e que estava influenciando de maneira errônea a média. Nas 

análises subseqüentes qualquer dado anteriormente considerado como “outlier” foi 

desconsiderado. 

 

Os dados das taxas de incremento no CT, CF e CPC foram comparados entre os 

sexos por Teste t de Student. Além disso, os valores do CT dos indivíduos no momento 

da captura e a taxa de incremento no CT foram comparados com os dados de Oliveira 
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(2001) também pelo Teste t de Student. Por ANOVA e Teste de Tukey, comparou-se a 

taxa de incremento no CT por sexo entre este estudo e o de Oliveira (op. cit.). Tais 

comparações são apresentadas nos resultados por tratarem da mesma espécie e local de 

estudo. Já outras comparações de taxas de incremento referentes à mesma espécie em 

outras localidades e, com espécies diferentes, são apresentadas diretamente na 

discussão. 

 

9.3- Parâmetros da VBGF 

 

Foi utilizado o método de Fabens (1965) para estimar os parâmetros da VBGF 

para os dados de marcação e recaptura no presente estudo. Este método refere-se a 

seguinte função não linear: 

 

Lr = Lc + (L∞ - Lc) (1 - exp-kt), onde: 

 

Lr: comprimento na recaptura 
Lc: comprimento na captura 
L∞: comprimento máximo teórico alcançado a partir da VBGF 
k: constante de crescimento de von Bertalanffy 
t: tempo em liberdade 

 

Para análise dos dados das recapturas nesta função utilizou-se do programa 

Statistica 4.0 (“nonlinear estimation module”), como no estudo de Simpfendorfer 

(2000). O parâmetro t0 (idade teórica em anos para o tubarão com 0 cm de 

comprimento) foi estimado pela resolução da seguinte equação: 

 

t0 = t + (1/k) [ln{(L∞ - Lt)/L∞}], onde: 

 

Lt = comprimento médio no nascimento 
t = 0 

 

O Lt no presente estudo foi de 61,15 cm no CT e 47,62 cm no CPC, obtido do 

comprimento médio de seis tubarões com cicatriz umbilical completamente aberta. 
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9.4- Tamanho Populacional e Sobrevivência 

 

Foram realizados censos visuais durante as expedições com o propósito de se 

quantificar o número máximo de indivíduos da espécie alvo que entravam na Baía da 

Lama. Estes dados foram registrados da linha de costa com a maré subindo ou 

descendo, e os animais que entravam no local eram contados a partir do ponto extremo 

da Ilha do Farol, na desembocadura da Baía da Lama (Pontos em vermelho na Figura 

1). Quando foi possível, o censo visual também foi realizado concomitantemente com a 

captura dos tubarões. 

 

O estimador de Schumacher-Eschemeyer para populações fechadas (sem mortes, 

nascimentos, imigrações e emigrações) foi empregado para as estimativas de tamanho 

populacional, considerando as expedições como eventos amostrais distintos (Krebs, 

1999). Foi possível tratar a população de tubarões-limão como fechada para cada 

expedição, pois, cada uma delas era composta de aproximadamente 20 dias, tornando-se 

o número de nascimentos e mortes desprezíveis e, ainda, imigrações e emigrações 

improváveis, pois jovens desta espécie não percorrem grandes distâncias (menos de 2 

km para a maioria dos indivíduos monitorados, e máximo de 14 km para um indivíduo - 

Gruber et al., 1988). 

 

De acordo com Krebs (1999), para a estimativa ser fidedigna, além da população 

ter que se comportar como fechada em cada expedição, a amostra também deve ser 

aleatória e todos os indivíduos devem ter iguais chances de serem capturados. 

 

Este estimador é muito semelhante ao tradicional método de Schnabel 

(Schnabel, 1938 apud Krebs, 1999), e é considerado o mais forte e útil modelo 

ecológico para múltiplos censos em populações fechadas (Seber, 1982 apud Krebs, op. 

cit.). Para o cálculo destas estimativas utilizou-se o algoritmo disponibilizado por Krebs 

(op. cit.), entretanto as fórmulas deste estimador são apresentadas na Tabela 1. 

 

 

 

 

 



R.H.A. Freitas. 2004. Estrutura e tamanho populacional, sobrevivência e crescimento de jovens de tubarão-limão 
Negaprion brevirostris (ELASMOBRANCHII: CARCHARHINIDAE) no Atol das Rocas-RN, Brasil. 

 20
 

Tabela 1. Fórmulas para a estimativa de tamanho populacional, variância, desvio padrão e intervalo de 
confiança de 90% do estimador Schumacher-Eschemeyer (Krebs, 1999). 
Estimativa de tamanho populacional (N) = ∑ (CM2)/ ∑ (RM) 

Variância de 1/N (V) = ∑ (R2/C) – [(∑ RM)2/ ∑ CM2]/ s – 2 

Desvio padrão de 1/N (Dp) = √ [V/ ∑ (CM2)] 

Intervalo de Confiança de 1/N = 1/N ± tDp 

C: número total de indivíduos capturados na amostra 
M: número de indivíduos marcados até o momento anterior à amostra 
R: número de indivíduos já marcados quando capturados na amostra 
s: número de amostras incluídas na somatória 
t: valor do t de Student para intervalo de confiança (90% ou 95%) 

 

O método de Jolly-Seber foi utilizado para realizar uma estimativa de tamanho 

populacional incluindo as diferentes expedições, considerando a população como aberta 

(com mortalidade, natalidade, imigração e emigração) de acordo com Krebs (1999). 

Este método analisou a população no decorrer de dois intervalos de tempo relativamente 

grandes (Março de 1999 até Novembro de 2001 e Agosto de 2002 até Outubro de 2003), 

portanto, incluindo o período de nascimento (fevereiro-abril) e, ainda, morte de jovens 

tubarões eram plausíveis de acontecer, sendo possível e necessário analisar esta 

população como aberta por este método. 

 

Além disso, este método também foi empregado para as estimativas de 

sobrevivência de jovens de tubarão-limão. Para todos os cálculos do método de Jolly-

Seber utilizou-se o algoritmo disponibilizado por Krebs (1999), cujas fórmulas seguem 

abaixo: 

 

Nt = Mt/ αt 

αt = mt + 1/ nt +1 

Mt = [(st + 1) Zt/ Rt + 1] + mt 

Φt = Mt + 1/ Mt + (st - mt) 

Bt = Nt + 1 - Φt[Nt - (nt - st)], onde: 

 

mt: número de indivíduos marcados capturados na amostra t 
nt: número total de indivíduos marcados capturados na amostra t 
st: número total de indivíduos soltos após a amostra t = (nt – morte acidental) 
Rt: número de indivíduos soltos após a amostra t (st) e recapturados em alguma amostra 
posterior 
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Zt: número de indivíduos marcados antes da amostra t, não capturados na amostra t, mas 
capturados em alguma amostra posterior 
αt: proporção de animais marcados 
Mt: tamanho estimado da população marcada exatamente antes da amostra t 
Nt: população estimada exatamente antes da amostra t 
Φt: probabilidade de sobrevivência partindo da amostral t para a amostra t + 1 
Bt: número de novos indivíduos acrescentados à população entre a amostra t e t + 1 e 
continuam vivos na amostra t + 1 

 

Este método também pressupõe premissas como: amostra aleatória, todo 

indivíduo ter a mesma probabilidade de ser capturado, todo o indivíduo marcado ter a 

mesma probabilidade de sobreviver, indivíduos não perderem suas marcas durante o 

período amostrado, marcas não serem negligenciadas na captura, intervalo de 

amostragem ser pequeno em relação ao intervalo entre as amostras. A veracidade das 

premissas destes dois métodos de estimativa, Schumacher-Eschemeyer e Jolly-Seber, 

será abordada na discussão. 

 

Pelo fato dos jovens de tubarão-limão terem uma baixa taxa de locomoção 

(Gruber et al., 1988) e apresentarem uma alta fidelidade inata de área (Sundström et al., 

2001), foi possível calcular outras estimativas de sobrevivência, sem a utilização de 

qualquer estimador probabilístico, porém levando-se em conta as fórmulas para o 

cálculo da sobrevivência disponibilizadas por Krebs (1999), que são apresentadas 

abaixo: 

 

So = Nf /Ni 

S = So
1/to, onde: 

 

So: Taxa de sobrevivência observada no período 
Nf: Número de indivíduos vivos no final do período 
Ni: Número de indivíduos vivos no início do período 
to: intervalo de tempo observado 
S: Taxa de sobrevivência anual 

 

Estas outras estimativas de sobrevivência foram calculadas para intervalos de 

tempo distintos, entre expedições, a partir de agosto de 2002, pois, a partir deste 

momento, as capturas concentraram-se somente na Baía da Lama. O número de 

indivíduos que freqüentou esta localidade foi relativamente baixo e, praticamente, todos 

indivíduos foram capturados em cada expedição. 
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Foi possível, através do CT dos indivíduos amostrados numa determinada 

expedição e dos parâmetros da VBGF, calcular o mês de nascimento de qualquer 

tubarão e, portanto, precisar que o mesmo estava vivo na expedição e que, por algum 

motivo, não foi capturado. Por exemplo, o indivíduo # 411C41594F foi capturado em 

março de 2003 com 80,0 cm de CT, realizando-se os cálculos, estimou-se que seu 

nascimento (61,15 cm) foi em abril de 2002, assim, na expedição de agosto de 2002, 

com certeza absoluta, ele estava vivo, mas por motivo de amostragem não foi capturado. 

 

Da mesma forma, quando algum tubarão escapava da rede (1 ou 2 no máximo 

por expedição), era possível fazer uma inferência sobre sua identidade, estimando seu 

CT e, conseqüentemente, saber se estava vivo na expedição anterior. Contudo, 

calculava-se o Nf, Ni e o to nos diferentes intervalos entre as expedições. 

 

9.5- Influência da maré 

 

A existência de influência da maré no número dos indivíduos que freqüentavam 

a Baía da Lama foi analisada com base nos dados obtidos durante o censo visual 

(descrito acima) nas quatro últimas expedições. 

 

A amplitude de maré foi registrada para ser comparada com o número de 

indivíduos avistados. Assim, realizou-se uma análise de regressão linear entre a 

amplitude de maré e o número máximo de indivíduos. Devido à ausência de um 

marégrafo no Atol das Rocas, utilizou-se, como referência a Tábua de Marés da Ilha de 

Fernando de Noronha disponível pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN). 
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10- RESULTADOS 

 

Ao longo do desenvolvimento do estudo foram efetuadas 347 capturas de jovens 

de tubarão-limão, das quais 35 foram recapturas de animais nas sucessivas expedições 

ao longo do período estudado e 155 foram sobre-recapturas (recapturas de indivíduos 

durante uma mesma expedição), resultando na marcação efetiva de 157 indivíduos 

(Tabela 2). A taxa de recaptura foi de 22,3%. 

