VIII ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O
ESTUDO DE ELASMOBRÂNQUIOS

OS DESAFIOS DA PESQUISA E ESTUDOS
DE TUBARÕES E RAIAS NO BRASIL

LIVRO DE RESUMOS
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE
Recife, PE, Brasil
31 de março a 4 de abril de 2014

VIII ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O
ESTUDO DE ELASMOBRÂNQUIOS

OS DESAFIOS DA PESQUISA E ESTUDOS DE TUBARÕES E
RAIAS NO BRASIL

Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE
Recife, PE, Brasil
31 de março a 4 de abril de 2014

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O ESTUDO DE ELASMOBRÂNQUIOS
Francisco Marcante Santana Silva
Presidente

Getulio Rincon Filho
Secretário

Maria Lúcia Góes de Araújo
Tesoureira

Carolus M. Vooren
Manoel M. Gonzalez
Ricardo S. Rosa
Rosângela P. T. Lessa
Santiago M. Quijano
Conselheiros

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Maria José de Sena
Reitora

Marcelo Brito Carneiro Leão
Vice-Reitor

VIII ENCONTRO DA SBEEL
Promoção
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Sociedade Brasileira para o Estudo de Elasmobrânquios
Comissão Organizadora
Francisco Marcante Santana da Silva
Presidente

Maria Lúcia Góes de Araújo
Vice-presidente

Ana Rita Onodera Palmeira & Jones Santander
Secretários

Andressa Melo, Elizabeth Cavalcanti, Luísa V. Queiroz, Railma Queiroz
Auxiliares

Aislan Miguel A. Santos, Alany de M. Gomes, Aliete Rocha, Ana Paula B. Martins,
Anderson R. Félix da Silva, Bruno da Silva Rocha, Camila Brasilino B. de Araújo,
Emanuel Leite de Brito, Esther Gomes do Nascimento Silva, Hudson Batista,
Jenyffer Gomes Santos, Jéssika Tamara de Araújo Ferreira, Jonas Eloi, José Rafael,
Leonardo Mendes, Pablo de Melo Freitas, Philippe Nunes, Renata Alves Brito,
Wagner Aguiar, Wialla Karmen T. de Farias
Monitores

Rosangela P. T. Lessa
Fábio H. V. Hazin
Apoio

Akemi Shibiuya, Alberto Amorim, Carolus M. Vooren, Cláudio L. S. Sampaio,
Domingos Garrone Neto, Fábio dos Santos Motta, Fernando Fernandes Mendonça,
Francisco Marcante Santana da Silva, Getúlio Rincon Filho, José Fernando Marques
Barcellos, Manoel Mateus B. Gonzalez, María Cristina Oddone Franco, Maria Lúcia G.
de Araújo, Maurício Pinto de Almeida, Ricardo de Souza Rosa, Rosangela P. T. Lessa,
Santiago Montealegre Quijano, Wallice Paxiúba Duncan
Comitê Científico

APRESENTAÇÃO
As populações de elasmobrânquios vêm sofrendo ao longo das últimas décadas declínios
significativos em todo o mundo, e por este motivo, diversos países e organizações
internacionais, vêm promovendo ações que visam à conservação de tubarões e raias,
principalmente em relação a listas de espécies ameaçadas de extinção e planos nacionais de
ações para a conservação destes animais.
Os tubarões e as raias possuem características biológicas e ecológicas que os tornam mais
vulneráveis a pesca que os demais peixes. Estas características são mais próximas daquelas de
outras espécies de animais protegidas por lei (como mamíferos aquáticos e tartarugas) que dos
chamados peixes ósseos. Aliado a estas características, fatores antrópicos como o aumento do
esforço de pesca, degradação dos ambientes aquáticos e a captura incidental destes animais
causam uma maior depleção das populações de elasmobrânquios em todo o mundo.
No Brasil, avanços (embora tardios para algumas espécies) com relação à conservação de
elasmobrânquios só ocorreram à partir de 2004, quando da criação pelo Ministério do Meio
Ambiente, da Instrução Normativa (IN) 05, que trata do estabelecimento da Lista Nacional das
Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçadas de Extinção (Anexo I) e
Sobreexplotadas ou Ameaçadas de Sobreexplotação (Anexo II) no país. Antes deste fato, os
tubarões e as raias eram considerados como “recurso pesqueiro” e não como “fauna”. Com o
avanço da IN-05, surgiram nos últimos 3 anos um esforço de diversas instituições nacionais
para a criação da uma lista de espécies ameaçadas no Brasil e o Plano de Ação Nacional de
elasmobrânquios marinhos, todos com a participação da SBEEL, faltando apenas a oficialização
destes documentos. Embora exista este esforço, para algumas espécies de tubarões e raias já é
tarde a tomada de medidas. Extinções locais e declínios significativos de populações são
notórios no Brasil, e ações imediatas e urgentes se fazem necessárias.
É neste contexto que a realização do VIII Encontro da SBEEL em Recife vem suprir a
necessidade da discussão sobre o manejo de elasmobrânquios no país, e como devemos
proceder em políticas governamentais ou não com relação a conservação deste grupo. A
Reunião objetiva ser um foro para a apresentação de resultados de pesquisas nos vários campos
da biologia dos elasmobrânquios, para o debate de questões fundamentais acerca da exploração
e conservação de suas espécies, e para proporcionar elementos que despertem o interesse sobre
este grupo animal, no meio acadêmico das Ciências Biológicas, Engenharia de Pesca,
Limnologia e Oceanografia, bem como, para contribuir com a formação de recursos humanos
especializados. Isto tudo irá ocorrer na Universidade Federal Rural de Pernambuco, uma das
instituições nacionais de referência em estudos de tubarões e raias no Brasil.
A comissão organizadora do VIII Encontro da SBEEL deseja que o evento seja profícuo
para todos os participantes e que contribua significativamente para avanços na conservação e de
tubarões e raias. Benvindos à Recife.

