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1. Introdução 

 A partir de maio de 2004, o CEMIT- Comitê Estadual de Monitoramento de 

Incidentes com Tubarões iniciou um trabalho de mitigação dos ataques de tubarões nas 

praias da região Metropolitana do Recife, em razão do aumento no número desse tipo de 

incidente nessa região, com 59 casos e 24 fatalidades tendo sido registrados desde 1992. O 

Departamento de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(DEPAq- UFRPE) ficou responsável pelas ações de pesquisa e monitoramento dos tubarões 

presentes ao longo da costa do estado, por meio do projeto “Pesquisa e Monitoramento de 

Tubarões na Costa do estado de Pernambuco”. Já em 2004, o BPq. Sinuelo, pertencente à 

UFRPE, começou a realizar operações de pesca semanais, sempre durante os finais de 

semana, estendendo-se por um período de cinco dias. Nesses cruzeiros de pesca são 

realizados lances utilizando-se o espinhel de fundo e linhas de espera. O espinhel é lançado 

sempre por fora do canal existente em frente às praias de Boa Viagem e Paiva (Hazin et al., 

2008), com o objetivo não só de interceptar algum tubarão que se aproxime da praia como 

também de atrair para águas mais profundas algum animal que porventura já se encontre 

muito próximo da área de risco. Dessa forma, o espinhel atua como um “escudo” de 

proteção, interceptando a rota migratória das espécies mais agressivas. Já as linhas de 

espera possuem o objetivo de capturar algum tubarão que tenha eventualmente furado o 

bloqueio do espinhel e que, portanto, já se encontre dentro do canal, atuando, assim, como 

“ponta de lança”. 

Durante os oito anos de execução do trabalho de pesquisa e monitoramento, 

diversas modificações foram efetuadas no aparelho de pesca, entre as quais podem ser 

citadas a suspensão de todas as linhas secundárias por meio de boias circulares e a adoção 

do anzol do tipo circular. Tais medidas visam a minimizar a captura e a mortalidade da 

fauna acompanhante, tornando, assim, o aparelho mais seletivo. A partir de 2007, o projeto 

passou a direcionar os seus esforços, também, para o estudo da movimentação e utilização 

do habitat de tubarões costeiros presentes na área de estudo. 

Estudos de marcação e recaptura de peixes utilizando marcas plásticas externas 

permitem a obtenção de informações valiosas acerca do tamanho da população, taxas de 

crescimento e deslocamento de indivíduos, constituindo-se, por essa razão, em uma 

importante ferramenta na avaliação de recursos pesqueiros (Klimley & Nelson, 1984; 

Heupel & Bennett, 1997). A telemetria acústica, por sua vez, tem sido amplamente 
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utilizada para o monitoramento de populações de elasmobrânquios, já que a distribuição de 

receptores acústicos autônomos ao longo da costa permite uma “recaptura eletrônica” dos 

indivíduos, possibilitando um monitoramento em longo prazo (>1 ano), independentemente 

das condições climáticas e sem que haja necessidade de esforço de pesca contínuo (Voegeli 

et al., 2001; Klimley et al., 1998). Outra técnica muito utilizada recentemente no estudo de 

peixes pelágicos tem sido o emprego de marcas eletrônicas, como as PSAT (Pop-up 

Satellite Archiva Tags), que permitem a coleta contínua de dados sobre a temperatura, 

profundidade e posição geográfica do animal marcado, durante todo o tempo em que 

permanecerem afixadas ao mesmo. Após um período de tempo pré-programado, em geral 

entre 1 e 6 meses, essas marcas se soltam automaticamente do animal, subindo até a 

superfície, de onde passam a enviar as informações armazenadas, por meio de satélites do 

sistema ARGOS. Essas técnicas inovadoras de marcação têm permitido a obtenção de 

informações detalhadas sobre várias espécies de peixes, aprimorando significativamente o 

conhecimento sobre suas preferências de habitat, áreas de atividade e variações sazonais 

nos padrões de movimentação dos indivíduos (Nelson, 1990). 

No âmbito do trabalho de pesquisa e monitoramento, o Protuba VIII tem como 

objetivo o estudo da movimentação, utilização e preferências de habitat, bem como 

migrações diárias e sazonais das principais espécies de tubarões presentes na costa de 

Pernambuco, a partir da utilização das técnicas de marcação e de telemetria acústica e via 

satélite, gerando informações essenciais para o entendimento do problema dos ataques de 

tubarões no Recife e para a construção de medidas necessárias à sua mitigação. 

 

2. Material e Métodos 

2.1 Cruzeiros de pesquisa 

O presente relatório descreve os resultados obtidos durante os cruzeiros de pesquisa 

realizados entre 26 de julho de 2013 e 31 de dezembro de 2014 pelo barco de pesquisa 

Sinuelo e pela embarcação Pedrinho.  

 As operações de pesca foram realizadas em frente às praias do Paiva, Boa 

Viagem/Piedade, Olinda e Suape e os cruzeiros de pesquisa apresentaram uma duração de 

aproximadamente cinco dias de viagem, com quatro lances de pesca com espinhel para Boa 

Viagem/Piedade, Paiva e Olinda por cruzeiro. As linhas de espera foram utilizadas, sendo 

colocadas em Boa Viagem/Piedade e Suape. Foram utilizadas nos aparelhos de pesca a 

moréia (Gymnothorax sp) como isca. 
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2.2.1Aparelhos de pesca 

A operação do BPq. Sinuelo e da embarcação Pedrinho consiste na utilização de 

dois tipos de aparelho de pesca, o espinhel de fundo e as linhas de espera. O espinhel de 

fundo utilizado é constituído de uma linha principal de poliamida multifilamento, com 

6 mm de diâmetro e 4km de comprimento, subdividida em 4 samburás com 25 anzóis cada, 

perfazendo um total de 100 anzóis. As linhas secundárias são confeccionadas em cabo de 

poliamida monofilamento, com 3 mm de diâmetro e 8 m de comprimento, e um estropo de 

aço com 2 m conectado a um destorcedor e a um anzol circular 18/0 na extremidade. Todas 

as linhas secundárias possuem boias circulares no início do estropo, de forma a 

permanecerem suspensas na coluna d’água durante o período de imersão do equipamento, o 

qual durou, em média, 15,46 horas em Boa Viagem/Piedade, 15,54 horas no Paiva, 14,07 

horas em Olinda, e 13,37 horas em Suape. 

As linhas de espera foram lançadas em pares, possuindo estrutura semelhante às 

linhas secundárias do espinhel com os dois anzóis igualmente suspensos por meio de uma 

boia circular. 

 

 

2.2 Dados ambientais 

A análise das variáveis ambientais (e.g. temperatura superficial da água, intensidade 

e direção das correntes) possui uma elevada importância para o entendimento dos processos 

dinâmicos do ecossistema e as suas influências sobre a ecologia dos elasmobrânquios.  