 
Tabela 2. Capturas (C), número de indivíduos capturados na expedição (N), recapturas (R), número de 
indivíduos marcados (M), sobre-recapturas (SR) e razão sexual de jovens de tubarão-limão, Negaprion 
brevirostris, no Atol das Rocas. 

 C N R M SR ♀ ♂ % ♀ % ♂ 
Mar/99 39 30 0 30 9 20 10 67 33 
Mar/00 80 49 0 49 31 25 24 51 49 
Set/00 46 37 10 27 9 17 20 46 54 
Mar/01 12 10 1 9 2 4 6 40 60 
Nov/01 19 10 4 6 9 5 5 50 50 
Ago/02* 30 12 0 12 18 6 4 60 40 
Mar/03 40 13 3 10 27 6 7 46 54 
Mai/03 44 18 8 10 26 9 9 50 50 
Out/03 37 13 9 4 24 7 6 54 46 
Total 347 192 35 157 155     
* 2 indivíduos não tiveram o sexo registrado. 

 

Do total das capturas realizadas no Atol das Rocas, 11 ocorreram com espinhel 

(quatro em Março de 1999 e sete em Março de 2000) e as demais com rede de emalhe. 

As capturas destes tubarões ocorreram em diferentes localidades no perímetro interno 

do Atol, porém predominantemente na Baía da Lama (75% das capturas) onde os 

mesmos podem ser facilmente acessados, visto que, os indivíduos entram nesta baía no 

início da preamar e saem dela no retroceder da maré (Tabela 3). 
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Tabela 3. Localização e número de capturas de jovens de tubarão-limão, Negaprion brevirostris, no Atol 
das Rocas. 

 Baía da 
Lama 

Laguna Piscina 
do Farol 

Piscina do 
Cemitério 

Piscina 
Podes Crer 

Sem 
localização 

Total

Mar/99 30 5 4 - - - 39 
Mar/00 64 7 9 - - - 80 
Set/00 9 2 11 23 1 - 46 
Mar/01 8 - 2 - 1 1 12 
Nov/01 9 4 3 2 1 - 19 
Ago/02 30 - - - - - 30 
Mar/03 40 - - - - - 40 
Mai/03 44 - - - - - 44 
Out/03 37 - - - - - 37 
Total 271 18 29 25 3 1 347 

 

As três primeiras expedições contribuíram com o maior número de indivíduos 

capturados (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 14. Freqüência relativa (%) dos jovens de tubarão-limão, Negaprion 
brevirostris, capturados em diferentes expedições no Atol das Rocas. Dados de 192 
indivíduos capturados nas expedições. 

 

Muitas das recapturas e sobre-recapturas das primeiras cinco expedições 

ocorreram em sítios amostrais distintos dos da captura. Alguns indivíduos capturados na 

Baía da Lama durante a maré alta foram recapturados e/ou sobre-recapturados em 

algumas do total das localidades amostradas na maré baixa. A recíproca também foi 

verdadeira, com indivíduos inicialmente capturados nestas localidades, sendo 

recapturados na Baía da Lama. 
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Os resultados das análises de regressão linear que relacionam as medidas de CT, 

CF e CPC estão dispostos na Tabela 4: 

 
Tabela 4. Resultado da regressão linear entre as medidas de CT (comprimento total), CF 
(comprimento furcal) e CPC (comprimento pré-caudal) para os 192 jovens de tubarão-limão, 
Negaprion brevirostris, capturados no Atol das Rocas. 

 Equação da reta r2 p 

CPC x CT CPC = 0,16 + 0,77CT ou CT = 0,39 + 1,29CPC 0,99 < 0,01 

CF x CT CF = 0,29 + 0,85CT ou CT = 0,28 + 1,17CF 0,99 < 0,01 

CPC x CF CPC = -0,05 + 0,91CF ou CF = 0,15 + 1,10CPC 1 < 0,01 

 

10.1- Estrutura Populacional 

 

A razão sexual foi calculada para cada expedição e está apresentada na Tabela 2. 

Para o total de indivíduos marcados no Atol das Rocas (157 indivíduos) 73 eram 

machos, 82 eram fêmeas e dois indivíduos não tiveram o sexo registrado, resultando 

numa razão sexual macho:fêmea em porcentagem de 47:53. Para as recapturas (35) 

obtivemos 18 machos e 17 fêmeas (51:49). Não houve diferença significativa na razão 

sexual entre o total dos indivíduos marcados e o total dos recapturados (χ2 = 0,21, gl = 

1; N = 190; p = 0,64). Também não existiu diferença significativa na razão sexual dos 

indivíduos capturados neste estudo com os de Oliveira (2001) (χ2 = 0,28, gl = 1; N = 

248; p = 0,60). 

 

A classe de tamanho de jovens de tubarão-limão mais freqüentemente 

encontrada foi a de 60,1 a 70 cm (34%), seguida de 70,1 a 80 cm (18%) e 80,1 a 90 cm 

(16%) (Figura 15). O número de indivíduos por classes de tamanho em cada expedição 

está representado na Figura 15. 



R.H.A. Freitas. 2004. Estrutura e tamanho populacional, sobrevivência e crescimento de jovens de tubarão-limão 
Negaprion brevirostris (ELASMOBRANCHII: CARCHARHINIDAE) no Atol das Rocas-RN, Brasil. 

 26
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Freqüência de jovens de tubarões-limão, Negaprion brevirostris, por classes de tamanho de CT (comprimento 
total) para o total dos indivíduos (acima) e para as diferentes expedições no Atol das Rocas. Dados para os diferentes 
indivíduos capturados. * indica 35 indivíduos capturados para esta classe de tamanho nesta expedição. 
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O menor indivíduo capturado tinha 57,9 cm, o maior 157,0 cm e a média foi de 

83,8 ± 22,3 cm de CT. Foi notada a presença de cicatriz umbilical aberta ou 

parcialmente aberta em alguns tubarões de todas as expedições realizadas no mês de 

março e na de maio de 2003. 

 

Houve diferença significativa no CT entre os indivíduos amostrados quando 

analisados pelos quatro trimestres do ano (Kruskal-Wallis: H = 31,00; gl = 3 e p < 0,01) 

como indica a Figura 16. O CT dos indivíduos do primeiro trimestre (Março de 1999, 

2000, 2001 e 2003) foi igual aos do segundo (Maio de 2003) (Qcalc = 1,37 < Q0,05;4 = 

2,64), mas significativamente inferior ao do terceiro (Setembro de 2000 e Agosto de 

2002) (Qcalc = 3,98 > Q0,05;4 = 2,64) e quarto trimestre (Novembro de 2001 e Outubro de 

2003) (Qcalc = 3,73 > Q0,05;4 = 2,64). Por sua vez, o CT dos indivíduos do segundo 

trimestre também foi significativamente menor que os de terceiro (Qcalc = 3,78 > Q0,05;4 

= 2,64) e quarto trimestre (Qcalc = 3,86 > Q0,05;4 = 2,64). Já, o CT dos indivíduos 

capturados no terceiro e quarto trimestre foi igual (Qcalc = 0,67 < Q0,05;4 = 2,64). 

 
 

 
 
 

Figura 16. CT (comprimento total) dos jovens de tubarão-limão (Negaprion brevirostris) 
capturados no Atol das Rocas nos quatro trimestres do ano. Letras diferentes indicam diferença 
significativa. І = variação do valor mínimo ao máximo dos dados (100% dos dados); □ = de 25 a 
75% dos dados; •  = valor da mediana. 
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10.2- Incremento em comprimento e em peso 

 

Os dados médios da taxa de incremento no CT, CF e CPC são apresentados na 

Tabela 5. Os dados gerais destas taxas em comprimento, bem como o total de dias em 

liberdade e os tamanhos dos indivíduos na captura e recaptura estão dispostos na Tabela 

6. 

 
Tabela 5. Taxa de incremento anual (cm/ano) para o comprimento total (CT), comprimento 
furcal (CF) e comprimento pré-caudal (CPC) para machos, fêmeas e total das recapturas 
analisadas de jovens de tubarão-limão, Negaprion brevirostris, no Atol das Rocas. Dados 
médios (± desvio padrão). 

 N CT CF CPC 

Machos 13 25,4 ± 3,7 21,8 ± 3,3 20,3 ± 2,7 

Fêmeas 13 23,9 ± 3,2 19,7 ± 3,0 18,8 ± 2,8 

Total 27† 24,7 ± 3,4 20,7 ± 3,2 19,5 ± 2,7 

†= apresentou valor “outlier” para um indivíduo do sexo feminino (ver Tabela 6). 
 

Não houve diferenças significativas nos incrementos de CT, CF e CPC entre 

machos e fêmeas (t de Student, CT: gl = 24; t = 1,13; p = 0,27/ CF: gl = 24; t = 1,71; p = 

0,10/ CPC: gl = 24; t = 1,45; p = 0,16). 

 

Das 35 recapturas totais neste estudo (Tabela 2), sete foram recapturas com um 

total de 59 a 61 dias em liberdade, conseqüentemente, as taxas de incremento 

provenientes destas não foram analisadas. Um indivíduo quando foi recapturado pela 

segunda vez apresentou uma cicatriz na nadadeira dorsal proveniente da perda do 

marcador “Rototag” utilizado por Oliveira (2001) (ver Tabela 6) e somente o dado da 

primeira recaptura foi considerado para a análise geral dos dados da Tabela 5. 

 

O intervalo da taxa de incremento anual de CT variou de 19,6 a 31,9 cm/ano, 

16,2 a 26,4 cm/ano de CF e de 14,6 a 24,4 cm/ano de CPC para todos os indivíduos 

recapturados no intervalo de 159 a 974 dias em liberdade, desconsiderando o indivíduo 

“outlier” (Tabela 6). 
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Tabela 6. Taxa de incremento anual em cm/ano (T) para o comprimento total (CT), comprimento furcal (CF) e 
comprimento pré-caudal (CPC) dos tubarões-limão (Negaprion brevirostris) no Atol das Rocas. Dados (cm) dos 
comprimentos iniciais da captura (i) e finais da recaptura (f) para o intervalo de dias em liberdade. 