Francisco Marcante Santana da Silva
Presidente da Comissão organizadora do VIII ESBEEL
Presidente da SBEEL
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Local: UFRPE - CEAGRI II, Edifício Vasconcelos Sobrinho.
Período: 31 de março a 4 de abril de 2014.

Segunda-feira, 31 de março
9:00 – 17:00

9:00 – 17:00
17:30 - 19:30

Minicursos:
1 . Técnicas multivariadas para estudios de ecología trófica.
Dr. Andrés Navia (Fundación Squalus, Colômbia).
2. Aplicação de telemetria por satélite com tubarões.
Dr. Ramón Bonfil (Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil).
3. Sistemática e evolução dos Chondrichthyes.
Dr. Ricardo S. Rosa (Universidade Federal da Paraíba, Brasil).
Credenciamento e novas inscrições.
Solenidade de abertura.
Palestra de abertura: “Technological advances relevant to shark conservation research –
some personal thoughts on an exciting future”. Dr. Vic Peddemors. New South Wales
department of Primary Industries. Austrália.

Terça-feira, 1° de abril
08:30 – 09:30

09:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 14:30

14:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 20:00

Palestra 1: “Sequential and serial shark sttacks on humans over an abbreviated period of
time and space in Sharm el-Sheikh, Egypt: 6 days, 5 attacks, 2 species – 2 sharks?” Dr.
George Burgess. Florida Program for Shark Research, Florida Museum of Natural
History, University of Florida, Gainesville, FL, USA.
Apresentações orais.
Intervalo.
Apresentações orais.
Almoço.
Lançamento do livro: “Rayas de agua dulce (Potamotrygonidae) de Suramérica. Parte I.
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Guyana, Surinam y Guayana Francesa:
diversidad, bioecología, uso y conservación”. Org. Carlos A. Lasso, Ricardo S. Rosa,
Paula Sánchez-Duarte, Mónica A. Morales-Betancourt, Edwin Agudelo-Córdoba.
Sessão de pôsteres.
Intervalo.
Palestra 2: “Sharks, shark research and shark fisheries in South Africa”. Dr. Geremy
Cliff. KwaZulu-Natal Sharks Board and University of KwaZulu-Natal, South Africa.
Assembléia geral.
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Quarta-feira, 2 de abril
08:30 – 09:30

09:30 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15– 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 15:00

15:00 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 17:30
17:30 – 18:30

Palestra 3: “Good practices to reduce the mortality of sharks and rays caught
incidentally by the tropical tuna purse seiners”. Dr. Bernard Séret. Museum National
d’Histoire Naturelle. / IRD (MNHN – França).
Simpósio 1: “Espécies compartilhadas de elasmobrânquios”. Dr. Fábio Hazin (UFRPE),
Dra. Paola Mejía Falla.
Intervalo.
Apresentações orais.
Almoço.
Palestra 4: “Estudos de dinâmica espacial de tubarão branco Carcharodon carcharias
através de marcação via satélite”. Dr. Ramon Bonfil. Departamento de Pesca e
Aqüicultura – Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Apresentações orais.
Intervalo.
Apresentações orais.
Sessão de pôsteres.

Quinta-feira, 3 de abril
08:30 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45– 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 17:30

17:30 – 18:30

Palestra 5: “Evaluación de la importância ecologica de elasmobrânquios em redes
tróficas, uma questión de escala”. Dr. Andrés Navia. Fundación SQUALUS.
Apresentações orais.
Intervalo.
Apresentações orais.
Almoço.
Palestra 6: “A locomoção dos condrictes”. Dr. Carolus Maria Vooren. Universidade
Federal do Rio Grande (FURG).
Apresentações orais.
Intervalo.
Simpósio 2: “O papel das Organizações Não Governamentais no na conservação de
elasmobrânquios do Brasil”. Sr. Paulo Guilherme Cavalcanti (Divers For Sharks) e
Wendel Estoll (Sea Shepherd).
Sessão de pôsteres.