 Durante os cruzeiros de pesca são diariamente realizadas várias medições das 

variáveis ambientais, efetuadas nas duas áreas de pesca. Deste modo, pretende-se, em longo 

prazo, obter uma descrição detalhada das características das massas de água presentes na 

costa, informações essenciais para estudar a distribuição e movimentação dos tubarões ao 

longo da costa. As variáveis ambientais foram mensuradas com a sonda do barco, com um 

correntógrafo Aanderaa RCM9 e por meio da coleta de amostras de água, além da obtenção 

e análise de dados coletados por outras fontes (e.g. CPTEC- Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos). Os resultados relativos aos dados ambientais obtidos se encontram 

consubstanciados em um relatório específico. 
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3. Resultados e discussão 

 

3.1. Captura e marcação. 

 No período de 26 de julho de 2013 a 31 de dezembro de 2014, foram realizados 67 

cruzeiros de pesca, onde foram capturados nos espinheis de Boa Viagem/Piedade, Paiva e 

Olinda e linhas de espera de Boa Viagem/Piedade e Suape um total de 207 animais (Tabela 

1). Os animais que não sobreviveram, foram encaminhados ao Laboratório de Oceanografia 

Pesqueira, na UFRPE, onde foram desenvolvidos trabalhos de biologia, sendo os mesmos 

posteriormente descartados. Os descartes desses animais são realizados sempre em 

tambores localizados no Departamento de Pesca da UFRPE (Figura 1), recolhidos pela 

empresa Stericycle, que conduz todo material para incineração. 

No cruzeiro de número 1, foram capturados uma raia-prego (Dasyatis americana) 

no Paiva, um mero (Epinephelus itajara) em Boa Viagem, um camurupim (Megalops 

atlanticus) também em Boa Viagem e 3 tubarões. O primeiro tubarão foi um tubarão tigre 

(Galeocerdo cuvier), macho, capturado no Paiva (8°14'55.8"S; 34°53'35.7"W), o qual não 

sobreviveu, tendo sido encaminhado ao Laboratório de Oceanografia Pesqueira- LOP, na 

UFRPE, para estudos de biologia da espécie. O segundo tubarão foi um lixa 

(Ginglymostoma cirratum), fêmea, capturado em Boa Viagem (8°08'56.2"S; 

34°52'54.1"W), o qual foi marcado com uma marca plástica (Figura 2) e liberado em 

seguida, na mesma área (8°08'56.2"S; 34°52'54.1"W). O terceiro tubarão foi um tigre 

(Galeocerdo cuvier), fêmea, capturado no Paiva (8°15'06.8"S; 34°53'38.9"W), o qual 

também não sobreviveu, tendo sido, assim, encaminhado para o Laboratório de 

Oceanografia Pesqueira- LOP, na UFRPE, para estudos complementares de sua biologia.  

  No cruzeiro de número 2, foram capturados 6 bagres (Bagre sp.), sendo quatro no 

espinhel do Paiva e dois no de Boa Viagem, uma raia-prego (Dasyatis americana) no 

espinhel do Paiva e 7 tubarões. O primeiro tubarão, foi um tubarão lixa (Ginglymostoma 

cirratum), fêmea, capturado em Boa Viagem (8°09'45.5"S: 34°53'10.5"W), o qual recebeu 

uma marca plástica (Figura 3), sendo liberado em seguida, na mesma área (8°09'50.2"S; 

34°53'24.4"W). Outro tubarão lixa, fêmea, foi capturado em Boa Viagem (8°08'40.0"S; 

34°52'52.7"W), o qual recebeu uma marcação plástica (Figura 4), sendo liberado também 

na mesma área (8°08'40.0"S; 34°52'52.7"W). Mais um tubarão lixa, fêmea, foi capturado 

em Boa Viagem (8°08'20.6"S; 34°52'42.7"W), o qual recebeu uma marca plástica (Figura 

5), sendo posteriormente liberado nas proximidades do mesmo local (8°09'36.9"S; 
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34°54'08.5"W). Também foram capturados dois tubarões flamengo (Carcharhinus 

acronotus), ambos em Boa Viagem. O primeiro, uma fêmea, na latitude (8°09'09.4"S) e 

longitude (34°52'59.1"W), que foi marcado com uma marca plástica (Figura 6), e liberado 

em seguida, na latitude (8°09'11.9") e longitude (34°32'39.0"). O segundo tubarão 

flamengo, um macho, não sobreviveu, e foi levado ao laboratório de Oceanografia 

Pesqueira- LOP, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, para estudos biológicos 

complementares. Também no cruzeiro 2, foi capturado um tubarão Cabeça-chata 

(Carcharhinus leucas), que não sobreviveu, tendo sido igualmente levado ao Laboratório 

para estudos. Foi capturado ainda um tubarão tigre (Galeocerdo cuvier) em Boa Viagem 

(8°08'10.7"S; 34°52'40.2"W), o qual recebeu marcas plástica, acústica e satélite, tendo o 

mesmo sido transportado para mar aberto, e liberado em 8°10'40.3"S e 34°47'42.5"W 

(Figuras 7a e b). O transmissor satélite começou a transmitir preliminarmente alguns dados 

do animal ao Norte do Rio Grande do Norte (Figura 8). Apesar de preliminares, estes 

dados, mais uma vez, confirmam a hipótese de que esses animais migram para o norte, 

seguindo a corrente marinha predominante.  

 No cruzeiro de número 3, foram capturados três bagres, sendo um Bagre marinus, e 

dois Bagre sp., além de 3 tubarões lixa (Ginglymostoma cirratum), todos fêmeas. O 

primeiro foi capturado no espinhel de Boa Viagem (8°08’27.9"S; 34°52’48.0"W) e já se 

apresentava marcado, com uma marca plástica, embora a mesma estivesse cortada, 

impossibilitando a sua identificação. O animal recebeu outra marca plástica (Figura 9), 

sendo liberado em seguida, nas proximidades (8°09’23.5"S; 34°53’16.2"W). O segundo 

tubarão lixa, igualmente capturado em Boa Viagem (8°08’31.1"S; 34°52’48.4"W), também 

já se apresentava marcado com uma marca plástica (Figura 10), tendo sido identificado pela 

sua numeração individual. Após ter sido medido, o animal foi liberado na mesma área 

(8°08’27.3"S; 34°52’50.0"W). O terceiro tubarão lixa foi capturado no Paiva (8°14’047"S; 

34°54’36.9"W), tendo, porém, se soltado do anzol antes de ser embarcado. 