Sexo # PIT-tag Dias CTi CTf T.CT CFi CFf T.CF CPCi CPCf T.CPC
M 413704732D 186 67,0 79,4 24,3 57,1 67,2 18,9 52,1 61,0 17,5 
M 4136262C75 187 67,1 80,4 26,0 58,0 69,2 21,9 52,2 63,0 21,1 
M 4137064337 192 66,1 78,0 22,6 56,3 66,0 18,4 51,2 59,6 16,0 
M 4136365C1D 523 85,1 116,2 21,7 72,0 98,6 18,6 65,3 90,2 17,4 
†  + 200 116,2 122,3 11,1 98,6 102,1 6,4 90,2 93,0 5,1 
M 41370D3D7F 201 65,5 80,8 27,8 55,5 68,8 24,2 50,3 62,4 22,0 
M 422F287956 237 71,0 91,7 31,9 61,4 78,0 25,6 55,3 70,2 22,9 
M 422F40C4E 408 79,4 106,0 23,8 67,0 92,1 22,5 61,1 83,5 20,0 
M 411C466F63 207 86,0 102,0 28,2 73,0 88,0 26,4 66,5 80,0 23,8 
M 411C441168 209 65,0 81,0 27,9 54,5 68,5 24,4 50,0 62,5 21,8 
  + 223 81,0 93,0 19,6 68,5 79,0 17,2 62,5 72,5 16,4 

M 422F405A63 219 62,5 75,2 21,2 53,5 64,2 17,8 49,0 58,0 21,3 
M 422F357D6F 159 66,0 79,3 30,5 56,5 67,6 25,5 51,0 61,3 23,6 
M 411C50133C 169 64,8 76,6 25,3 55,2 65,2 21,6 50,0 59,5 20,5 
F 411C531676 209 74,0 86,5 21,8 62,5 73,0 18,3 57,0 66,5 16,6 
  + 217 86,5 104,0 29,4 73,0 88,0 25,2 66,5 81,0 24,4 

F 411C41721D 269 83,0 104,5 29,2 70,5 88,0 23,7 64,5 80,5 21,7 
  + 160 104,5 114,5 22,8 88,0 95,5 17,1 80,5 88,0 17,1 

F 422F502463 219 69,0 81,3 20,5 58,0 69,0 18,3 53,0 63,2 17,0 
F 411C41594F 220 80,0 94,0 23,2 68,0 80,0 19,9 61,0 73,0 19,9 
F 4137056A22 186 67,5 79,4 23,4 57,5 67,4 19,4 52,3 61,4 17,9 
F 4137014E37 187 99,0 110,0 21,5 83,9 93,0 17,8 76,1 86,0 19,3 

F†† 41362C0400 554 83,9 106,0 14,6 70,6 89,0 12,1 64,5 81,6 11,3 
F 413620603B 559 67,1 98,8 20,7 56,8 83,4 17,4 51,3 75,0 15,5 
F 41362E6629 561 76,0 111,9 23,4 64,5 95,4 20,1 58,5 86,8 18,4 
F 4230487E4E 432 72,4 106,3 28,6 60,1 89,1 24,5 55,0 81,0 22,0 
F 4136222D5A 974 86,7 145,0 21,8 73,7 117,0 16,2 67,7 106,0 14,6 
F 422F3E0327 163 67,0 78,0 24,6 57,0 65,0 17,9 52,2 61,0 19,7 

†= Indivíduo que nesta recaptura apresentava cicatriz do marcador “Rototag” utilizado por Oliveira (2001) e foi 
desconsiderado da amostra. 
††= Indivíduo considerado como “outlier”, o qual foi substituído pela média geral e retirado das análises 
posteriores (ver metodologia). 

 

O CT médio de 75,4 ± 11,1 cm no momento da captura dos jovens de tubarão-

limão, que fizeram parte do cálculo das taxas de incremento do presente estudo, foi 

significativamente maior do que o amostrado por Oliveira (2001), de setembro de 1999 

à setembro de 2000, de 68,2 ± 7,1 cm de CT na captura (t de Student: gl = 36; t = 2,04; 

p < 0,05) (Figura 17). Por outro lado, o CT médio no momento da captura do presente 

estudo dentro do mesmo período amostral (março de 2000 a setembro de 2000) de 

Oliveira (op. cit.) (n = 6; 72,0 ± 13,2 cm) foi igual ao obtido pelo autor supracitado (t de 

Student: gl = 16; t = 0,81; p = 0,43). 

 

 

 

 



R.H.A. Freitas. 2004. Estrutura e tamanho populacional, sobrevivência e crescimento de jovens de tubarão-limão 
Negaprion brevirostris (ELASMOBRANCHII: CARCHARHINIDAE) no Atol das Rocas-RN, Brasil. 

 30
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. CT (comprimento total) no momento da captura de jovens de tubarão-limão (Negaprion 
brevirostris) no Atol das Rocas neste estudo e no estudo de Oliveira (2001) para as recapturas que 
foram analisadas para o cálculo das taxas de incremento. І = desvio padrão; □ = erro padrão; •  = 
valor da média. 

 

Porém, a taxa média de incremento no CT, de 12,6 ± 3,9 cm/ano, obtida por 

Oliveira (2001) foi significativamente menor que a obtida no presente estudo, de 24,7 ± 

3,4 cm/ano (t de Student: gl = 36; t = 9,66; p < 0,01) (Figura 18) e, também, 

significativamente menor para os indivíduos capturados no presente estudo dentro do 

mesmo período amostral de Oliveira (op. cit.) que foi de 24,3 ± 2,3 cm/ano (t de 

Student: gl = 16; t = 6,75; p < 0,01). 
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Figura 18. Taxas de incremento no CT (comprimento total) para as recapturas de jovens de 
tubarão-limão (Negaprion brevirostris) no Atol das Rocas neste estudo e no estudo de Oliveira 
(2001). І = desvio padrão; □ = erro padrão; •  = valor da média. 

 

A taxa de incremento no CT, tanto para os machos quanto para as fêmeas, foi 

significativamente maior neste estudo do que em Oliveira (2001), porém não apresentou 

diferença significativa entre os sexos em cada estudo (ANOVA: p < 0,01; gl = 3; F = 

30,77/ Tukey: p = 0,71 entre ♂ x ♀ neste estudo; p = 0,99 entre ♂ x ♀ em Oliveira (op. 

cit.); p < 0,01 nas demais comparações) como mostra a Figura 19. 
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Figura 19. Taxas de incremento no CT (comprimento total) para as recapturas de jovens de 
tubarão-limão (Negaprion brevirostris) no Atol das Rocas por sexo, na comparação deste estudo 
com o de Oliveira (2001). Letras diferentes indicam diferença significativa. І = desvio padrão; □ 
= erro padrão; •  = valor da média. 

 

Para nove indivíduos foram obtidos onze registros sobre taxa de incremento 

anual no peso e estes dados estão mostrados na Tabela 7. 

 
Tabela 7. Taxa de incremento anual em peso (g/ano) dos jovens de tubarão-limão (Negaprion 
brevirostris) no Atol das Rocas. Dados iniciais do peso na captura e finais na recaptura para o 
intervalo de dias a partir da primeira captura. 

Sexo Dias Peso inicial Peso final Incremento Tx. Incremento 
Macho 201 1500 2300 800 1453 
Macho 159 1300 2400 1100 2525 
Macho 237 1900 3700 1800 2772 
Macho 408 2300 6200 3900 3489 
Macho 209 1900 2800 900 1572 

 269  3500 1600 2171 
Fêmea 209 1900 3500 1600 2794 

 268  4500 2600 3541 
Fêmea 219 1600 2800 1200 2000 
Fêmea 220 2800 5000 2200 3650 
Fêmea 559 1600 4900 3300 2155 

Média ±±±± dp     2565 ±±±± 762 
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10.3- Parâmetros da VBGF 

 

A estimativa do método de Fabens (1965) para os parâmetros da VBGF, para 

ambos os sexos, foi de k = 0,077, L∞ = 399,92 cm e t0 = -2,155 anos, com r = 0,99 e 

variância de 97,88% para o CT (Figura 20) e k = 0,162, L∞ = 182,63 cm e t0 = -1,865 

anos, com r = 0,98 e variância de 96,87% para o CPC. 

 

Além dos 26 dados de recaptura analisados até então, mais dois dados de 

recaptura dos indivíduos # 411C441168 e # 411C531676 (Tabela 6) foram somados 

nesta análise. Os dados das suas segundas recapturas (maio de 2003) que se sucederam 

após 60 e 59 dias da primeira recaptura (março de 2003), respectivamente, que foram 

desconsiderados da análise das taxas de crescimento, puderam ser levados em conta 

neste momento, uma vez que, a presente análise da VBGF envolve o monitoramento do 

crescimento pelo tempo. Assim sendo, os dados de incremento desde a captura (agosto 

de 2002) destes tubarões (21,5 e 19,0 cm, respectivamente) fizeram parte da estimativa 

dos parâmetros da VBGF. Porém, os outros dados provenientes dos tubarões que 

tiveram sua primeira captura em março de 2003 e recaptura em maio de 2003, bem 

como os dados das sobre-recapturas, também permaneceram fora da presente análise. 

 

y = 61,15 + (399,92 - 61,15) (1 - exp (-0,077x))
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Figura 20. Curva de Von Bertalanffy para 28 recapturas de jovens de tubarão-
limão (Negaprion brevirostris) no Atol das Rocas. Os círculos representam a 
idade no momento da recaptura para cada tubarão (= idade estimada pelos 
parâmetros da VBGF + tempo em liberdade). 
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Através destes parâmetros da VBGF estimou-se a idade relativa para todos os 

tubarões-limão capturados que foram agrupados em classes de idade como mostra a 

Figura 21. 
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Figura 21. Freqüência relativa (%) dos 192 jovens de tubarão-limão (Negaprion 
brevirostris) capturados no Atol das Rocas por classes de idade estimadas pelos 
parâmetros da VBGF. * = menos de 1% de freqüência para esta classe de idade. 

 

10.4- Tamanho Populacional e Sobrevivência 

 

O número máximo dos jovens de tubarão-limão registrados pelo censo visual na 

Baía da Lama está indicado na Tabela 8. 

 
Tabela 8. Número máximo de jovens tubarões-limão, Negaprion brevirostris, 
quantificados em censo visual na Baía da Lama do Atol das Rocas por expedições. 

 Mar98* Mar99 Mar00 Ago02 Mar03 Mai03 Out03 

Nmax 64 58 41 11 15 15 14 

* Dados de uma expedição piloto ao Atol das Rocas. 