Sexta-feira, 4 de abril
08:30 – 10:00

10:00 – 10:15
10:15 – 12:00

12:00 – 14:00
14:00 – 16:00

16:00 – 16:30
16:30 – 17:30

Simpósio 3: “Raias de água doce”. Dr. Carlos Lasso (Instituto de Investigación de los
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt), Dr. Ricardo Rosa (UFPB), Dra. Maria
Lucia Araújo (UFRPE).
Intervalo.
Mesa-redonda: “Desafios e conquistas do PAN - elasmobrânquios.” Dr. Jorge Kotas
(ICMBio), Dr. Andrés Navia (Fundación SQUALUS), Dr. Cláudio Sampaio (UFAL),
Dr. Fábio Motta (UNESP).
Almoço
Simpósio 4: “A importância dos estudantes na SBEEL e os desafios dos pós-graduandos
na pesquisa de elasmobrânquios no Brasil” – Me. Jones Santander (UFPE), Me.
Mariana Rêgo (UFRPE), Me. Natascha Wosnick (UFPR), Dr. Hugo Bornatowski
(UFPR).
Entrega de prêmios.
Encerramento.
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CRONOGRAMA DA PROGRAMAÇÃO
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APRESENTAÇÕES ORAIS
Terça- feira (01/04) – manhã
TUBARÕES DO BRASIL: UM SITE INTERATIVO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA.
Ricardo S. Rosa, Carlos Alberto Toscano de Britto, Otto Bismarck Fazzano Gadig.
PRIMEIRO REGISTRO DE PADRÃO DE PIGMENTAÇÃO PARA FOTO-IDENTIFICAÇÃO NA
NADADEIRA CAUDAL DA ESPÉCIE Sympterigia acuta Garman,1877.
Rebeca A. Marques, Tainá G. Júlio.
HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS LINFÓIDES DE EMBRIÃO DE Prionace glauca (LINNAEUS, 1758),
(CARCHARHINIFORMES - ELASMOBRANCHII).
Carlos E. Malavasi-Bruno, Fernanda Cardoso, Cirstiane Cagnon Ramos, Juliana Marinho, Augusta O. M.
Mello, Bianca S. Rangel, Alberto F. Amorim, José R. Kfoury Junior.
BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Urotrygon microphthalmum (BATOIDEA:UROTRYGONIDAE) DA
COSTA DE PERNAMBUCO, BRASIL.
Jones Santander-Neto, Maria Lucia G. Araújo, Rosângela P.T. Lessa.
BIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DE Myliobatis goodei (Garman, 1885) E Myliobatis ridens (Ruocco,
Lucifora, De Astarloa, Mabragaña & Delpiani, 2012) (CHONDRICHTHYES: RAJIFORMES) NA
PRAIA DO CASSINO, RS.
Priscila R. V. Araújo, Rayd Ivanoff, Gonzalo Velasco, Maria Cristina Oddone.
ASPECTOS DA BIOLOGIA DO CAÇÃO RABO SECO Rhizoprionodon porosus (POEY, 1861)
(CHONDRICHTYES-CARCHARHINIDAE)
NA
PLATAFORMA
CONTINENTAL
DE
PERNAMBUCO, BRASIL.
Maria Lúcia Góes de Araújo, Dante Jordão, Kaio Lopes de Lima, Francisco Marcante Santana,
Rosângela Lessa.
ULTRASONOGRAPHY IN PREGNANT Zapteryx brevirostris AND THE IMPORTANCE OF THE
METHODOLOGY FOR PRENATAL RESEARCH.
Natascha Wosnick; Carolina A. Freire

Quarta-feira (02/04) – manhã
ESTUDO DE CASO DO INCIDENTE COM TUBARÃO DE BRUNA GOBBI: PERIGOS
ASSOCIADOS AO ATAQUE.
João Carlos Maia, Pedro de S. Pereira, Rosângela P. T. Lessa.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO A
RESPEITO DOS INCIDENTES COM TUBARÕES NA COSTA DE PERNAMBUCO.
Elizabeth R. S. Cavalcanti; Emmanuelly Creio; Mariana G. de Azevedo; Maria Carolina. Ferraz; Luísa V.
Queiroz; Lauracy B.dos S. Souza; Fábio H. V. Hazin; Paulo G. V. de Oliveira.
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Quarta-feira (02/04) – tarde
PATERNIDADE MÚLTIPLA EM UMA ESPÉCIE ENDÊMICA DE RAIA DE ÁGUA DOCE,
Potamotrygon leopoldi.
Jockson M. Melo, Patrícia Charvet-Almeida, Stephen A. Karl, Andrey L.F. Castro.
HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ECOLOGÍA TRÓFICA DE Sphyrna corona Y S. media DE LA ZONA
CENTRAL DEL PACÍFICO COLOMBIANO.
Esteban Galindo, Andrés F. Navia, Alan Giraldo.
DIETA DE TRÊS ESPÉCIES DE Dasyatis (ELASMOBRANCHII: DASYATIDAE) COM
OCORRÊNCIA NA ZONA COSTEIRA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL
Aristóteles Philippe N. Queiroz, Dante J. de Vasconcelos Freitas, Francisco M. Santana, Maria Lúcia G.
de Araújo, Rosângela Paula T. Lessa.
ECOLOGIA TRÓFICA DA RAIA VIOLA (Rhinobatos percellens) (WALBAUM, 1792) CAPTURADA
EM CAIÇARA DO NORTE (RN).
Dante J.V. Freitas, Rosangela P.T. Lessa.
DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA QUE OPTIMIZA LA OBSERVACIÓN DE BANDAS DE
CRECIMIENTO EN VÉRTEBRAS DE Mustelus lunulatus, Narcine leoparda Y Potamotrygon
magdalenae.
Jose Gabriel Perez-Rojas, Paola A. Mejía-Falla, Andrés F. Navia.
DEMOGRAFÍA DE HEMBRAS DE Urotrygon rogersi DE DOS ÁREAS CON DIFERENTES
NIVELES DE PRESIÓN PESQUERA.
Paola A. Mejía-Falla, Enric Cortés, Fernando Zapata.

Quinta-feira (03/04) – manhã
MARCAÇÃO VIA SATÉLITE E PADRÃO DE MOVIMENTAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO
TUBARÃO LOMBO PRETO Carcharhinus falciformis (MULLER & HENLE, 1839) NO OCEANO
ATLÂNTICO SUDOESTE E EQUATORIAL
Fernanda O. Lana; Bruno C. L. R. Macena; Fábio H. V. Hazin
THE HORIZONTAL MIGRATION OF HAMMERHEAD SHARKS ALONG THE SOUTHERN
BRAZILIAN COAST, BASED ON THEIR EXPLOITATION PATTERN AND CONSIDERATIONS
ABOUT THE IMPACT OF THE ANCHORED GILLNETS ACTIVITIES ON THESE SPECIES.
Jorge E. Kotas, Miguel Petrere Jr., Roberta A. dos Santos, Ajax Bustamante, Celso F. Lin, Antonio A. da
Silveira, Elizabeth L.V. Micheletti.
PRIMEIRAS INFORMAÇÕES ACERCA DOS DESLOCAMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS
DO TUBARÃO MARTELO (Sphyrna lewini) A PARTIR DO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E
SÃO PAULO, BRASIL.
Natalia P. A. Bezerra, Bruno C. L. Macena, Fábio Hazin, Paulo Travassos.
OCORRÊNCIA DA RAIA Manta birostris (WALBAUM, 1792) NO COMPLEXO ESTUARINO DE
PARANAGUÁ, PARANÁ, SUL DO BRASIL.
Andrielli M. Medeiros, Camila Domit.
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MOVIMENTAÇÃO E USO DO HABITAT DO TUBARÃO LIXA (Ginglymostoma cirratum,
BONNATERRE 1778), MONITORADO POR TELEMETRIA ACUSTICA NO LITORAL DE RECIFE,
PERNAMBUCO
Emmanuelly Creio Ferreira, Ilka S. L. B. Nunes; Fábio H. V. Hazin.
ASPECTOS DO USO DO HABITAT DA RAIA PREGO, Dasyatis americana (HILDEBRAND &
SCHROEDER, 1928), NO LITORAL DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, ESTADO DE
PERNAMBUCO – BRASIL.
Ilka Branco-Nunes, Emmanuelly Creio, Paulo Oliveira, André Afonso, Fábio Hazin.