 No cruzeiro de número 4 foram capturados 2 bagres (Bagre sp.), uma tartaruga 

(Caretta caretta) e 5 tubarões lixa (Ginglymostoma cirratum). O primeiro tubarão lixa, uma 

fêmea, foi capturada no espinhel de Boa Viagem (8°09'29.3"S; 34°53'03.3"W), tendo sido 

marcado com uma marca plástica de numeração individual (Figura 11) e liberado em 

seguida (8°09'19.8"S; 34°53'01.8"W). O segundo tubarão lixa, capturado no espinhel do 

Paiva (8°13'37.1"S; 34°54'21.1"W), também foi marcado com marca plástica (Figura 12), e 
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posteriormente liberado em boas condições vitais (8°14'11.9"S; 34°54'39.3"W). O terceiro 

tubarão lixa, macho, foi capturado no espinhel do Paiva (8°15'18.1"S; 34°55'14.0"W), 

tendo sido submetido à marcação plástica (Figura 13), sendo liberado em seguida 

(8°15'14.3"S; 34°55'11.6"W). Outro tubarão lixa, também macho, foi capturado em Boa 

Viagem (8°10'09.3'; 34°53'19.0"W), tendo recebido tanto uma marca plástica como 

acústica (Figura 14), antes de ser liberado de volta ao mar (8°10'25.6"S; (34°53'32.2"W). O 

quinto tubarão lixa, uma fêmea capturada no espinhel do Paiva (8°13'08.8"S; 

34°54"21.6"W), se soltou do anzol antes de ser embarcada.  

 No cruzeiro de número 5 foram capturadas duas raias, sendo uma da espécie 

Dasyatis americana e outra Dasyatis centroura, além de um bagre (Bagre marinus). A 

primeira raia soltou-se do anzol antes de ser embarcada, enquanto a Dasyatis centroura foi 

liberada logo após a captura devido a um ferimento na boca, decorrente do anzol. Não 

houve captura de nenhum tubarão nesse cruzeiro. 

No cruzeiro de número 6, foram capturados um bagre (Sciades proops) no espinhel 

de Boa Viagem e três tubarões. O primeiro tubarão foi um tubarão tigre (Galeocerdo 

cuvier), fêmea, capturado em Boa Viagem (08°08’57.3”S; 34°52’42.8”W), o qual foi 

marcado com marcas plástica, acústica e monitorada por satélite (Figura 15), tendo sido, em 

seguida, liberado em mar aberto, longe da costa (08°11’03.0”S; 34° 49’ 52.7”). O segundo 

tubarão foi um lixa (Ginglymostoma cirratum), capturado em Boa Viagem (8º09’14.8”S; 

34º52’48.6”W), o qual não chegou a ser embarcado, devido à ruptura do anzol. O terceiro 

tubarão, outro lixa (Ginglymostoma cirratum), foi capturado em Boa Viagem (8°09'17.1"S; 

34°52'58.1"W), tendo sido marcado com uma marca plástica de numeração individual 

(Figura 16) e em seguida liberado (8°09'17.1"S; 34°52'58.1"W). 

No cruzeiro de número 7, foram capturados quatro bagres, sendo três Bagres 

marinus e um Sciades proops, todos em Boa Viagem, uma tartaruga cabeçuda (Caretta 

caretta), em Piedade, além de um tubarão Galha-preta, macho, de 104 cm, em Boa Viagem 

(8°9'41.3'S; 34°53'17.5''), o qual já se encontrava morto no momento do recolhimento do 

espinhel.  

 No cruzeiro de número 8 foram capturados um bagre (Bagre marinus) e um tubarão 

tigre (Galeocerdo cuvier) fêmea, de 280 cm, em Boa Viagem (08°10'06.0"S; 

34°52'45,0"W). Este animal apresentava-se com uma fita plástica azul em volta do corpo, já 

inserida na cartilagem abaixo da nadadeira dorsal (Figura 17), indicando que o mesmo se 
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enrolou nela quando ainda era juvenil e que com o passar dos anos, na medida em que 

crescia, a fita foi se fixando cada vez mais profundamente em sua cartilagem. Após a 

retirada da fita, o animal recebeu uma marca plástica, uma marca acústica e uma marca 

monitorada por satélite (Figura 18), tendo sido liberado em seguida em mar aberto 

(08°12'32,7"S: 34°49'04,4"W).  

 No cruzeiro de número 9 foram capturados um mero (Epinephelus itajara) em Boa 

Viagem, uma moréia verde (Gymnothorax funebris) no Paiva e três tubarões lixa 

(Giglymostoma cirratum). O primeiro tubarão lixa, um macho de 154 cm, foi capturado em 

Boa Viagem (8°09'22.5"S; 34°52'27.0''W), o qual foi marcado com uma marca plástica e 

outra acústica (Figura 19), sendo liberado em seguida na mesma posição. O segundo 

tubarão lixa, uma fêmea de 184 cm, foi capturado no Paiva (8°09'33.0''S; 34°53'069''W). 

Este animal já se apresentava marcado com uma marca plástica, tendo sido realizados os 

procedimentos de biometria e identificação da numeração da marca, para o estudo das suas 

características de movimentação, taxa de crescimento e estimativa populacional. Após esses 

procedimentos de recaptura, o mesmo foi liberado na mesma latitude e longitude (Figura 

20). O terceiro tubarão lixa, também fêmea, foi capturado em Olinda (8º02'41.4''S; 

34º48'58.4''W), tendo sido liberado logo após o embarque por já se encontrar bastante 

debilitado, impedindo os procedimentos de marcação. 

 No cruzeiro de número 10 foram capturados um bagre (Sciades proops) em Boa 

Viagem e uma raia prego (Dasyatis americana) no Paiva, a qual foi marcada com marcas 

plástica e monitorada por satélite, tendo sido liberada em seguida. 

  No cruzeiro de número 11 foi capturado um tubarão-lixa (Giglymostoma cirratum) 

em Boa Viagem (8°08'19.4"S; 34°52'51.2"W), o qual, após ter sido marcado com uma 

marca plástica, foi liberado na mesma posição (8°08'22.2"S; 34°52'46.0"W). Este animal 

também foi marcado com oxitetraciclina (OTC) (Figura 21) para permitir o estudo do seu 

crescimento, no caso de uma eventual recaptura. 

 No cruzeiro de número 12 foram capturados 4 bagres (Bagre sp.), sendo 3 em Boa 

Viagem e 1 no Paiva, e dois tubarões em Olinda. O primeiro tubarão, da espécie flamengo 

(Carcharhinus acronotus), era um macho de 120 cm, tendo sido capturado na latitude de 

8°02'03.4"S e longitude de 34°49'13.5"W. O segundo, um tubarão tigre (Galeocerdo 

cuvier), macho, de 374 cm, foi capturado na latitude de 8°02'03.4"S e longitude de 

34°49'13.5"W. Ambos já se encontravam mortos no momento do recolhimento. 
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 No cruzeiro de número 13 foram capturados apenas dois bagres (Bagre sp.), no 

Paiva.  

No cruzeiro de número 14 não ocorreu nenhuma captura. 