 

Os resultados do estimador de Schumacher-Eschemeyer estão apresentados na 

Tabela 9. Visto que cada expedição é um evento distinto, é importante ressaltar que 

somente são consideradas válidas as recapturas dos indivíduos que ocorrem durante 

cada expedição, portanto, são aquelas denominadas sobre-recapturas na Tabela 2. 
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Tabela 9. Estimativa e limite de confiança (90% e 95%) do tamanho da população de jovens de 
tubarão-limão, Negaprion brevirostris, no Atol das Rocas de acordo com o estimador de 
Schumacher-Eschemeyer (Krebs, 1999) para as diferentes expedições. 

 Capturas Recapturas* LC 90% LC 95% Estimativa 
Mar/99 39 9 37 – 101 34 – 128 54 
Mar/00 80 31 44 – 84 41 – 94 57 
Set/00 46 9 66 – 209 61 – 271 100 
Mar/01 12 2 16 – 58 14 – 90 25 
Nov/01 19 9 9 – 20 9 – 23 12 
Ago/02 30 18 11 – 15 11 – 16 13 
Mar/03 40 27 12 – 16 11 – 17 14 
Mai/03 44 26 18 – 19 18 – 19 18 
Out/03 37 24 13 – 14 12 – 14 13 

* Estas recapturas são as que ocorreram dentro da expedição (sobre-recapturas na Tabela 2). 
 

Devido à ausência de recapturas na expedição de agosto de 2002 (Tabela 2) não 

foi possível compilar todos os dados de forma contínua pelo método de Jolly-Seber, 

pois, o algoritmo utilizado não admite a ausência de recaptura numa expedição 

intermediária. Assim sendo, os dados foram analisados em dois blocos separados 

indicados nas Tabelas 10 e 11. 

 
Tabela 10. Proporção de indivíduos marcados(α), estimativa de tamanho populacional (N) e 
probabilidade de sobrevivência (Φ) para jovens de tubarão-limão, Negaprion brevirostris, no 
Atol das Rocas de acordo com o estimador de Jolly-Seber (Krebs, 1999). Estimativa média (± 
desvio padrão) das primeiras cinco expedições. 
 Proporção de 

indivíduos marcados (α)
População 

estimada (N) 
Probabilidade de 
sobrevivência (Φ) 

Mar/99 --- --- 1,207 
Mar/00 0,020 1750 0,235 ± 0,159 
Set/00 0,289 67 ± 44 0,376 ± 0,443 
Mar/01 0,182 96 ± 135 --- 
Nov/01 0,455 --- --- 

 
Tabela 11. Proporção de indivíduos marcados(α), estimativa de tamanho populacional (N) e 
probabilidade de sobrevivência (Φ) para jovens de tubarão-limão, Negaprion brevirostris, no 
Atol das Rocas de acordo com o estimador de Jolly-Seber (Krebs, 1999). Estimativa média (± 
desvio padrão) das últimas quatro expedições. 
 Proporção de 

indivíduos marcados (α)
População 

estimada (N) 
Probabilidade de 
sobrevivência (Φ) 

Ago/02 --- --- 0,396 ± 0,178 
Mar/03 0,286 17 ± 6 0,542 ± 0,138 
Mai/03 0,474 17 ± 0 --- 
Out/03 0,714 --- --- 

 

A Tabela 12 mostra o resultado do cálculo baseado nas fórmulas propostas por 

Krebs (1999) da estimativa de sobrevivência anual dos jovens de tubarão-limão. 
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Tabela 12. Taxa de sobrevivência anual (S) para jovens de tubarão-limão, Negaprion brevirostris, no 
Atol das Rocas de acordo com fórmulas dispostas por Krebs (1999) e metodologia descrita no texto. 
Nf: Número de indivíduos vivos no final do período. Ni: Número de indivíduos vivos no início do 
período. So: Taxa de sobrevivência observada no período. to: intervalo de tempo observado. 
Início => Fim Nf Ni So to (ano) S 
Ago/02 => Mar/03 5 13 0,38 0,58 0,19 
Ago/02 => Mai/03 5 13 0,38 0,75 0,28 
Ago/02 => Out/03 5 13 0,38 1,17 0,44 
Mar/03 => Mai/03 17 22 0,77 0,17 0,21 
Mar/03 => Out/03 13 22 0,59 0,58 0,41 
Mai/03 => Out/03 14 23 0,61 0,42 0,30 

 

Evidências de predação de jovens de tubarão-limão por tubarões maiores foram 

detectadas por cicatrizes observadas em 19 indivíduos amostrados, além de um jovem 

morto que foi encontrado em março de 2000 na margem da Ilha do Farol, com 

evidências de mordida por predador não identificado (Figura 22). 

 

Figura 22. Jovem morto de tubarão-limão, Negaprion 
brevirostris, com evidências de predação natural em março de 
2000. Foto de R.S. Rosa em 2000. 

 

10.5- Influência da maré 

 

Os resultados do censo visual nas quatro últimas expedições estão registrados na 

Tabela 13. 
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Tabela 13. Censo visual de jovens de tubarão-limão, Negaprion brevirostris, e 
estado e amplitude da maré na Baía da Lama do Atol das Rocas nas expedições 
de agosto de 2002, março, maio e outubro de 2003. ↑= maré subindo; ↓= maré 
retrocedendo. 
 N Maré Maré baixa Maré alta ∆∆∆∆ Maré 
20/ago/02 8 ↑  0,5 2,3 1,8 
21/ago/02 8 ↓  0,4 2,4 2,0 
21/ago/02 11 ↑  0,4 2,4 2,0 
22/ago/02 10 ↑  0,4 2,4 2,0 
24/ago/02 10 ↑  0,3 2,5 2,2 
30/ago/02 3 ↑  0,8 1,8 1,0 
01/set/02 0 ↑  0,9 1,7 0,8 
02/set/02 0 ↑  0,8 1,8 1,0 
03/set/02 4 ↑  0,6 2,0 1,4 
10/mar/03 0 ↓  0,9 1,9 1,0 
15/mar/03 15 ↑  0,3 2,2 1,9 
17/mar/03* 11 ↓  0,0 2,6 2,6 
19/mar/03* 12 ↓  0,0 2,7 2,7 
20/mar/03 13 ↑  0,0 2,7 2,7 
21/mar/03* 10 ↓  0,1 2,5 2,4 
15/mai/03 15 ↑  0,0 2,6 2,6 
17/mai/03* 15 ↓  0,0 2,6 2,6 
18/mai/03 11 ↑  0,2 2,5 2,3 
19/mai/03 15 ↑  0,3 2,4 2,1 
20/mai/03* 12 ↓  0,5 2,3 1,8 
21/mai/03* 4 ↓  0,6 2,2 1,6 
23/mai/03 0 ↑  0,7 2,0 1,3 
25/mai/03 0 ↑  0,6 2,0 1,4 
27/mai/03 12 ↑  0,5 2,1 1,6 
12/out/03 12 ↑  0,4 2,4 2,0 
13/out/03 13 ↑  0,4 2,3 1,9 
20/out/03 0 ↑  0,7 1,8 1,1 
23/out/03 13 ↑  0,2 2,4 2,2 
26/out/03* 14 ↓  0,0 2,7 2,7 
26/out/03 13 ↑  0,0 2,7 2,7 
27/out/03 13 ↑  0,1 2,6 2,5 
28/out/03* 11 ↓  0,1 2,5 2,4 
29/out/03 9 ↑  0,2 2,3 2,1 
31/out/03 0 ↓  0,6 2,0 1,4 
03/nov/03 2 ↑  0,6 2,1 1,5 
04/nov/03 4 ↑  0,5 2,1 1,6 

* nestas datas também ocorreram capturas de indivíduos. 
 

A Figura 23 indica que houve uma correlação positiva e linear entre a amplitude 

da maré (∆∆∆∆ Maré – Tabela 13) e a freqüência de indivíduos (N – Tabela 13) que entram 

na Baía da Lama. 
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Figura 23. Correlação entre a freqüência de indivíduos (N) e amplitude da maré para os jovens 
tubarões-limão (Negaprion brevirostris) na Baía da Lama do Atol das Rocas em 36 dias de 
censo visual. Linha cheia corresponde à reta de correlação. 
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11- DISCUSSÃO 

 

Um grande número de recapturas na mesma expedição (sobre-recapturas) foi 

observado (Tabela 2). Este número poderia ser maior, mas evitaram-se capturas em dias 

sucessivos na Baía da Lama, pois a chance de sobre-recaptura é grande, e esta 

desnecessária para os objetivos da pesquisa, gerando um possível estresse nos animais. 

Este elevado número de sobre-recapturas mostra um alto grau de fidelidade de área por 

estes jovens tubarões no Atol das Rocas, o que é esperado para esta espécie (Gruber et 

al., 1988; Morrissey & Gruber, 1993b; Sundström et al., 2001) e que também foi 

observado por Oliveira (2001) nesta mesma localidade. 

 

A taxa de recaptura (22,3%) no presente estudo é difícil de ser comparada com 

estudos no exterior, pois contam com metodologias, amostragens e intervalos de tempo 

diversos. Apenas 4% dos tubarões-limão marcados na Flórida foram recapturados 

(Gruber, 1982), mas a taxa de recaptura desta espécie em Bimini, Bahamas, chega a ser 

bastante elevada em torno de 35% (Gruber et al., 1988; Gruber, com. pess.). As 

recapturas de Gruber (op. cit.) eram realizadas por pescadores, já a do presente estudo e 

de Gruber et al. (op. cit.) por pesquisadores. O tempo de amostragem variou nestes 

estudos, 2 anos para Gruber (op. cit.), quase 5 anos para o atual estudo e 7 anos para 

Gruber et al. (op. cit.). Além disso, o objetivo do presente estudo não era e nem permitia 

amostrar indivíduos com mais de 160 cm de CT, portanto, tubarões capturados no início 

do estudo já não eram recapturados quando atingiam tal tamanho, o que 

conseqüentemente, diminui a taxa de recaptura. Por outro lado, qualquer indivíduo, 

independentemente do CT, podia ser capturado nos outros dois estudos. 

 

Oliveira (2001) obteve uma taxa de recaptura de 23,3% com 8 eventos de 

captura e recaptura em um ano de esforço amostral no Atol das Rocas. Por outro lado, 

no presente estudo, contou-se com menos eventos amostrais, ou seja, o intervalo de 

tempo entre as expedições era grande, diminuindo as chances de um indivíduo ser 

recapturado quando comparado com Oliveira (op. cit.). Também a probabilidade de 

recaptura vai caindo com o tempo pelo fato de animais com mais de 160 cm não serem 

capturados, além da existência de uma alta mortalidade natural nos primeiros anos de 

vida (Hoenig & Gruber, 1990; Manire & Gruber, 1993; Gruber et al., 2001, presente 

estudo). Contudo, considera-se a taxa de recaptura como relativamente alta, o que 
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fornece uma boa oportunidade de estudar o crescimento desta espécie através destes 

métodos de marcação e recaptura. 