Quinta-feira (03/04) – tarde
“MAR SEM CAÇÃO NUM É MAR!”: ETNOICTIOLOGIA DE PESCADORES ARTESANAIS
ACERCA DOS TUBARÕES (CHONDRICHTHYES: ELASMOBRANCHII) NO SUL DA BAHIA,
BRASIL.
Márcio L. V. Barbosa Filho; Eraldo M. Costa Neto; Alexandre Schiavetti
PESCA ARTESANAL E CAPTURA DE Myliobatis spp. (CHONDRICHTHYES: RAJIFORMES) NA
PRAIA DO CASSINO, RS
Priscila R. V. Araújo, Rayd Ivanoff, Maria C. Oddone,Gonzalo Velasco
A PESCA DE RAIAS DA FAMÍLIA RAJIDAE PELA FROTA DE ARRASTO DUPLO NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
Rafael F. Valle, Raquel R. M. Martins-Ingletto

PÔSTERES

Terça-feira (01/04)
ESTRUTURA E DIMORFISMO SEXUAL DENTAL EM Dasyatis hypostigma (SANTOS &
CARVALHO, 2004) (MILIOBATIFORMES, DASYADAE) .
Aline N. Poscai, Bianca S. Rangel, Beatriz Paiva, Natalia Della-Fina, Eduardo Malavasi-Bruno, Alberto
F. Amorim & Rose E. G. Rici.
ANATOMIA DE EMBRIÕES DE Squatina occulta (VOOREN & SILVA, 1991) (ELASMOBRANCHII
– SQUATINIFORMES).
Bianca S. Rangel, Natalia Della-Fina, Bárbara Piva-Silva, Aline N. Poscai, Sandra S. Rodrigues, Eduardo
Malavasi-Bruno, Alberto F. Amorim & Rose E. G. Rici.
CARACTERIZAÇÃO DA CHONDROFAUNA DA RESERVA BIOLÓGICA MARINHA DO
ARVOREDO E SUA ZONA DE AMORTECIMENTO.
Jorge E. Kotas, Agatha, C.N. dos Santos, Abattepaulo, F.V., Vaz dos Santos, A.M.
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF CLASPERS OF THE SOUTHWESTERN ATLANTIC OCEAN
CATSHARKS GENUS Scyliorhinus (CHONDRICHTHYES, SCYLIORHINIDAE).
Karla Diamantina de A. Soares, Ulisses L. Gomes.
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LEVANTAMENTO DOS CARCHARHINIFORMES DEPOSITADOS NA COLEÇÃO ICTIOLÓGICA
DO DEPARTAMENTO DE SISTÉMATICA E ECOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
PARAÍBA – UFPB.
Nyelson S. Nonato, Jessé M. F. Filho, Katherine Morais Porto Viana, Ricardo S. Rosa.
MORFOLOGIA DAS AMPOLAS DE LORENZINI E LINHA LATERAL EM EMBRIÕES DE
Prionace glauca (LINNAEUS, 1758) (ELASMOBRANCHII - CARCHARHINIFORMES).
Aline N. Poscai, Bianca S. Rangel, Eduardo Malavasi-Bruno, Alberto F. Amorim, Rose E. G. Rici.
ASPECTOS MORFOLÓGICOS DOS DENTÍCULOS ORAIS DE CAÇÃO-FRANGO Rhizoprionodon
lalandii (MÜLLER E HENLE, 1839) (ELASMOBRANCHII, CARCHARHINIDAE).
Bianca S. Rangel, Adriano P. Ciena, Eduardo Malavasi-Bruno, Natalia Della-Fina, Bárbara Piva-Silva,
Aline N. Poscai, Alberto F. Amorim, Rose E. G. Rici.
MORFOLÓGIA DA NADADEIRA DORSAL DE TUBARÃO-AZUL, Prionace glauca (LINNAEUS,
1758), (CARCHARHINIFORMES - ELASMOBRANCHII).
Carlos E. Malavasi Bruno; Alberto F. de Amorim; Jose R. Kfoury Junior; Rose E. Grassi Rici.
CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO DA RAIA Himantura schmardae NA COSTA DO CEARÁ .
Manuela A.N. Sales, Carlos C. Cavalcante, Vicente V. Faria.
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA CAVIDADE OROFARÍNGEA EM EMBRIÕES DE
Prionace glauca (LINNAEUS, 1758) (ELASMOBRANCHII - CARCHARHINIFORMES).
Bianca S. Rangel, Adriano P. Ciena, Eduardo Malavasi-Bruno, Aline N. Poscai, Alberto F. Amorim,
Rose E. G. Rici.
DESCRIPTION OF THE MORPHOLOGY OF THE TESTES OF THE NURSE SHARKS
Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788).
Mariana G. Rêgo, Leonardo M. da Silveira, Fábio H. V. Hazin, Paulo G. V. Oliveira , Joaquim Evêncio
Neto, Maria Lucia G. araujo & John Fitzpatrick.
DIVERSIDADE DE TUBARÕES E RAIAS DO RN.
Tiego L. A. Costa, Liana F. Mendes.
ECOMORFOMETRIA DE EMBRIÕES DE ARRAIAS DE ÁGUA DOCE (POTAMOTRYGONIDAE):
COM ÊNFASE AO ESTILO DE VIDA DOS NEONATOS.
Érica M. do Vale; Maria Isabel da Silva, Eliza M. C. C. Sena, Yago V. S. dos Santos, Wallice L. P.
Duncan.
MORFOLOGIA EXTERNA DAS OTOCÔNIAS ÚNICAS EM RAIAS DE ÁGUA DOCE Potamotrygon
orbignyi DO ALTO TOCANTINS.
Rafael O. D. Mota, Júlia P. L. C. Machado, Marcela P. Machado, Getulio Rincon.
DIFERENÇAS NA MORFOLOGIA DENTÁRIA DE DUAS ESPÉCIES DE RAIAS DE FOGO DO RIO
TOCANTINS, Potamotrygon henlei (DL) E Potamotrygon sp..
Júlia P. L. C. Machado, Marcela P. Machado, Rafael O. D. Mota, Getulio Rincon.
ANÁLISE MULTIVARIADA APLICADA NA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL EM PROPORÇÕES
CORPORAIS DA RAIA TREME-TREME Narcine brasiliensis.
Fernanda A. Rolim; Matheus M. Rotundo; Teodoro Vaske-Júnior.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DAS CABEÇAS E MANDÍBULAS DE TUBARÕES DA
ORDEM
CARCHARHINIFORMES
(COMPAGNO,
1973)
(ELASMOBRANCHII:CHONDRICHTHYES) CAPTURADOS NO LITORAL DE PERNAMBUCO.
Railma Queiroz, Andressa Melo, João Maia, Jonas Rodrigues, Maria Lucia G. de Araújo, Rosângela
Lessa.