 No cruzeiro de número 15 foram capturados um tubarão tigre (Galeocerdo cuvier), 

no Paiva (8°14'55.8"S; 34°54'54.1"W), e um tubarão lixa (Giglymostoma cirratum), em 

Boa Viagem (8°10'16.6"S; 34°53'22.2"W). O tubarão tigre, um macho com 162 cm, 

recebeu as três marcas (plástica, acústica e monitorada por satélite) (Figura 22), tendo sido 

levado a mar aberto, onde foi liberado (8°14'41.0"S; 34°50'59,5"W). Já o Tubarão lixa era 

uma fêmea de 204 cm que recebeu uma marca plástica (Figura 23), tendo sido liberada na 

mesma área (8°08'41.2"S; 34°53'02.7"W). 

 No cruzeiro de número 16 não ocorreu nenhuma captura.  

 No cruzeiro de número 17 foi capturada uma raia manteiga (Dasyatis americana), 

no Paiva, que já se encontrava morta no momento do recolhimento. 

 No cruzeiro de número 18 foram capturadas 2 raias e 1 Bagre (Bagre marinus). A 

primeira raia não subiu até a embarcação, não tendo sido possível, assim, a sua 

identificação. A segunda raia, da espécie (Mobula hypostoma), foi embarcada para os 

procedimentos de biometria tendo sido liberada em seguida. 

 No cruzeiro de número 19 foram capturados 01 bagre (Bagre sp.), 02 raias (Mobula 

sp. e Dasyatis americana) e 02 tubarões (Carcharhinus acronotus e Giglymostoma 

cirratuma). O Tubarão Flamengo (Carcharhinus acronotus), uma fêmea com 115 cm, 

capturada em Boa Viagem (8°09'331"S; 34°53'065"W), já se encontrava morto no 

momento do recolhimento do espinhel. O tubarão lixa, um macho, com 225cm, também 

capturado em Boa Viagem (8º09'296”S; 34º53'064”W), recebeu uma marca plástica (Figura 

24) tendo sido liberado em seguida (8°09’223”; 34°53’044”). 

No cruzeiro de número 20, foram capturados três tubarões lixa em Boa Viagem. O 

primeiro animal, uma fêmea com 176 cm (Figura 25), capturada em 8°09'423"S; 

34°53'137"W, foi liberada na mesma área (8°09'347"S; 34°53'338"), após receber uma 

marca plástica. O segundo (Figura 26), outra fêmea, de 192 cm, foi capturado em 

8°08'541"S/ 34°52’542"W e liberado em 8°07"454"S/ 34°52'341"W, após também receber 

uma marca plástica. O terceiro tubarão lixa, um macho de 145 cm, capturado em 

8°07'525"S/ 34°52'144"W, não se encontrava em condições de receber os procedimentos de 

marcação, tendo sido liberado na mesma coordenada. Também foram capturados no 
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espinhel do Paiva uma caranha (Lutjanus sp.), que não sobreviveu à captura, e um mero 

(Epinephelus itajara), liberado em seguida. 

 No cruzeiro 21, foi capturado em Olinda (8°01'111"S; 34°49'132"W), um tubarão 

flamengo com 130 cm que subiu morto e foi encaminhado para análises laboratoriais. No 

mesmo cruzeiro, também foram capturados dois tubarões lixa. O primeiro, um macho com 

191 cm, capturado em Boa Viagem (8°10'285"S; 34°53'209"W), recebeu uma marcação 

plástica e foi liberado na mesma área (8°10'306"S; 34°53'222"W). O segundo, uma fêmea 

de 120 cm, capturado no Paiva (8°15'384"S; 34°55'194"W), também foi liberado próximo 

ao local de captura (8°15'343"S; 34°55'178"W), após receber uma marcação plástica. Ainda 

no espinhel do Paiva, foi capturado um mero que foi liberado em boas condições. 

 No cruzeiro de número 22 foi capturado um tubarão tigre (Galeocerdo cuvier) em 

Olinda (8°00'090"S; 34°48'362"W). O animal, uma fêmea de 373 cm, não sobreviveu à 

captura, tendo sido encaminhada à Universidade para análises biológicas.  

No cruzeiro 23 foram capturadas uma raia pintada (Aeotobatus narinari) e uma 

cioba (Lutjanus analis), ambos liberados com vida e em boas condições.  

 No cruzeiro de número 24 foram capturados 5 bagres, sendo 4 (bagre marinus) no 

espinhel do Paiva e um (Sciades proops) na espera de Boa Viagem, além de uma espécie de 

teleósteo não identificada no Paiva. Também foi capturada uma Cioba (Lutjanus analis), 

em Boa Viagem.  

 No cruzeiro de número 25 foi capturado um tubarão lixa de 245 cm (Figura 27), 

macho, no Paiva (8°14’081”S; 34°54’280”W), o qual foi marcado com uma marca plástica 

e liberado em seguida nas proximidades do local de captura (8°12’345”S; 34° 53’ 545”W). 

 No cruzeiro de número 26 foi capturado um tubarão flamengo de 112 cm, fêmea, 

em Boa Viagem (8°09’385”S; 34°53’099”W), que já se encontrava morto no momento do 

recolhimento.  

 No cruzeiro de número 27 foram capturados 2 bagres, sendo 1 (Sciades proops) no 

espinhel e 1 (Bagre marinus) na espera, além de 1 tubarão flamengo (Carcharhinus 

acronotus) e uma raia prego (Dasyatis americana), todos em Boa Viagem. O tubarão 

flamengo era uma fêmea de 115 cm, capturado em 8°09’370”S/ 34°52’325”W, tendo sido 

marcado com uma marca plástica e liberado em seguida, na mesma área (8°09’331”S; 

34°52’341”W) (Figura 28). 
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 No cruzeiro de número 28 foi capturada apenas uma Cioba (Lutjanus analis), em 

Olinda.  

 No cruzeiro de número 29 foram capturados dois tubarões tigres (Galeocerdo 

cuvier), no Paiva, e um tubarão Lixa (Gynglimostoma cirrtaum), em Boa Viagem. O 

primeiro tubarão tigre, uma fêmea de 90 cm, foi capturado em 8º15'379”S/ 34º 55' 114”W, 

tendo sido liberado após receber uma marca plástica. O segundo tubarão tigre, um macho 

de 89 cm (Figura 29), capturado em 8º14'133”S/ 34º54'365”W, também recebeu uma marca 

plástica antes de ser liberado. O tubarão lixa, capturado em 8º08'227”S/ 34º52'415”W, era 

um macho de 179 cm (Figura 30), tendo sido marcado com uma marca plástica e liberado 

em seguida, nas proximidades do local de captura (8º08'186”S; 34º52'351”W). 