 

Naturalmente, num estudo de marcação e recaptura de tubarões, espera-se obter 

dados sobre deslocamentos (distâncias percorridas), porém, por se tratarem de jovens 

tubarões que percorrem pequenas distâncias, um estudo de telemetria seria mais 

apropriado para este objetivo e, ainda, como parte do esforço amostral do presente 

estudo ter sido realizado numa localidade somente (Baía da Lama), não foi abordado o 

deslocamento dos tubarões como um objetivo específico. Entretanto, foi notado que os 

jovens de tubarão-limão utilizam a Baía da Lama na maré cheia e as outras localidades 

do Atol na maré intermediária e baixa, utilizando, desta maneira, a parte interna do atol 

quase como um todo. Todavia, não se sabe ao certo se este comportamento é freqüente 

para todos estes jovens tubarões, se todos vão à baía na maré cheia e, somente o estudo 

de telemetria responderia tais perguntas. 

 

No Brasil, o CT é a medida base mais largamente utilizada na maioria dos 

estudos com tubarões. Todavia, no exterior, mais freqüentemente nos EUA, utiliza-se o 

CPC como medida base, por ser mais estável e menos sujeita a erros. Assim, este estudo 

obteve relações entre estas medidas e encoraja, outros estudos a realizarem as mesmas 

para que, estudos no Brasil, sejam mais diretamente comparados com estudos no 

exterior. 

 

A equação da reta que relaciona a medida de CPC com a de CT, dos jovens de 

tubarão-limão no Atol das Rocas, obtida neste estudo, CPC = 0,16 + 0,77CT, foi muito 

próxima à equação obtida por Gruber & Stout (1983), CPC = 2,85 + 0,76CT (n = 71; r2 

= 0,99) para jovens desta espécie em Bimini, Bahamas. Desta forma, mesmo sendo 

áreas geograficamente distintas, estes animais não mostram grandes variações 

morfométricas entre estas medidas, visto que o CPC das duas populações está em torno 

de 76 a 77% do CT mais o fator de correção. 
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11.1- Estrutura Populacional 

 

Visto que a razão sexual para todos os indivíduos capturados não diferiu 

significativamente da razão sexual para todos os indivíduos recapturados nas sucessivas 

expedições, a mortalidade seletiva por sexo em função da captura e marcação dos 

indivíduos foi mínima ou não existiu. Smith & Abramson (1990) também obtiveram 

dados neste sentido em estudo de marcação e recaptura de tubarão-leopardo (Triakis 

semifasciata) na Baía de São Francisco nos Estados Unidos. 

 

Oliveira (2001) obteve uma razão sexual macho:fêmea em porcentagem de 

aproximadamente 50:50 para os indivíduos capturados (47 machos e 46 fêmeas) que 

não diferiu da obtida neste estudo (47:53), demonstrando que não houve diferença 

seletiva com relação ao sexo pelos métodos de amostragem nos dois estudos. 

 

A razão sexual em cada expedição manteve-se em torno de 1:1 como mostra a 

Tabela 2, menos para a expedição de março de 1999, na qual foi capturado o dobro de 

fêmeas, porém não se sabe ao certo o que causou tal desproporção nesta expedição. 

 

De acordo com a estimativa da idade relativa dos tubarões (Figura 21) pode-se 

sugerir que a população de tubarões-limão do Atol das Rocas no presente estudo 

apresentou-se composta de 65% de jovens-do-ano (zero a um ano de idade) e 22% de 

indivíduos com um a dois anos de idade, corroborando a tese de que realmente o Atol 

das Rocas se trata de uma área de berçário (Wetherbee et al., 2000a; Wetherbee et al., 

2000b; Oliveira, 2001). Além disso, infere-se que é um berçário primário (onde as 

fêmeas parem seus filhotes e os recém nascidos vivem) e, também, secundário (onde os 

jovens passam alguns anos de suas vidas antes de atingirem a maturidade sexual) de 

acordo com a definição de Castro (1993) e Merson & Pratt (2001). 

 

É difícil obter um padrão quando analisamos a variação do CT dos indivíduos 

expedição por expedição, porém na análise das expedições agrupadas pelos trimestres 

(Figura 16), nota-se que de março até maio a média do CT dos tubarões capturados é a 

mesma e, posteriormente, aumenta significativamente a partir de agosto até novembro. 

Oliveira (2001) também encontrou resultados semelhantes a este, comentando que os 
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valores médios de CT foram crescentes no decorrer do ano, porém sem uma análise 

estatística. 

 

Ainda na Figura 16, podemos observar que os comprimentos mínimos nos dois 

primeiros trimestres são próximos de 60 cm (tamanho de nascimento), já no terceiro 

está em 65 cm e no quarto em 72 cm. Esta informação, associada ao fato de que tanto 

nas expedições de março quanto de maio, tubarões neonatos tenham sido capturados 

com a cicatriz umbilical aberta ou parcialmente aberta (fato que não ocorreu nas 

expedições do segundo semestre) e, de que Oliveira (2001) capturou tubarões com CT 

de 60 cm no mês de fevereiro, sugere-se que o parto desta espécie aconteça nos meses 

que se estendem de fevereiro a, no máximo, abril ou início de maio, já que a cicatriz 

umbilical leva, aproximadamente, um mês para fechar completamente (S.H. Gruber, 

com. pess.). 

 

Oliveira (2001) havia sugerido que o parto do tubarão-limão no Atol das Rocas 

aconteça de fevereiro até março, mas o presente estudo, com uma amostragem de mais 

de quatro anos, demonstrou que o período de parto pode se estender um pouco mais até 

fim de abril ou início de maio. Entretanto, no Atlântico Norte Ocidental, sugere-se que o 

parto desta espécie ocorra entre abril e julho (Gruber & Stout, 1983; Compagno, 1984). 

 

11.2- Incremento em comprimento e em peso 

 

As taxas de incremento em comprimento obtidas neste estudo foram iguais entre 

machos e fêmeas. Manire & Gruber (1991) também obtiveram o mesmo resultado para 

jovens de tubarão-limão na Flórida. Outras espécies de grandes tubarões desta família 

também não mostram diferença no crescimento entre os sexos, como é o caso do 

Carcharhinus plumbeus (Sminkey & Musick, 1995), C. longimanus (Lessa et al., 1999), 

porém a mesma existe em C. tilstoni (Davenport & Stevens, 1988). Já os machos jovens 

de C. obscurus crescem mais rapidamente que as fêmeas jovens nos primeiros cinco 

anos de vida (Simpfendorfer, 2000), porém, quando sua história de vida é analisada até 

mais de 30 anos, parece não existir qualquer diferença no padrão de crescimento 

(Simpfendorfer et al., 2002). 
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Oliveira (2001), amostrando um tamanho médio menor que o do presente 

estudo, o que poderia implicar em crescimento mais acelerado, obteve uma taxa média 

de incremento no CT de 12,7 ± 4,9 cm/ano para os machos e 12,4 ± 2,1 cm/ano para as 

fêmeas, resultando numa média de 12,6 ± 3,9 cm/ano independentemente do sexo, taxas 

estas, que foram inferiores às obtidas neste estudo (Figuras 18 e 19). 

 

Este autor utilizou o marcador denominado “Rototag Allflex” que inclui um 

elemento (marcador) externo retangular (4,0 x 1,5 cm) preso à nadadeira dorsal do 

animal por perfuração através de um aplicador. Esta discrepância nas taxas de 

incremento entre este estudo e o de Oliveira (2001) pode, possivelmente, ser explicada 

por um efeito negativo que o “Rototag” causou, devido ao seu tamanho relativamente 

grande para estes jovens tubarões, comprometendo a hidrodinâmica, ao estresse causado 

pela aplicação, possível fonte de infecções na perfuração permanente e crescimento de 

algas. 

 

Além disso, como os dados de incremento no CT deste estudo, no mesmo 

período amostral de Oliveira (2001), diferiram dos obtidos por Oliveira (op. cit.), pode-

se excluir qualquer interferência climática ou ambiental para explicar as diferenças nas 

taxas de incremento. Nota-se ainda, que este efeito negativo do “Rototag” comporta-se 

de maneira igual em relação ao sexo (Figura 19). 

 

Manire & Gruber (1991) também obtiveram resultados semelhantes para jovens 

de tubarão-limão, demonstrando que marcadores externos (“Dart tag”) reduzem a taxa 

de incremento significativamente em 10% quando comparado com o “PIT-tag”. 

 

Em Bimini, Bahamas, Morrissey & Gruber (1993b), obtiveram taxas de 

incremento no CPC em média de 6,7 cm/ano, em sete jovens de tubarão-limão 

marcados com transmissor interno para estudos de telemetria. Oliveira (2001) sugeriu 

que este baixo valor deve estar relacionado com a temperatura da água que 

provavelmente deve ser mais baixa que a do Atol das Rocas devido a uma localização 

geográfica mais afastada do Equador. Porém, em outro trabalho, também em Bimini, 

estes mesmos autores (Morrissey & Gruber, 1993a) indicam que os jovens de tubarão-

limão parecem selecionar águas com temperaturas mais quentes que 30ºC e, nesta 

localidade geográfica, as águas apresentam temperatura que varia entre 26 e 33ºC, 
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semelhante às encontradas no Atol das Rocas (27ºC - Rosa & Moura (1997); 25 a 30ºC 

- Oliveira,( op. cit.)), deste modo, a temperatura da água parece não ter influência tão 

determinante no crescimento destes tubarões. 

 

Aliás, Oliveira (2001) não poderia ter comparado diretamente o valor médio da 

taxa de incremento em comprimento com o valor obtido por Morrissey & Gruber 

(1993b), pois Oliveira (op. cit.) refere-se ao CT enquanto Morrissey & Gruber (op. cit.) 

referem-se ao CPC, que claramente é menor. 

 

Resultados obtidos com jovens de tubarão-limão marcados com “PIT-tag” em 

Bimini, Bahamas, apresentaram uma taxa de incremento anual médio de 

aproximadamente 6 cm em CPC (S.H. Gruber, com. pess.). Por outro lado, Manire & 

Gruber (1991) obtiveram taxa de incremento anual médio no CPC de 17,1 ± 4,3 cm/ano 

para jovens de tubarão-limão nas Marquesas Keys, Flórida, também marcados com 

“PIT-tag” (valor próximo ao deste estudo para o CPC 19,5 ± 2,7 cm/ano). Nota-se que 

em Bimini (25°43’70”N e 79°18’00”W) e Marquesas (24°34’13”N e 82°07’40”W), 

mesmo estando geograficamente próximas, a taxa de incremento variou em até três 

vezes, mas entre Marquesas e Atol das Rocas (3º50’30”S e 33º49’29”W), áreas 

geograficamente distantes, comportou-se de maneira similar. 