Quarta-feira (02/04)
PARASITISMO POR BAGRES HEMATÓFAGOS (VANDELLIINAE) EN RAYAS DE AGUA
DULCE (POTAMOTRYGONIDAE).
Mónica A. Morales-Betancourt 1, Carlos A. Lasso, Oscar M. Lasso-Alcalá, Carlos DoNascimiento.
OCORRÊNCIA DE CONFLITO SEXUAL EM Potamotrygon motoro (MÜLLER & HENLE, 1841)
(CHONDRICHTHYES-POTAMOTRYGONIDAE) NA BACIA AMAZÔNICA.
Maria Lúcia Góes de Araújo, Sara Maria Viana Melo, Marcelo Carvalho.
OCORRÊNCIA DE FÊMEAS PRENHES DE Squatina occulta (VOOREN & SILVA, 1991)
(ELASMOBRANCHII, SQUATINIDAE) NO SUDESTE DO BRASIL.
Natalia Della Fina, Rodrigo R. Barreto, Bárbara Piva Silva, Bianca S. Rangel, Eduardo M. Bruno, Alberto
F. Amorim.
ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE TRÊS ESPÉCIES DE Dasyatis
(ELASMOBRANCHII:DASYATIDAE) CAPTURADAS NO LITORAL DE PERNAMBUCO.
Andressa Melo, Railma Queiroz, Maria Lúcia G. de Araújo, Rosângela Lessa.
REGISTRO DE UMA FÊMEA GRÁVIDA DE Pritis pristis (ELASMOBRANCHII: PRISTIDAE) NA
COSTA NORTE DO BRASIL
Jorge L. S. Nunes; Getúlio Rincón; Nivaldo M. Piorski; Ana Paula B. Martins
ANALYSIS OF TWO TRANSPORT TECHNIQUES WITH
PHYSIOLOGICAL STUDIES IN LABORATORY.
Natascha Wosnick; Carlos Matuella Nickel; Carolina A. Freire.

Zapteryx

brevirostris

FOR

VARIAÇÃO INTRA E INTERESPECÍFICAS DO PERFIL PROTEICO E DA ATIVIDADE
PROTEOLÍTICA DO MUCO DE POTAMOTRIGONÍDEOS DA BACIA AMAZÔNICA.
Yago V. S. dos Santos, Érica M. do Vale, Eliza M. C. C. Sena, Maria Isabel da Silva, Wallice L. P.
Duncan.
Mecanismos de transportes iônicos sensíveis ao amiloride e ácido fenilantranílico na arraia cururu
(Potamotrygon sp.), espécie endêmica da bacia do Rio Negro (Amazônia Central)
Eliza M. C. C. Sena, Yago V. S. dos Santos, Érica M. do Vale, Guilherme M. Freire, Wallice P. Duncan.
ENCALHE DO TUBARÃO BALEIA Rhincodon typus (Rhincodontidae), NO LITORAL BAIANO,
COM NOTAS SOBRE SUA ALIMENTAÇÃO.
Gabriel Soeiro; José de Anchieta C. C. Nunes; José Amorim Reis-Filho; Diego Medeiros, Cláudio L. S.
Sampaio.
NOTAS SOBRE OS HÁBITOS ALIMENTARES DE JUVENIS DO CAÇÃO-FLAMENGO
Carcharhinus acronotus (POEY, 1860) NO LITORAL DE PERNAMBUCO, BRASIL.
Jonas E. de Vasconcelos-Filho; Dante V. Freitas; Rosangela P. T. Lessa.
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PRIMEIRO REGISTRO DE PREDAÇÃO ENTRE DASYATIDEOS NA COSTA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, BRASIL.
Ilka Branco Nunes, Fernanda Albuquerque, Diogo Nunes, Paulo Oliveira, Fábio Hazin.
ECOLOGICAL IMPORTANCE OF SHARKS AND RAYS IN A STRUCTURAL FOOD WEB
ANALYSIS IN SOUTHERN BRAZIL.
Hugo Bornatowski, Andrés F. Navia, Raul R. Braga, Marco F. M. Corrêa, Vinícius Abilhoa.
FEEDING ECOLOGY AND TROPHIC COMPARISONS OF SIX SHARK SPECIES IN A COASTAL
ECOSYSTEM OFF SOUTHERN BRAZIL.
Hugo Bornatowski, Raul R. Braga, Marco F. M. Corrêa, Vinícius Abilhoa.
FEEDING COMPARISONS OF FOUR BATOIDS (ELASMOBRANCHII) IN COASTAL WATERS
OF SOUTHERN BRAZIL.
Hugo Bornatowski, Natascha Wosnick, Wanessa P. David do Carmo, Marco Fábio Maia Corrêa, Vinícius
Abilhoa.
HÁBITOS ALIMENTARES DE JOVENS DE TUBARÃO-MARTELO Sphyrna lewini (GRIFFITH &
SMITH, 1834) (CHONDRICHTHYES, SPHYRNIDAE) NA ÁREA COSTEIRA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
Priscila M.Dolphine, Fabio S. Motta, Teodoro Vaske Junior, Otto B. F. Gadig.