 No cruzeiro de número 30 foram capturados 3 tubarões lixa. O primeiro era um 

macho de 186 cm (Figura 31) capturado no Paiva (8º14'200”S; 34º54'455”W), o qual foi 

marcado com uma marca plástica e liberado em seguida na mesma área (8º12'516”S; 

34º54'230”W). O segundo tubarão lixa, também macho, tinha 187 cm (Figura 32), tendo 

sido capturado em Boa Viagem (8º10'068”S; 34º53'086”W). Como este tubarão já se 

apresentava marcado com uma marca plástica, foi realizada a sua biometria, antes do 

mesmo ser liberado, nas proximidades do local de captura (8º10'324”S; 34º53'343”W). O 

terceiro tubarão lixa, uma fêmea de 183 cm, capturado em 8º08'298”S/ 34º52'444”W, 

também já estava marcado, procedendo-se, portanto, a sua biometria antes da liberação do 

mesmo nas proximidades do local de captura (8º10'060”S; 34º52'374”W).  

 No cruzeiro de número 31 foram capturados um paru branco (Pomacanthus paru), 

no Paiva, um bagre (Sciades proops) e uma raia prego (Dasyatis americana) em Boa 

Viagem, e um mero (Epinhephelus itajara) na espera de Boa Viagem, além de 9 tubarões, 

sendo 4 tubarões lixa (Gynglimostoma cirratum), 4 tubarões tigres (Galeocerdo cuvier) e 1 

tubarão cabeça-chata (Carcharhinus leucas). O primeiro tubarão lixa era um macho de 

260 cm capturado em Boa Viagem (8º08’251”S; 34º52’480”W), o qual foi marcado com 

uma marca plástica e liberado em seguida (8º08’202”S; 34º52’572”W). O segundo tubarão 

lixa era um macho de 164 cm (Figura 33), capturado em Boa Viagem (8º08’319”S; 

34º52’498”W), o qual foi igualmente marcado com uma marca plástica e liberado em 

seguida (8º08’284”S; 34º52’576”W). O terceiro tubarão lixa era uma fêmea de 156 cm 

(Figura 34), capturada em 8º08’319”S/ 34º52’508”W, também marcada com uma marca 

plástica e liberada (8º08’479”S; 34º53’111”W). O quarto e último tubarão lixa era um 
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macho de 190 cm (Figura 35), capturado em Boa Viagem (8º10’367”S; 34º53’222”W). 

Como este tubarão também já se apresentava marcado com uma marca plástica, foram 

realizados todos os procedimentos de recaptura antes da sua liberação (8º11’027”S; 

34º53’478”W). O primeiro tubarão tigre deste cruzeiro era um macho de 104 cm capturado 

em Boa Viagem (8º09’199”S; 34º52’597”W), o qual, porém, já se encontrava morto no 

momento do recolhimento do espinhel, tendo sido, assim, encaminhado para a 

Universidade Federal Rural de Pernambuco para análises biológicas. O segundo tubarão 

tigre era um macho de 100 cm (Figura 36), capturado em Boa Viagem (8º08’422”S; 

34º52’514”W), o qual foi marcado com uma marca plástica antes de ser liberado 

(8º08’458”S; 34º52’193”). O terceiro tubarão tigre, um macho de 100 cm (Figura 37), foi 

capturado no Paiva (8º13’060”S; 34º53’134”), tendo sido marcado com uma marca plástica 

e liberado (8º12’59,8”S; 34º52’41,5”W). O quarto tubarão tigre, uma fêmea de 106 cm, 

capturada em Boa Viagem (8º06’56,4”S; 34º51’51,1”W), já se encontrava morto no 

recolhimento do espinhel, tendo sido, assim, encaminhado para a UFRPE para análises 

biológicas. O tubarão cabeça-chata capturado neste cruzeiro, em 8º14’349”S/ 

34º54’456”W, era uma fêmea de 210 cm que já se encontrava morta no momento do 

recolhimento do espinhel, tendo sido, assim, encaminhado para a UFRPE para estudos 

biológicos.  

 No cruzeiro de número 32 foi capturada apenas uma raia manta (Manta birostris) 

em Boa Viagem. 

No cruzeiro de número 33 não houve captura. 

 No cruzeiro de número 34 foi capturado 1 bagre (Sciades proops) e 6 tubarões, 

sendo um galha-preta (Carcharhinus limbatus) e 5 tubarões-lixa (Ginglymostoma 

cirratum). O tubarão galha-preta, um macho de 78 cm e capturado em Boa Viagem 

(8°09’225”S; 34°53’072”W, já se encontrava morto no recolhimento do espinhel, tendo 

sido, assim, encaminhado para Universidade Federal Rural de Pernambuco para análises 

biológicas. O primeiro tubarão lixa, um macho de 131 cm, capturado em Boa Viagem 

(8°09’130”S; 34°53’062”), também já se encontrava morto no recolhimento do espinhel, 

tendo sido também encaminhado para a UFRPE para análises laboratoriais. O segundo 

tubarão lixa, uma fêmea de 143 cm (Figura 38) capturado em Boa Viagem (8°08’316”S; 

34°52’520”W), foi marcado com uma marca plástica (00573) e liberado em seguida 

(8°08’274”S; 34° 52’ 573”W). O terceiro tubarão lixa, um macho de 184 cm (Figura 39) 
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capturado em Boa Viagem (8°08’238”S; 34°52’480”W), foi igualmente marcado com uma 

marca plástica e liberado em seguida (8°08’205”S; 34°52’492”W). O quarto tubarão lixa, 

uma fêmea de 130 cm (Figura 40), capturado em 8°10’038”S/ 34°53’093”W, foi marcado 

com uma marca plástica e liberado em seguida (8°10’039”S; 34°53’095”W). O último 

tubarão lixa era uma fêmea de 160 cm, capturada em Boa Viagem (8°08’393”S; 

34°52’524”W), que já se encontrava marcado com uma marca plástica, tendo sido 

realizados, assim, todos os procedimentos de recaptura antes da sua liberação nas mesmas 

coordenadas de captura.  

 No cruzeiro de número 35 foi capturado um tubarão galha-preta (Carcharhinus 

limbatus) de 76 cm, macho, em 8°07’507”S/ 34°52’182”W, que já se encontrava morto no 

recolhimento do espinhel, tendo sido, assim, encaminhado para a UFRPE para análises 

biológicas.  

 No cruzeiro de número 36 foram capturadas 3 tartarugas, sendo uma tartaruga de 

pente (Eretmochelys imbricata) em Boa Viagem, uma tartaruga verde (Chelonia mydas) no 

Paiva e uma tartaruga não identificada também no Paiva. Todas foram liberadas com vida e 

em bom estado. Também foi capturada uma caranha (Lutjanus cyanopterus) em Boa 

Viagem e 3 tubarões lixa (Ginglymostoma cirratum). O primeiro tubarão lixa era uma 

fêmea de 171 cm (Figura 41) capturada em Boa Viagem (8°08’513”S; 34°52’203”W), o 

qual foi marcado com uma marca plástica e liberado em seguida (8°09’588”S; 

34°53’324”W). O segundo tubarão lixa, um macho de 184 cm (Figura 42), foi capturado no 

Paiva (8°14’077”S; 34°54’396”W), tendo sido marcado com uma marca plástica e liberado 

em seguida (8°13’249”; 34°54’031”). O terceiro e último tubarão lixa era uma fêmea de 

211 cm (Figura 43) capturada no Paiva (8°14’405”S; 34°54’436”W), que foi marcado com 

uma marca plástica e liberado na mesma área. 