 

Ainda em Bimini, Gruber & Stout (1983), obtiveram uma taxa de incremento em 

peso de 2051 g/ano para tubarões-limão (CPC de 51,4 cm), mantidos em cercado 

fechado em ambiente natural, com alimentação ad libitum por 89 dias e, que cresceram 

de forma elevada em CPC (23,4 cm/ano) em relação aos dados de marcação e recaptura 

em ambiente natural (6 cm/ano - S.H. Gruber, com. pess.). Porém, estes próprios autores 

relatam que esta diferença existe porque tubarões em cativeiro com alimentação ad 

libitum crescem mais do que os do ambiente natural, e que provavelmente, a marcação e 

recaptura forneça uma estimativa mais fidedigna da taxa de crescimento. 

 

É interessante notar, ainda, que as taxas de incremento obtidas por Gruber & 

Stout (1983), para os jovens tubarões-limão mantidos em cativeiro com alimentação ad 

libitum, são muito próximas às deste estudo (2565 ± 762 g/ano e 19,5 ± 2,7 cm/ano em 

CPC) e, assim, sugere-se que a disponibilidade de alimento não é um fator limitante 

para jovens desta espécie no Atol das Rocas. A ausência de manguezais e a existência 
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de poucos locais para refúgio em relação aos grandes predadores podem sugerir que 

exista uma pressão seletiva diferenciada, favorecendo o rápido crescimento dos jovens 

desta espécie. 

 

Contudo, sugere-se que a localização geográfica e/ou temperatura da água não 

são tão influentes na taxa de incremento em comprimento, mas possivelmente, a 

disponibilidade de alimento e o risco de predação é que se comportam como fatores 

importantes e determinantes no desenvolvimento do tubarão-limão. 

 

11.3- Parâmetros da VBGF 

 

Em estudo realizado na Austrália, Simpfendorfer (2000) mostrou que a taxa de 

crescimento no CT comportou-se como linear através do tempo (dias em liberdade) para 

jovens de tubarão-fidalgo ou marracho (C. obscurus) durante seus primeiros cinco anos 

de vida. S.H. Gruber (com. pess.) também relatou em estudos de marcação e recaptura 

que a taxa de crescimento de jovens de tubarão-limão não variou significativamente 

entre os indivíduos com um, dois e três anos de vida em Bimini, Bahamas. 

 

Um modelo de crescimento linear pode se adequar relativamente bem aos dados 

do presente estudo (alta correlação linear entre o incremento em CT e o tempo em 

liberdade com p < 0,01 e r2 = 0,95) com os jovens de tubarão-limão no Atol das Rocas, 

devido à análise ter sido realizada com tubarões de até quatro anos de idade. Entretanto, 

o padrão de crescimento analisado pela VBGF provavelmente representa o melhor 

modelo de crescimento para toda a história de vida destes tubarões nesta localidade. 

Enquanto o tubarão cresce em tamanho sua taxa de crescimento decai gradativamente 

com o passar dos anos, assim sendo, o modelo linear não descreve tão bem este 

processo quanto o VBGF, como relata Simpfendorfer (2000), para não extrapolar os 

dados do modelo linear para toda a expectativa de vida do tubarão fidalgo (45 anos, 

Natanson et al., 1995) em seu trabalho. 

 

Através da análise de vértebras, estimativas de VBGF realizadas por Brown & 

Gruber (1988) em CPC (k = 0,057, L∞ = 317,65 cm e t0 = -2.302 anos), diferem das 

obtidas pelo presente estudo (k = 0,162, L∞ = 182,63 e t0 = -1.865 anos), entretanto tais 

diferenças não são surpreendentes levando em consideração a fonte de dados as quais 



R.H.A. Freitas. 2004. Estrutura e tamanho populacional, sobrevivência e crescimento de jovens de tubarão-limão 
Negaprion brevirostris (ELASMOBRANCHII: CARCHARHINIDAE) no Atol das Rocas-RN, Brasil. 

 46
 

são baseadas. Por exemplo, o maior tubarão capturado no presente estudo tem uma 

idade estimada de 4 anos, enquanto Brown & Gruber (1988) capturaram indivíduos com 

até 8,3 anos de idade estimada. Ainda, jovens de tubarões-limão, aparentemente, 

crescem três vezes mais em Rocas do que em Bimini. Assim sendo, um alto coeficiente 

de crescimento e um baixo valor de L∞ calculado para os tubarões em Rocas estimados 

pela VBGF para CPC não são inesperados, mas foram sobreestimados. Contudo, estes 

parâmetros da VBGF para CPC, não mostraram resultados plausíveis e, portanto, não 

devem ser levados em conta. 

 

Porém, as estimativas dos parâmetros da VBGF para o CT condizem 

satisfatoriamente à realidade da espécie, mas ainda indica uma taxa de crescimento mais 

alta em Rocas do que em Bimini. Mesmo que o tubarão-limão cresça mais rapidamente 

em Rocas do que em outras localidades, o que parece ser o caso, os parâmetros da 

VBGF no CT para o Atol das Rocas não são particularmente altos em comparação com 

outras espécies de tubarões de crescimento lento. Portanto, o tubarão-limão ainda deve 

estar na classe das espécies de tubarões com crescimento relativamente lento como 

havia indicado Branstetter (1990). 

 

A longevidade para o tubarão-limão tem sido estimada em 26 anos (Hoenig, 

1983) e 21 anos (Brown & Gruber, 1988), o que leva a pressupor, pelos parâmetros da 

VBGF do presente estudo, um tamanho máximo estimado de 354 cm com base na 

estimativa de Hoenig (1983) e 332 cm para a estimativa de Brown & Gruber (1988). O 

tamanho máximo reportado para a espécie de 340 cm (Compagno, 1984) representaria 

um indivíduo com 22,5 anos de idade (estimada pelos parâmetros da VBGF para CT do 

presente estudo), o que é bastante similar às estimativas de longevidade de Hoenig 

(1983) e Brown & Gruber (1988). 

 

Machos e fêmeas atingem a maturidade sexual com 225 e 240 cm de CT 

respectivamente (Compagno, 1984). Utilizando-se novamente dos parâmetros da VBGF 

para o CT obtidos no presente estudo, a idade prevista de maturação está em torno de 

8,6 anos para machos e 9,7 anos para fêmeas. Embora sejam estimativas baixas quando 

comparadas com as de Brown & Gruber (1988) de 11,6 anos para machos e 12,7 anos 

para as fêmeas, parecem ser razoáveis, uma vez que os tubarões jovens crescem mais 
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rapidamente em Rocas do que em Bimini e, consequentemente, podem atingir a 

maturidade sexual mais cedo. 

 

Contudo, os parâmetros da VBGF para CT estimados no presente estudo podem 

ser limitados devido ao fato de só ter sido amostrada a população de jovens com até 

quatro anos de idade. Entretanto, pode ser razoável para a realidade de Rocas e, somente 

uma amostragem de todas as parcelas de idades da população elucidará as questões 

sobre os reais padrões de crescimento desta espécie. 

 

11.4- Tamanho Populacional e Sobrevivência 

 

O esforço amostral deste estudo foi igual ou muito semelhante em cada 

expedição, pois, cada uma delas contou com, aproximadamente, 20 dias e, praticamente, 

o mesmo esforço de captura na Baía da Lama. Além disso, sabendo que os jovens 

tubarões utilizam o perímetro interno do atol como um todo, as expedições que tiveram 

coleta em outros pontos, não interferiram numa diferença de esforço amostral nestas 

expedições, pois a chance destes tubarões terem sido capturados também na Baía da 

Lama foi a mesma. O marcador utilizado, “PIT-tag”, não se perde com o tempo (Manire 

& Gruber, 1991) e o equipamento sempre obteve uma leitura correta e precisa, assim 

marcas não foram perdidas ou negligenciadas. Desta forma, validam-se as premissas 

dos métodos de estimativa utilizados neste estudo. 

 

Castro (2000), estudando a população de tubarões-lixa (G. cirratum) no Atol das 

Rocas, considera-a isolada geograficamente do ponto de vista das imigrações e 

emigrações devido às grandes distâncias e profundidades que separam esta localidade 

de outras, além de ser uma espécie sedentária, com baixa capacidade de migração 

(Carrier & Luer, 1990). Analogamente, este estudo considerou a população de jovens de 

tubarão-limão como fechada para cada expedição, pois, como citado anteriormente, os 

jovens não percorrem grandes distâncias (Gruber et al., 1988). 

 

Poucos estudos que quantificam a abundância de tubarões em áreas de berçário 

têm sido publicados e comparações de estudos são difíceis devido a métodos diferentes 

de captura (Merson & Pratt, 2001). 
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Oliveira (2001) utilizou-se do método de Schnabel e obteve um tamanho 

estimado para a população de jovens de tubarão-limão no Atol das Rocas de 147 

indivíduos, com intervalo de 101 a 272 indivíduos (95% de limite de confiança) em 8 

eventos amostrais no período de um ano. 

 

No mesmo período, neste estudo, foram registradas estimativas inferiores a esta 

(54, 57, 100, 67 indivíduos) e isto é explicado pelo fato de que o método utilizado por 

Oliveira (2001) é empregado para populações consideradas fechadas e, no caso, o autor 

utilizou-o para uma população que deveria ter sido abordada como aberta, visto que 

entre este período de amostragem constam os meses de nascimento dos indivíduos da 

espécie e, ainda, mortes naturais acontecem no período de um ano. Conseqüentemente 

torna-se difícil a comparação destes dados com os de Oliveira (op. cit.). 

 

Por comunicação pessoal de R.S. Rosa, S.H. Gruber e M.B. Silva (chefe da 

Rebio Atol das Rocas) grupos de até mais de 100 jovens de tubarão-limão eram 

observados no interior da Laguna do Atol das Rocas e Baía da Lama. Numa reportagem 

escrita por Caio Borgoff (biólogo) na revista “Mergulho” no 21 do ano II de 1998 

também é relatado que um pesquisador registrou 130 indivíduos desta espécie no meio 

do atol. Hazin et al. (1997b) reportou, em dois dias de censo visual, 48 e 63 indivíduos 

que entraram na Baía da Lama em 27/10/1996 e 21/12/96, respectivamente. Oliveira 

(2001) relata grupos de 20 a 60 indivíduos na Baía da Lama para os anos de 1998 a 

2000. Entre os anos de 1995 e 2000, Wetherbee et al. (2000a), indicaram a presença de 

65 a 120 indivíduos na laguna interna do Atol das Rocas em recenseamentos ocasionais. 