Quinta-feira (03/04)
COMPARAÇÃO DA FAUNA DE ELASMOBRÂNQUIOS ENTRE DUAS ÁREAS COSTEIRAS DO
LITORAL DE RECIFE - PE, BRASIL.
Camila B. B. de Araújo; André S. Afonso; Fabio H. V. Hazin.
AVISTAGENS DE Rhincodon typus EM MONITORAMENTO AÉREO NA BACIA DE SANTOS,
SUDESTE DO BRASIL.
Bruna Lunardi, Tomaz S. Horn, Federico Sucunza, Emanuel Ferreira, Daniel Danilewicz.
HORIZONTAL MOVEMENTS, TEMPERATURE AND DEPTH PREFERENCES OF A FEMALE
PELAGIC STINGRAY, Pteroplatytrygon violacea (BONAPARTE, 1832), IN THE WESTERN
EQUATORIAL ATLANTIC OCEAN.
Luísa V. M. V. Queiroz; Dráusio P. Véras; Mariana T. Tolotti; Fábio H. V. Hazin.
OCORRÊNCIA DE Mobula japanica NO LITORAL NORTE DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.
Bruna Lunardi, Tomaz S. Horn, Fábio Hazin, Sibele Mendonça, Tawnni Vargas, Maíra dos Santos.
MONITARAMENTO ACÚSTICO DA RAIA MANTA CHILENA Mobula tarapacana NO
ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, BRASIL.
Natalia P. A. Bezerra, Sibele A. de Mendonça, Bruno Macena, Fabio H. V. Hazin.
PRIMEIROS INDÍCIOS DE UMA ÁREA DE BERÇÁRIO DE RAIAS NO LITORAL SUL DO RN.
Tiego L. A. Costa, José D. C. Gomes.
ASPECTOS DA PESCA DE CAÇÕES PELA FROTA DE ESPINHEL PELÁGICO NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.
Raquel R. M. Martins-Ingletto; Caio Faro.
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LEVANTAMENTO “ESPÉCIE-ESPECÍFICO” DOS TUBARÕES E RAIAS NA COSTA
PARANAENSE. UMA VISÃO GERAL DOS DESEMBARQUES DA PESCA ARTESANAL DO
PARANÁ.
Felipe V. Abbatepaulo & Hugo Bornatowski.
DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DAS CAPTURAS DOS TUBARÕES MARTELO (Sphyrna spp.)
NO ATLÂNTICO SUL EQUATORIAL.
Júlio L. Araújo, Natalia P.A. Bezerra, Fábio H.V. Hazin.
O COMÉRCIO DE NADADEIRAS DE CAÇÕES (CHONDRICHTHYES; ELASMOBRANCHII) POR
PESCADORES ARTESANAIS DO SUL DA BAHIA, BRASIL.
Márcio L. V. Barbosa Filho; Eraldo M. Costa Neto; Alexandre Schiavetti.
DESCRIÇÃO ETNOGRÁFICA DA “ESPERA”: ARTE DE PESCA DIRECIONADA À CAPTURA DE
CAÇÕES (CHONDRICHTHYES: ELASMOBRANCHII) POR PESCADORES ARTESANAIS DO
SUL DA BAHIA, BRASIL.
Márcio L. V. Barbosa Filho; Eraldo M. Costa Neto; Alexandre Schiavetti.
ABUNDANCE OF COASTAL DEMERSAL RAYS AFTER A BAN OF MOTOR OTTER
TRAWLERS.
Inah Sátiro, Janaina H. Sales, Felipe C. Carvalho, Jorge I. Sánchez-Botero, George H. Burgess, Vicente V.
Faria.
COMPOSIÇÃO DOS DESEMBARQUES DE ARRAIAS NA PESCA ARTESANAL NO LITORAL DE
PERNAMBUCO.
Railma Queiroz , Andressa Melo, João Maia, Maria Lúcia G. de Araújo, Rosângela Lessa.
COLEÇÃO BIOLÓGICA DIDÁTICA SOBRE TUBARÕES COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL.
Maria Carolina Ferraz; Emmanuelly Creio; Elizabeth Cavalcanti; Mariana Azevêdo; Luiza Queiroz;
Lauracy Benevides; Fábio Hazin.
A IMAGEM DOS TUBARÕES: UMA ANÁLISE À ABORDAGEM DA MÍDIA.
Yuri V. Niella, João P. P. Oliveira, Indyara Ribeiro.
PROJETO SHARKX: EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA NA PRESERVAÇÃO
DOS TUBARÕES E RAIAS: UMA MUDANÇA DE PARADIGMA EM CURSO.
Aline N. Poscai, Bianca S. Rangel, Alexandre Rodrigues, Daniel Moura.
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RESUMOS DAS PALESTRAS