 No cruzeiro de número 37 foi capturado apenas um bagre (Sciades proops) 

no Paiva. 

No cruzeiro de número 38 foram capturados 13 bagres vivos, sendo 6 em Boa 

Viagem e 7 no Paiva, além de 2 tubarões tigres no Paiva. O primeiro tubarão tigre, uma 

fêmea de 105 cm capturada em 8°14’447”S/ 34°52’485”W, já se encontrava morto no 

recolhimento do espinhel. O segundo tubarão tigre, outra fêmea, com 144 cm, capturado 

em 8°14’079”/ 34°53’075”, também se encontrava morto no momento do recolhimento do 

espinhel. Ambos foram levados, como de praxe, para a UFRPE para análises laboratoriais. 
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 No cruzeiro de número 39 não houve captura. 

 No cruzeiro de número 40 foram capturados 2 bagres (Sciades proops) no Paiva. 

 No cruzeiro de número 41 não houve captura. 

 No cruzeiro de número 42 houve a captura de um Bagre marinus em Boa Viagem, 

(8°07’76”S; 34°51’439”W), liberado vivo nas mesmas coordenadas da captura. Também 

foram capturadas duas raias não identificadas (Dasyatis sp.) no Paiva, que foram 

igualmente liberadas com vida.  

 Nos cruzeiros de número 43 a 48, não houve captura. 

 No cruzeiro de número 49, foram capturados dois bagres (Bagre marinus). O 

primeiro em Boa Viagem (8°08’227”S; 34°52’337”W), e o segundo no Paiva (8°14’219”S; 

34°54’457”W). Os dois animais foram liberados com vida. 

 No cruzeiro de número 50, não houve nenhuma captura.  

No cruzeiro 51 foram capturados 6 Bagres no espinhel, sendo 1 Bagre sp. em Boa 

Viagem e 5 Bagres marinus no Paiva. Todos eles estavam vivos e foram liberados. 

No cruzeiro de número 52 não houve captura. 

No cruzeiro de número 53 foi capturado um tubarão cabeça-chata, fêmea, de 248 cm 

(Figura 44), na espera de Boa Viagem (8°06'57,1"S; 34°53'17,7"W), que foi marcado com 

marca plástica, acústica e monitorada por satélite, antes de ser transportado para longe da 

praia (8°09'03,9"S; 34°50'26,4"W) e liberado em boas condições. 

 No cruzeiro de número 54, foram capturados 2 bagres (Bagre marinus) no espinhel 

do Paiva e um mero na espera de Boa Viagem. 

No cruzeiro de número 55 foram capturados 2 bagres (Sciades proops) no Paiva, os 

quais foram liberados com vida. 

Nos cruzeiros de número 56 a 58, não houve captura. 

No cruzeiro de número 59, foram capturados 3 (três) tubarões lixa. O primeiro, 

capturado em Boa Viagem (8°08’192”S; 34°52’402”W) estava muito debilitado, não 

apresentando condições de ser puxado para cima do barco, tendo sido, assim, liberado 

(8°08”292”S; 34°52’502”W) (Figura 45). O segundo tubarão lixa, um macho de 134 cm, 

capturado em Olinda (8°01’176”S; 34°48’331”W), também não foi marcado, por se 

encontrar debilitado, tendo sido liberado nas mesmas coordenadas. O terceiro, um macho 

de 150 cm, capturado em Olinda (8°01’527”S; 34°49’153”W), havia “embuchado” o anzol, 

tendo sido, por essa razão, liberado rapidamente nas mesmas coordenadas.  
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No cruzeiro de número 60, foram capturados dois Meros, um na espera de Boa 

Viagem, e outro no espinhel do Paiva. Os dois exemplares foram liberados imediatamente, 

em ótima condição. 

No cruzeiro de número 61, foram capturados uma tartaruga, um Baiacu 

(Sphoeroides splengleri) e um Bagre sp., todos no Paiva. 

No cruzeiro de número 62 foi capturada uma Raia (Mobula sp.), em Boa Viagem. 

No cruzeiro de número 63, foram capturados 3 bagres (Bagre marinus), dois em 

Boa Viagem, no espinhel, e o outro no Paiva, além de uma Raia (Dasyatis sp.), no Paiva, 

um tubarão lixa, no Paiva (8°15’29.5”S; 34°55’12.0”W), e um tubarão Flamengo, em Boa 

Viagem. O tubarão lixa, um macho de 175cm, foi marcado com uma marca plástica e 

liberado em seguida. Já o tubarão flamengo, uma fêmea de 120 cm, já se encontrava morto 

no momento do recolhimento do espinhel, tendo sido encaminhado para a Universidade 

Federal Rural de Pernambuco para a condução de análises laboratoriais.   

 No cruzeiro de número 64, foram capturados 8 animais em Boa Viagem, sendo uma 

Dasyatis americana, 4 Bagres sp., uma Mobula sp., e dois tubarões. O primeiro tubarão foi 

um flamengo (Carcharhinus acronotus), fêmea, capturado em 8°08’537”S/ 34°53’304”W, 

que já se encontrava morto no recolhimento do espinhel. O segundo tubarão (Carcharhinus 

sp.), igualmente fêmea, com 114 cm, capturado em 8°08’115”S/ 34°52’441”W, também já 

estava morto no momento do recolhimento do espinhel, tendo sido encaminhado para a 

UFRPE para identificação da espécie e análises biológicas. 

No cruzeiro de número 65, foram capturados 4 animais, sendo 3 tubarões e uma 

tartaruga. O primeiro era um tubarão-lixa (Ginglymostoma cirratum), macho, capturado em 

Boa Viagem (8°08’172”S; 34°52’224”W), o qual foi marcado com uma marca plástica e 

liberado em seguida (8°08’139”S; 34°52’293”W). O segundo tubarão foi um cabeça-chata 

(Carcharhinus leucas), fêmea, de 239 cm, capturado em Olinda, que infelizmente já se 

encontrava morto no momento do recolhimento do espinhel. O terceiro foi um tubarão 

tigre, macho, de 284 cm, capturado em Olinda, já se encontrando, da mesma forma, 

também morto no momento do recolhimento do espinhel. A tartaruga cabeçuda (Caretta 

caretta) foi capturada na espera do Paiva, e liberada em seguida, em boas condições. 