 

Através de censo visual, notou-se que nos anos de 1998 até 2000 era comum 

observar grupos grandes (até 64 indivíduos), porém, mais recentemente (2002 e 2003) 

os grupos não ultrapassaram 15 indivíduos (Tabela 8). Além disso, as estimativas de 

tamanho populacional, indicadas nas Tabelas 9, 10 e 11, mostram que a população de 

jovens desta espécie até março de 2001 era significativamente maior do que a atual. 

 

Estes dados sugerem que a população de tubarões-limão sofreu um processo de 

diminuição do número de indivíduos jovens. Hipóteses do que pode ter ocorrido ou 

pode estar ocorrendo estão sendo geradas e são citadas abaixo: 
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•  Pesca clandestina: freqüentemente são notadas embarcações pesqueiras 

(Figura 24) no entorno do Atol das Rocas2 e que podem, eventualmente, ter 

retirado fêmeas maduras ou grávidas da população de tubarões-limão e, 

conseqüentemente, ter diminuído o número esperado de recém-nascidos. 

Portanto, a pesca clandestina não incide diretamente e, sim, indiretamente na 

população de jovens. Evidências de retirada de tubarões já foram registradas, 

tais como, (i) a morte de um tubarão-lixa (G. cirratum, CT de 128 cm) 

devido a uma ação antrópica foi reportada na última expedição (Figura 25); 

(ii) A.L.F. Castro3 (com. pess.) observou com binóculo a captura de um 

adulto de tubarão-limão em rede de pesca por uma dessas embarcações; (iii) 

C.L.S. Sampaio4 (com. pess.) detectou a captura de um tubarão-limão de, 

aproximadamente, 2 m de CT por uma rede de pesca em novembro de 2003. 

 

 

Figura 24. Embarcação pesqueira na área da Rebio Atol das Rocas em Março 
de 2000. Foto de R.S. Rosa em 2000. 

                                                
2 Em todas as expedições que participei (5) registrou-se a presença de embarcações pesqueiras. Inclusive 
foi notado, através de comunicação de rádio (canal 15) entre duas embarcações, que a pesca também 
ocorre à noite sem qualquer fonte de luz proveniente das embarcações e, portanto, impossíveis de serem 
detectadas e quantificadas a olho nu. 
3 A.L.F. Castro é autor da dissertação de mestrado citada neste presente estudo como: Castro (2000). 
4 C.L.S. Sampaio é doutorando na UFPB e pesquisador participante do Projeto Cephalopoda no Atol das 
Rocas da pesquisadora titular Tatiana Leite da FURG. 
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Figura 25. Marca de ação antrópica em um tubarão-lixa (Ginglymostoma cirratum, comprimento total de 
128 cm) encontrado morto nas proximidades do Farol no Atol das Rocas durante o mês de outubro de 2003. 
Fotos de R.H.A. Freitas em 2003. 

 

•  Estresse dos jovens tubarões: pode ter sido gerado por ações humanas que 

são percebidas pelos tubarões e, estes, começam a evitar a Baía da Lama 

tornando-os mais suscetíveis à morte natural por predadores. Estas ações 

podem ser: presença humana e do barco inflável na Boca da Baía da Lama 

durante a entrada dos animais5. 

 

•  “Rototag”: este marcador utilizado nos estudos de Oliveira (2001), ao qual se 

atribuiu um papel relevante na diminuição das taxas de incremento anual, 

pode também ter influenciado as chances de sobrevivência dos tubarões 

pelos mesmos motivos já citados no tópico (11.2). 

 

•  Flutuação natural da população e/ou alteração climática: não podem ser 

completamente descartadas. Uma flutuação natural na freqüência dos 

indivíduos é plausível de acontecer em populações locais. E também, sabe-se 

                                                
5 Foi notado, durante a expedição de outubro de 2003 (2 vezes) e também na de agosto de 2002 (1 vez) 
que isto afeta o comportamento normal dos indivíduos e, tanto é verdade, que quando o barco inflável 
situava-se na Boca da Baía da Lama, um tubarão evitou entrar e dirigiu-se para a Laguna e outro, num 
determinado momento quando o barco bateu na água pela força da onda e vento, chegou a “saltar” com o 
corpo todo para fora da água. 
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que El Niño, La Niña, bem como outras alterações climáticas, podem 

influenciar na vulnerabilidade de populações marinhas (ver revisão de Dulvy 

et al., 2003). 

 

Manire & Gruber (1993) obtiveram o valor de 47,5% de estimativa de 

sobrevivência para tubarões-limão com um ano de idade (jovens do ano), porém esta 

estimativa variou de 36% a 55% dependendo da escolha do estimador. Esta variação dos 

dados compreende os valores inferidos por Hoenig & Gruber (1990) de 39% que 

utilizaram o método chamado “Matriz de Leslie” e por Gruber et al. (2001) que 

obtiveram 54% de média de taxa de sobrevivência para jovens de tubarão-limão de 0 a, 

no máximo, 3 anos de idade. 

 

O presente estudo mostrou taxas de sobrevivência que variaram de 19% a 54% 

para tubarões-limão com até 4 anos de idade. Desta forma, a previsão ou pode ser 

relativamente próxima às dos autores supracitados (35% a 55%), mesmo para jovens 

que não dispõem de uma área de manguezal para evitar a predação, sugerindo que a 

Baía da Lama tem uma ação semelhante e de igual importância ao manguezal das outras 

áreas do Atlântico Norte; ou a sobrevivência pode ser de 20% ou 30% e, desta maneira, 

ser uma população mais frágil que as situadas no Atlântico Norte, provavelmente, 

devido à ausência de mangues. Assim, somente com o aumento do período amostral do 

presente estudo, seria possível alcançar uma previsão da taxa de sobrevivência mais 

acurada. 

 

De acordo com a Figura 21, é possível inferir numa queda gradativa da 

freqüência de indivíduos com o aumento da idade. Isto pode ser explicado pela 

mortalidade cumulativa que reduz a abundância das classes mais velhas, fato também 

observado por Merson & Pratt (2001). Assim, faz-se necessário em estudos posteriores, 

tentar estimar a sobrevivência de tubarões-limão para cada classe de idade específica e, 

desta maneira, contribuir com dados para a formulação de uma tabela de vida para a 

espécie, inferindo sobre o crescimento populacional através de gerações. 

 

Observamos que a mortalidade natural é expressiva, mas não pode ser fator 

preponderante na diminuição da população destes jovens, já que é um evento que 

sempre existiu e acontece, mais ou menos nas mesmas proporções, que as outras 
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populações do Atlântico Norte (Hoenig & Gruber, 1990; Manire & Gruber, 1993; 

Gruber et al., 2001). Porém, não se sabe qual o tamanho da população de jovens e de 

adultos de tubarão-limão antes destes estudos, quantos indivíduos alcançam a 

maturidade sexual no Atol das Rocas, perguntas que só com maiores estudos poderão 

ser respondidas para elucidar qual, ou quais, hipóteses são as responsáveis. 

 

11.5- Influência da maré 

 

A influência da maré no número e tamanho dos indivíduos observados, através 

de censo visual, que entram na Baía da Lama também foi investigada apesar de não ser 

objetivo direto do estudo. 

 

Apesar dos pontos do Gráfico da Figura 23 serem um pouco dispersos, foi 

possível correlacionar a amplitude de maré pelo número de jovens tubarões avistados 

com um valor de p altamente significativo. Os dados mostraram que quanto maior a 

amplitude de maré, maior é o número de jovens de tubarões-limão que entram na Baía, 

que, possivelmente, procuram esta área para evitar a predação. Isto faz sentido, uma vez 

que, quando a maré alta é grande, torna-se possível o acesso para predadores maiores no 

interior do atol (Castro, 2000). Desta forma, podemos sugerir que a Baía da Lama, em 

marés com grande amplitude, torna-se a área mais protegida deste atol para estes jovens 

tubarões contra predadores. 

 

Ackerman et al. (2000), num estudo de telemetria com tubarões-leopardo, 

realizado na Baía de Tomales na Califórnia, observaram que a proporção de indivíduos 

que entram na baía na maré enchente é mais alta que a de indivíduos que saem, e que na 

vazante esta proporção é inversa. Além disso, demonstraram que é significante o 

movimento destes tubarões em direção à baía com a chegada das correntes de maré, 

independentemente da hora do dia e, presumivelmente, é devido à exploração de 

recursos que se tornam disponíveis com a maré enchente. Da mesma forma, nota-se este 

comportamento nos jovens de tubarões-limão no Atol das Rocas (Wetherbee et al., 

2000a; Wetherbee et al., 2000b; Oliveira, 2001; obs. pessoal), que utilizam a Baía da 

Lama como área de alimentação, descanso (Oliveira, op. cit.; obs. pessoal) e como 

estratégia para evitar a predação (Wetherbee et al., op. cit.; Wetherbee et al., op. cit.). 
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Em Bimini, Gruber et al. (1988) demonstraram que a direção dos movimentos 

de tubarões-limão (leste - oeste) é influenciada pelas horas do dia e, Morrissey & 

Gruber (1993a) relataram que os jovens desta espécie selecionam águas rasas e quentes. 

Porém, no Atol das Rocas, diferentemente de outras áreas de berçário desta espécie, as 

marés mostram ter maior significância nos padrões de movimentação (Wetherbee et al., 

2000a; Wetherbee et al., 2000b; este estudo) e, quanto maior for a amplitude desta 

maré, maior será o número de indivíduos influenciados por ela para procurarem uma 

área mais protegida (Baía da Lama). 
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12- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

12.1- Marcadores e “PIT-tag” 

 

Marcadores internos ainda são muito pouco utilizados em estudos com tubarões 

(Figura 4 de Kohler & Turner, 2001). Estes marcadores não são visíveis para quem os 

captura e podem ser difíceis e demorados para serem implantados (Walker et al., 1997; 

apud Kohler & Turner, op. cit.), porém o “PIT-tag” mostrou-se como uma exceção, pois 

foi fácil e rapidamente implantado (Manire & Gruber, 1991; este estudo). Além disso, 

os marcadores internos podem ser recapturados após muitos anos (Grant et al., 1979), 

enquanto os externos têm uma curta duração (2 a 3 anos na maioria deles, Kohler & 

Turner, op. cit.) e, ainda podem afetar o crescimento dos indivíduos (Manire & Gruber, 

op. cit.; este estudo). 