PALESTRA DE ABERTURA
Dr. Vic Peddemors
New South Wales Department of Primary Industries, Fisheries NSW@SIMS, 19 Chowder Bay Road,
Mosman, Sydney, NSW 2088, Australia

Technological advances relevant to shark conservation research – some personal thoughts
on an exciting future.
The technological advances experienced during the past decade have provided a plethora of new
gadgets to build the toolbox of shark conservation scientists.
Undoubtedly, the invention of the smart phone, has been a driving factor in miniaturisation and
improvements of electronic-related components, but it has also spearheaded a new wave of
thinking: scientists can use Apps and related social media to not only reach out to the public, but
also to obtain new sources of data and funding (crowd-sourcing).
Miniaturisation and improved data storage capabilities have also vastly expanded the options
available for image capture, whether it be video filming for remote behavioural analysis, Baited
Remote Underwater Video (BRUV) for biodiversity assessments, or photographs for individual
animal recognition and potential population size estimates. New camera technology will
inevitably also assist in conducting aerial surveys for sharks in suitable locations, either via
manned aircraft or Unmanned Aerial Vehicles (UAVs, popularly known as ‘drones’).
Telemetry abilities to track sharks have improved substantially over the past decade. Early
generation Pop-Up Satellite Archival Tags (PSATs) used on large, wide-ranging sharks, have
been joined by SPLASH and SPOT satellite tags that provide more instantaneous data. Acoustic
telemetry has become widely used by students of more ‘resident’ elasmobranchs, with well laid
out receiver arrays being able to provide detailed animal movement data through e.g. VPS
(Vemco Positioning System) as well as economically detecting long range movements. Several
large-scale multi-disciplinary and national scale collaborations combine to form the Ocean
Tracking Network that allows animal movements to be correlated to environmental conditions
and researchers to share resources and information. Australia's Integrated Marine Observing
System (IMOS) Animal Tracking and Monitoring has built a database portal where vast data
streams are stored, quality assessed and available to researchers potentially based thousands of
kilometres away.
The new age in shark conservation research extends to incorporating historical data. Impressive
improvements in hand-writing recognition software are now capable of rapidly digitising
historical databases that previously would have been too resource intensive to manually punch
into a computer prior to analysis. This will inevitably provide new insights for long-term
changes in shark population dynamics, which all too often have been driven by excess human
consumption demands.
The latter’s impact on shark populations should be reduced as shark conservation scientists
develop mitigation techniques that reduce unwanted catch through modifications to fishing gear.
This avenue of research has the prospect to substantially enhance shark conservation measures.
15

PALESTRA 1

Dr. George Burgess
Sequential and serial shark sttacks on humans over an abbreviated period of time and
space in Sharm el-Sheikh, Egypt: 6 days, 5 attacks, 2 species – 2 sharks?
George H. Burgess1, Galal Nasser2
1

Florida Program for Shark Research, Florida Museum of Natural History, University of Florida,
Gainesville, FL, USA
2

Environment Department, Chamber of Diving and Watersports, Egyptian Environment Affairs Agency,
South Sinai, Egypt

In 2010, the tourist community of Sharm El Sheik, Egypt was shaken by the unprecedented
occurrence of five severe shark attacks (one a fatality) over a six day period. All incidents took
place within a stone’s throw from shore and within a nine km stretch of coastline. A pair of
attacks separated by 20 min and several hundred m occurred on 30 November and on the
following day another pair occurred 6 km away and less than five minutes and 20-30 m apart.
The testimony of abundant credible witnesses, fortuitous photographic evidence, and
examination of wound characteristics allowed identification of the attacking species as shortfin
mako (Isurus oxyrinchus) and oceanic whitetip (Carcharhinus longimanus) sharks, two pelagics
not normally implicated in nearshore attacks. Evidence confirms that single individuals of each
species were the attackers in two pairs of incidents. Although identification of the attacker in the
fifth incident couldn’t be confirmed, the wounds produced indicate the perpetrator was a
carcharhinid of the same size as the twice-implicated attacking whitetip. When considered
within the temporal-locational sequence, this suggests that a single whitetip could have been a
partner to three attacks and that two sharks were responsible for all five. Furthermore,
underwater photographers documented the movements and aggressive behavior of the attacking
whitetip in the days immediately following the final attack. Biotic and abiotic factors
contributing to this unique event are discussed with particular reference to elevated water
temperatures, dumping of refuse by ocean-going vessels, overfishing, and attraction of marine
life by feeding.
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PALESTRA 2

Dr. Geremy Cliff
KwaZulu-Natal Sharks Board and University of KwaZulu-Natal, South Africa

Sharks, shark research and shark fisheries in South Africa
South Africa, despite a relatively short coastline of 2800 km, has one of the most diverse
elasmobranch faunas in the world, with 172 species or about 15% of the world elasmobranch
fauna. Of these 15 species are endemic to South African waters. In terms of their global
conservation status 37 are regarded as Vulnerable, four as Endangered and six as Critically
Endangered in terms of IUCN Red List of Threatened Species.
Historically shark fisheries management has been of low priority in South African waters. The
total catch is estimated at 3500 tons per annum, comprising directed and by-catch fisheries.
Within commercial fisheries, there are few restrictions on catch although some fisheries are
restricted in terms of fishing effort. Few shark species, including the white shark Carcharodon
carcharias , whale shark Rhincodon typus and basking shark Cetorhinus maximus, have the
benefit of specific protection, with South Africa being the first country to fully protect the white
shark in 1991.