 No cruzeiro de número 66 (19 a 23/12), foram capturados dois tubarões flamengo 

(Carcharhinus acronotus) no espinhel de Boa Viagem.  
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 No cruzeiro de número 67 (26 a 30/12), o último do Protuba 8, foram caturados 4 

tubarões, além de 1 Mobula, em Boa Viagem, e 1 Mero (Epinephelus itajara), no Paiva, 

ambos liberados com vida. O primeiro tubarão (Carcharhinus sp.), uma fêmea capturada no 

Paiva, foi marcado e liberado. O segundo, um tubarão lixa (Ginglymostoma cirratum), foi 

capturado no Paiva, (8°14’382”S; 34°54’43”W), marcado e liberado. O terceiro, também 

lixa, foi igualmente capturado no Paiva (8°14’169”S; 34°54’411”W), tendo sido marcado e 

liberado na mesma área. O quarto e último tubarão foi também um lixa (Ginglymostoma 

cirratum), fêmea, com 248 cm, capturado em Boa Viagem (8°08’058”S; 34°52’404”W), 

tendo sido liberado em 8°08’568”S/ 34°53’100”W. 

 

Tabela 1.  Indivíduos capturados pelas embarcações Sinuelo e Pedrinho de 26 de julho de 

2013 a 31 de dezembro de 2014, nos espinhéis de Boa Viagem/Piedade, Paiva e 

Olinda e linhas de espera de Boa Viagem/Piedade e Suape. 

Nome científico Nome vulgar N 
Liberado 

vivo (%) 
%N Total 

A. Narinari Raia pintada 1 100 0,5 

B. marinus Bagre 38 76 18,3 

Bagre sp. Bagre 24 4 11,6 

S. splengleri Baiacu 1 0 0,5 

           C. acronotus Tubarão flamengo 11 18 5,3 

C. caretta Tartaruga cabeçuda 2 50 1,0 

C. limbatus Tubarão galha preta 3 0 1,4 

C. mydas Tartaruga verde 1 100 0,5 

Lutjanus sp. Caranha 2 0 1,0 

D. centroura Raia 1 100 0,5 

E. imbricata Tartaruga de pente 2 50 1,0 

G. funebris Moréia verde 1 0 0,5 

L. analis Cióba 3 33,3 1,4 

M. atlanticus Camurupim 1 0 0,5 

M. birostris Raia manta 1 100 0,5 

C. leucas Tubarão cabeça-chata 4 25 2,0 

M. hypostoma Raia 1 100 0,5 

P. paru Paru branco 1 0 0,5 

Teleósteo sp. Peixe não identificado 1 0 0,5 

Tartaruga Tartaruga 2 100 1,0 

Carcharhinus sp. Tubarão  1 0 0,5 

E. itajara Mero 9 100 4,3 

S. proops Bagre 11 70 5,3 

G. cirratum Tubarão lixa 51 98 25 

G. cuvier Tubarão tigre 17 53 8,2 

Mobula sp. Raia 4 100 2,0 

Dasyatis sp. Raia 4 75 2,0 

D. americana Raia prego 9 78 4,3 

Total  207  100 
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Introduzindo uma perspectiva global dos resultados alcançados, verifica-se que, dos 

207 espécimes capturados, 87 foram espécies de tubarões perfazendo 42% do total das 

capturas, sendo o restante das capturas divididas em teleósteos com 44,4%, raias com 

10,1% e tartarugas com 3,4% (Tabela 2). Estes dados comprovam a eficácia do aparelho de 

pesca utilizado no programa, o espinhel, para a captura das principais espécies de tubarões 

presentes na costa de Pernambuco. É importante ressaltar também a baixa captura de 

tartarugas e raias (Tabela 2) e baixa mortalidade destas espécies que não fazem parte das 

espécies-alvo do programa (Tabela 1), diferente de outros programas que existem, por 

exemplo, na Austrália e África do Sul, que visam mitigar os riscos de incidentes com 

tubarões a partir da redução das suas populações utilizando redes de emalhe (Dudley, 

1997), e acaba infligindo mortalidade a uma gama de outros animais que não são espécies-

alvo dos programas. 

 

 

Grupo zoológico N % 

Teleósteos 92 44.4 

Tartarugas 07 3.40 

Tubarões  87 42.0 

Raias 21 10.1 

Total 207 100 

 

 

 

 

Tipo de tubarão N % 

Tubarões potencialmente agressivos 24 27.59 

Tubarões inofensivos 63 72.41 

Total 87 100 

 

Do total de tubarões capturados, 24 indivíduos foram de espécies de tubarões 

consideradas potencialmente perigosos (27.6%) (Tabela 3), dentre eles o tubarão tigre foi o 

Tabela 2. Grupos zoológicos capturados no âmbito do PROTUBA VIII. 

Tabela 3. Tubarões potencialmente agressivos e tubarões inofensivos capturados no 

âmbito do PROTUBA VIII. 
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que mais esteve presente com 17 indivíduos capturados, seguido do tubarão cabeça-chata 

com 04 indivíduos capturados e o tubarão galha-preta com 03 indivíduos capturados 

(Tabela 4). Tais resultados ressaltam a importância a e a eficácia da metodologia utilizada 

no programa, onde 19.5% dos tubarões capturados eram tubarões tigres, uma das espécies-

alvo do programa, sendo o segundo tubarão potencialmente agressivo mais capturado pelo 

projeto. É importante ressaltar que durante o período de vigência do programa, nos meses 

em que as operações de pesca estavam sendo realizadas, nenhum incidente com tubarões 

foi verificado, o que comprova que o programa tem cumprido a sua função na mitigação 

dos ataques de tubarões na região. 

 

 

 

Nome científico Nome vulgar N % 

G. cirratum Tubarão lixa 51 58.62 

G. cuvier Tubarão tigre 17 19.54 

C. acronotus Tubarão flamengo 11 12.64 

C. leucas Tubarão cabeça-chata 04 4.60 

C. limbatus Tubarão galha preta 03 3.45 

Carcharhinus sp. 

 

01 1.15 

Total   87 100 

 

 

Não foram detectados tubarões marcados dentro da área do litoral do Recife que é 

monitorada por uma rede de receptores acústicos. Todas as marcações, satélite e acústica 

foram realizadas com sucesso. Dentre os animais que receberam marcações, 04 tubarões 

tigres foram marcados, dos quais um se deslocou para o norte, um se deslocou para sul, se 

encontrando na Bahia aquando a transmissão de dados, e um não transmitiu dados com 

qualidade suficiente para permitir aferir o sentido de deslocamento do animal, ou mesmo se 

o mesmo morreu após a sua liberação. O quarto tubarão tigre marcado chegou a óbito logo 

após ser liberado. Este animal estava enlaçado em uma fita de plástico (Foto 17) e já 

apresentava sinais de debilitação no momento da captura, provavelmente devido aos danos 

fisiológicos causados por esta fita que estava presa próximo à região das brânquias 

Tabela 4. Espécies de tubarões capturados no âmbito do PROTUBA VIII. 
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dificultando a sua respiração. O fato de um dos tubarões tigres ter se deslocado para o sul 

pode ser explicado com uma possível intensificação das correntes marítimas na direção sul 

no período da liberação. Um tubarão da espécie cabeça-chata foi marcado com uma marca 

satélite (Foto 44), porém dados adquiridos a partir da recaptura da marca indicaram que 

este animal provavelmente morreu pouco tempo após a sua liberação. 