 

Uma desvantagem do uso do “PIT-tag” é a necessidade de um aparelho próprio 

para verificar uma recaptura, o que impossibilita a recuperação de marcas por 

pescadores (ver revisão Kohler & Turner, 2001). Porém, no presente estudo, tal fato é 

insignificante, pois a área de estudo trata-se de uma Reserva Biológica na qual somente 

pesquisadores têm acesso. 

 

Escolher um determinado tipo de marcador é um fator preponderante e crucial 

no planejamento de um estudo de marcação e recaptura (Prentice et al., 1990; apud 

Kohler & Turner, 2001). O “PIT-tag” mostrou-se altamente recomendável (Manire & 

Gruber, 1991; este estudo), visto que muitos dos tubarões marcados no presente estudo 

eram frequentemente recapturados em dias posteriores na mesma expedição (sobre-

recapturas), alguns recapturados até por seis vezes. Além disso, comparando-se os 

dados de incremento anual no comprimento deste estudo com os de Oliveira (2001), 

podemos concluir que a interferência causada no crescimento por este marcador é 

mínima ou praticamente inexistente. 

 

12.2- Captura 

 

Este estudo mostrou que a população de tubarões-limão é frágil e merece, um 

grau de parcimônia nas decisões a serem tomadas quando se estuda uma população 
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vulnerável. Assim, por este estudo ter abordado quase 5 anos de captura e coleta de 

dados, sugere-se, para estudos futuros com a população de tubarão-limão no Atol das 

Rocas, que a captura na Baía da Lama seja da seguinte forma: 

 

•  O barco inflável deve estar afastado da entrada da Baía, seja dentro ou 

fora da mesma, quando os animais entram no local. E isto é válido, não 

somente em dias de captura, mas também diariamente quando possível; 

 

•  A rede de emalhe deve ser colocada no pico da maré cheia, na Boca da 

Baía da Lama, e estar presa nas duas extremidades; 

 

•  Nenhuma pessoa deve interferir no comportamento dos tubarões na Baía 

da Lama, ou mesmo, em qualquer parte do atol; 

 

12.3- Geral 

 

No item 11.2 deste trabalho foi mencionado que o Atol das Rocas, 

provavelmente dispõe de recursos (alimento, entre outros) suficientes para os jovens de 

tubarão-limão. Desta forma, sugere-se que o Atol deve apresentar uma capacidade para 

suportar uma população de tubarões jovens maior que a constatada ao final deste estudo. 

 

A população de jovens incluiu 65% de jovens-do-ano ao longo do presente 

estudo. Tendo em vista que o tubarão-limão apresenta uma fecundidade média de 8-10 

embriões por prole (Feldheim et al., 2001a) e um período de gestação de 10 a 12 meses 

(Compagno, 1984), infere-se um total de 6 a 8 fêmeas parindo seus filhotes em 1999 (60 

recém nascidos) e, somente duas ou três em 2003, quando foram capturados um total de 

apenas 19 indivíduos neonatos nas expedições de maio e março de 2003. Estes dados 

evidenciam que o número de fêmeas parturientes decaiu, talvez em conseqüência da 

captura de fêmeas maduras ou grávidas pela pesca clandestina, acarretando um 

significativo impacto indireto na abundância de jovens para os anos subseqüentes. 

 

Constata-se que no período de agosto de 2002 até outubro de 2003, quando foi 

observado o declínio populacional, a abundância de jovens com mais de um ano de 

idade decaiu conforme a taxa de mortalidade natural da espécie, evidenciando que esta 
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última não poderia ser o fator responsável pelo declínio. O número de recém nascidos 

em 2002 e 2003, no entanto, é bem inferior àquele de 1999 e 2000. Deste modo, 

evidencia-se que o impacto não ocorreu diretamente na população jovem com mais de 

um ano de idade e, sim, no recrutamento na população de recém nascidos. 

 

Os Chondrichthyes, por estarem numa alta posição trófica e serem K-

estrategistas, podem não suportar altas pressões de pesca (Holden, 1974; Branstetter, 

1990; Sminkey & Musick, 1996; Cortés, 1998), sendo inclusive mais suscetíveis à 

sobre-pesca que a maioria dos teleósteos e podem, de fato, serem considerados como 

grupo indicador de tais pressões (Stevens et al., 2000). Desta maneira, a pesca 

clandestina no Atol das Rocas, pode estar diretamente relacionada com o fato da 

diminuição do número de jovens de tubarão-limão e merece atenção dos órgãos 

governamentais para erradicar tal situação, independentemente de outras hipóteses (Item 

11.4) terem sido abordadas. 

 

Walker (2002) relata que mudanças no habitat podem ser naturais ou induzidas 

pelo homem e que também podem alterar potencialmente a abundância e a distribuição 

de uma espécie, podendo afetar a sobrevivência de tubarões, particularmente se a área 

afetada é um berçário. Populações de muitos tubarões no mundo estão sendo afetadas 

pela sobre-pesca e mudança no habitat (Stevens et al., 2000; Walker, op. cit.) e, neste 

sentido, soluções necessitam ser apresentadas. 

 

Foi mostrada a problemática em torno da diminuição do tamanho populacional 

dos jovens de tubarão-limão, que, possivelmente, possa ser indiretamente em função da 

pesca clandestina, mas além desta espécie, outras devem estar sendo afetadas pelo 

mesmo motivo, e somente com uma fiscalização da área da Rebio Atol das Rocas mais 

contundente por parte da Marinha e IBAMA, será possível contornar esta realidade. 

 

Este estudo mostrou alguns aspectos da biologia e conservação destes jovens 

tubarões-limão, porém mais estudos tornam-se necessários nas áreas de ocorrência da 

espécie. No Atol das Rocas, trabalhos de telemetria, genética, marcação e recaptura de 

adultos e a continuação deste estudo, são prioritários para o monitoramento da 

população. 
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Os resultados obtidos neste estudo podem ter aplicações práticas e teóricas para 

a conservação da espécie, pois conforme recomendações da IUCN, aborda a dinâmica 

populacional e o estado de conservação de uma espécie ameaçada (Fowler et al., 2002). 

 

Além disso, permitirá decisões mais substanciadas para a conservação e o 

manejo de outras espécies de tubarões com ecologia e história natural semelhantes às do 

tubarão-limão, e esclarecer algumas questões sobre o papel de um predador de topo de 

cadeia alimentar na manutenção do equilíbrio do ecossistema marinho. 
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                                                                                               SE OS TUBARÕES FOSSEM HOMENS 
 

Bertolt Brecht 
 

Se os tubarões fossem                 homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos. 
Se os tubarões fossem                 homens, eles fariam construir resistentes caixas no mar para os peixes pequenos. Com todos os tipos de alimentos dentro, tanto 

os vegetais, quanto os animais.                Eles cuidariam para  que as caixas sempre tivessem água renovada, e adotariam todas as providências sanitárias cabíveis se, por 
exemplo, um peixinho ferisse                 a barbatana: imediatamente eles fariam uma atadura a fim que não morressem antes do tempo. 

Para que os peixinhos                   não ficassem tristonhos, eles dariam, cá e lá, uma festa aquática, pois os peixes alegres têm gosto melhor do que os tristonhos.  
Naturalmente também             haveria escolas nas grandes caixas. Nessas aulas os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Eles 

aprenderiam, por exemplo,             a usar a geografia a fim de poder encontrar os grandes tubarões, deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria, 
naturalmente, a  formação                        moral dos peixinhos. Eles seriam ensinados de que o ato mais grandioso e mais belo é o sacrifício alegre de um peixinho. E que 
todos eles deveriam acred itar               nos tubarões, sobretudo quando esses dizem que velam pelo belo futuro dos peixinhos. Inculcaria-se nos peixinhos que esse 
futuro só estaria garantido se                   aprendessem a obediência. Antes de tudo os peixinhos deveriam guardar-se de qualquer inclinação baixa, materialista, egoísta e 
marxista. E denunciar,                              imediatamente aos tubarões, se qualquer deles manifestasse essas inclinações. 

Se os tubarões fossem                   homens, eles, naturalmente, fariam guerra entre si a fim de conquistar caixas de peixes e peixinhos estrangeiros. As guerras 
seriam conduzidas pelos                       seus próprios peixinhos. Eles ensinariam aos peixinhos que entre eles e os peixinhos de outros tubarões existem gigantescas 
diferenças, eles                                       anunciariam que os peixinhos são reconhecidamente mudos e calam nas mais diferentes línguas, sendo por isso impossível que 
entendam um ao outro.                            Cada peixinho que na guerra                  matasse alguns peixinhos inimigos, da outra língua de peixinhos silenciosos, seria 
condecorado com uma                              pequena ordem das algas e                                                                              receberia o  título herói. 

Se os tubarões                               fossem homens, haveria                                                                               entre eles, naturalmente, também uma arte. Haveria 
belos quadros nos quais                             os dentes dos tubarões                                                                                       seriam               p intados em vistosas cores e suas 
goelas seriam                                              representadas como inocentes                                                                                                        parques de recreio nos quais se 
poderia brincar                                          magnificamente.                                                                                                                   Os teatros do fundo do mar 
mostrariam como                                     valorosos peixinhos nadam                                                                                                     entusiasmados para a goela dos 
tubarões. A música                                   seria tão bela, tão bela, que os                                                                                                 peixinhos sob seus acordes, 
orquestra na frente,                                    entrariam em massa                                                                                                            para as goelas dos tubarões, 
sonhadores e                                                possuídos 
pelos mais agradáveis  
pensamentos.  

Também haveria uma relig ião ali. Se os tubarões fossem homens ela ensinaria, essa religião, que só na 
barriga dos tubarões é que começaria verdadeiramente a vida. 

Ademais, se os tubarões fossem homens, também acabaria a igualdade que hoje existe entre os peixinhos. Alguns deles 
obteriam cargos, e seriam postos acima dos outros, os que fossem um pouquinho maiores, poderiam, inclusive, comer os menores. Isso só seria agradável 
aos tubarões, pois eles mesmos obteriam assim, mais constantemente, maiores bocados para devorar. E os peixinhos maiores que deteriam os cargos, 
valeriam pela ordem entre os peixinhos para que esses chegassem a ser professores, oficiais, engenheiros da construção de caixas e assim por diante. 

Só então haveria civilização no mar, se os tubarões fossem homens... 

 