Dentre os tubarões inofensivos destaca-se a captura de tubarões-lixa, a espécie de 

tubarão mais capturada durante o PROTUBA VIII (58%) (Tabela 4). Todos os animais 

receberam marcas plásticas externas, que permitem a obtenção de informações como o 

tamanho da população e taxas de crescimento, por exemplo, constituindo-se como uma 

importante ferramenta na avaliação da população desta espécie, a qual teve sua pesca 

proibida desde 2004 (MMA, 2004). O fato do tubarão-lixa ter sido a espécie mais capturada 

é justificado pelo atual estatuto de proteção da espécie, e pelos seus hábitos de residência e 

fidelidade a esta região, tal como demonstrado pelos trabalhos de marcação e recaptura 

realizados na costa de Recife a partir de dados de telemetria acústica (Ferreira, 2012). 

Os resultados apresentados neste relatório demonstram que a estratégia utilizada 

pelo Programa de Monitoramento de Tubarões da Costa de Recife é claramente eficaz e 

menos prejudicial ao ecossistema marinho da região, através da captura, transporte e a 

liberação dos animais potencialmente perigosos para áreas longe da costa, sem retirar estes 

espécimes de suas populações e sim, retirá-los das áreas de risco, contribuindo para reforçar 

a segurança de banhistas e consequente mitigação dos ataques de tubarões na região, 

gerando ainda informações científicas relevantes para o conhecimento do ciclo de vida 

destes animais, a exemplo das publicações produzidas pela equipe executora deste projeto e 

que se anexam ao presente relatório. 
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Figura 1. Tambores disponíveis na Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde são 

realizados os descartes de tubarões para incineração, pela responsabilidade da 

empresa Stericlycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Marcação plástica de um tubarão lixa no cruzeiro 1. 
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Figura 3. Marcação plástica de um tubarão Lixa no cruzeiro de número 2. 

 

 
 

Figura 4. Marcação convencional de um tubarão Lixa no cruzeiro de número 2. 
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Figura 5. Marca plástica de um Tubarão Lixa no cruzeiro de número 2. 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Marca plástica de um tubarão Flamengo no cruzeiro de número 2. 
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Figuras 7a e b. Marcação plástica, acústica e satélite de um tubarão tigre (a) no cruzeiro de 

número 2 e sua respectiva liberação ao mar (b). 

 

 

 
 

Figura 8. Mapa de distribuição dos dados preliminares de marcação do tubarão tigre 

capturado no dia 03 de agosto de 2013 no cruzeiro de número 2. 
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Figura 9. Marcação convencional de um tubarão lixa no cruzeiro de número 3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Recaptura de um tubarão lixa no cruzeiro de número 3. 
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Figura 11. Marcação plástica de um tubarão lixa no cruzeiro de número 4. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Marcação plástica de um tubarão lixa no cruzeiro de número 4. 
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Figura 13. Marcação plástica de um tubarão lixa no cruzeiro de número 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Marcação plástica e acústica de um tubarão lixa no cruzeiro de número 4. 
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Figura 15. Marcação plástica, acústica e satélite (PSAT) de um tubarão tigre, capturado no 

cruzeiro de número 6. 

 

 

 

 
 

Figura 16. Marcação plástica de um tubarão lixa no cruzeiro de número 6. 
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Figura 17. Captura de um tubarão Tigre com uma fita azul inserida ao redor da região 

peitoral no cruzeiro de número 8. 

 

 

 

 
 

Figura 18. Marcação plástica, acústica e satélite de um tubarão Tigre, capturado no 

cruzeiro de número 8. 
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Figuras 19. Tubarão lixa capturado no cruzeiro de número 9 e marcado com marcas 

plástica e acústica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Recaptura de um tubarão lixa, no cruzeiro de número 9. 
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Figura 21. Marcação plástica de um tubarão lixa no cruzeiro de número 11 e colocação de 

OTC. 

 

 

 

 
 

Figura 22. Marcação plástica, acústica e satélite de um tubarão tigre no cruzeiro de número 

15. 
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Figura 23. Marcação plástica de um tubarão lixa no cruzeiro de número 15. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Captura e marcação de um tubarão lixa no cruzeiro de número 19. 
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Figura 25. Tubarão lixa capturado e marcado no cruzeiro de número 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Segundo tubarão lixa (Gynglimostoma cirratum) capturado no espinhel de Boa 

Viagem/Piedade, durante o cruzeiro 20. 
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Figura 27. Marcação plástica de um tubarão lixa no cruzeiro de número 25. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Marcação plástica de um tubarão flamengo no cruzeiro de número 27. 
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Figura 29. Marcação Plástica de um tubarão tigre no cruzeiro de número 29. 

 

 

 

 

Figura 30. Marcação Plastica de um tubarão lixa no cruzeiro de número 29. 
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Figura 31. Marcação de um tubarão lixa no cruzeiro de número 30. 

 

 

Figura 32. Recaptura de um tubarão lixa no cruzeiro de número 30. 
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Figura 33. Marcação plástica de um tubarão lixa capturado no cruzeiro 31. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Marcação de um tubarão lixa capturado no cruzeiro de número 31. 
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Figura 35. Marcação plástica de um tubarão lixa capturado no cruzeiro de número 31. 

 

 

 

 

Figura 36. Marcação plástica de um tubarão tigre capturado no cruzeiro de número 31. 
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Figura 37. Marcação plástica de um tubarão tigre no cruzeiro de número 31. 

 

 

 

 

 

Figura 38. Marcação de um tubarão lixa no cruzeiro de número 35. 
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Figura 39. Marcação de um tubarão lixa no cruzeiro de número 35. 

 

 

Figura 40. Marcação plástica de um tubarão lixa no cruzeiro de número 35. 
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Figura 41. Marcação plástica de um tubarão lixa no cruzeiro de número 36. 

 

 

 

Figura 42. Marcação plástica de um tubarão lixa. 
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Figura 43. Marcação plástica de um tubarão lixa. 

 

 

 

 
 

Figura 44. Marcação plástica, acústica e satélite do tubarão cabeça-chata, capturado no 

cruzeiro 53. 
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Figura 45. Captura e liberação de um tubarão lixa, capturado em Boa Viagem, no cruzeiro 

de número 59. 
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