A National Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks

(NPOA-Sharks) has been compiled. Efforts are being made to raise the awareness of the need
to conserve sharks through inter alia the development of a South African Biodiversity
Management Plan for Sharks.
A Southern African Shark and Ray Symposium was first held in 2011, with the second such
meeting in 2013. Of the 26 papers presented in 2013, the most common species studied was the
white shark (6 papers).
Shark

viewing,

especially

scuba

diving,

is

growing

in

popularity

with

white,

raggedtooth/sandtiger Carcharias taurus, tiger Galeocerdo cuvier, blacktip Carcharhinus
limbatus, Zambezi/bull Carcharhinus leucas and scalloped hammerhead Sphyrna lewini being
the focal species. Diving with white sharks is conducted from the protection of a cage. There
are also opportunistic encounters with whale sharks. Because the three most dangerous shark
species, namely white, bull and tiger, occur along much of the coastline, shark attack is a
problem. In the province of KwaZulu-Natal on the east coast, a shark control program to
provide the public with protection has been in operation since 1952 at popular beaches.
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PALESTRA 3

Dr. Bernard Séret
Museum National d’Histoire Naturelle. / IRD (MNHN – França)

Good practices to reduce the mortality of sharks and rays caught incidentally
by the tropical tuna purse seiners
Poisson F., Séret B., Vernet A.L., Goujon M. & L. Dagorn

The reduction of the bycatch mortality is an objective of the ecosystem approach to fisheries
and a request by consumers. The involvement and the participation of the resource users is
necessary to develop efficient and practical mitigation techniques. Fishers handle animals as a
part of their job duties and it is essential to identify good practices that ensure the safety of the
crew and optimize the survival of the released animals. Combining scientific observations and
fishers (French purse seine fleet) empirical knowledge, handling/release guidelines are proposed
for sharks and rays, including large ones like whale sharks and manta rays incidentally caught
by tropical tuna purse seine fleet vessels. New ideas emerging from scientists/fishers exchanges
are also proposed although not yet tested. These best practices on decks of fishing vessels
should contribute to reduce the fishing mortality of some vulnerable species. Mitigation
research is by definition an iterative process and different complementary methods must be
carried out at the different steps of the fishing process to significantly reduce the mortality of
these animals.
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PALESTRA 4

Dr. Ramón Bonfil
DEPAQ, Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE

Estudos de dinâmica espacial de tubarão branco Carcharodon carcharias
através de marcação via satélite

Recent studies with satellite tags have unveiled a number of important findings about the spatial
dynamics of the white shark, Carcharodon carcharias. We review the methods used to deploy
pop-up archival tags and real-time satellite tags on white sharks and the key results from these
studies. Three teams working under similar projects have deployed a total of 24 real-time
satellite tags and 31 pop-up archival tags on great white sharks in South Africa (2002-2004),
New Zealand (2005-2007) and Mexico (2006). The success of data recovery with pop-up
archival tags depends on the technique used to securely attach the device as well as the length of
the deployment. A thorough protocol for catching and tagging live white sharks of up to 5 m TL
with real-time satellite tags has been developed and is presented here. This involves a careful
catching technique that minimizes stress and endangerment of shark and tagging crew, the
provision of veterinary care during tagging, and the possibility of tag shedding after a
reasonable period of time. Our results include the first transoceanic return migration recorded
for white sharks, newly discovered movements from New Zealand to tropical islands in the
South Pacific, and the first real-time track for a white shark from the west coast of North
America to the central Pacific Ocean north of Hawaii. We have identified common patterns of
vertical swimming behavior during oceanic travel in all basins and propose that white sharks
might undertake long migrations across oceanic waters to feed or scavenge on whales at their
calving areas in tropical regions.

19

PALESTRA 5

Dr. Andrés Felipe Navia
Fundación colombiana para la investigación y conservación de tiburones y rayas, SQUALUS.

Cra. 60A No 11-39, Cali, Colombia. anavia@squalus.org

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE
ELASMOBRANQUIOS EN REDES TRÓFICAS: UNA CUESTIÓN DE ESCALA

Tiburones y rayas han sido considerados tradicionalmente como depredadores en o
cercanos al tope de las redes tróficas, los cuales regulan poblaciones y estructuran
comunidades marinas a través de la depredación, y contribuyen sustancialmente a la
estabilidad de las mismas. Sin embargo, es poco lo que se conoce sobre cómo su
disminución puede afectar las relaciones tróficas en los ecosistemas en que habitan y
qué efectos secundarios se pueden producir por estas alteraciones. Para estudiar dichas
relaciones se han utilizado diferentes aproximaciones analíticas como los modelos de
balance de masas o los meta-análisis de tendencias poblaciones, los cuales han generado
resultados controversiales y han fomentado la definición de conceptos actualmente muy
acuñados en la literatura de elasmobranquios como “mesodepredadores” y cascadas
tróficas”. Dichas aproximaciones se basan en la perspectiva funcional de las redes
tróficas, pero no incorporan en su análisis la estructura de la red. Por ello, el objetivo de
esta charla es dar a conocer la aplicación de análisis topológicos para evaluar la
importancia estructural de los elasmobranquios en una red trófica marina, e indagar
sobre cómo los diferentes niveles de escala dentro de una red (local, intermedia y
global) influyen en los resultados. Para evaluar la importancia posicional de los
diferentes nodos (especies) en la red trófica se utilizan diferentes índices: un índice local
(grado del nodo), cuatro índices de escala intermedia (cercanía, intermediación,
importancia topológica y redundancia topológica) y dos índices de escala global
(longitud del camino promedio y coeficiente de agrupación). Así mismo, se evalúa la
existencia de la estructura conocida como mundo pequeño en la red y la participación de
los elasmobranquios en la misma. Los resultados generales de la red trófica usada como
ejemplo (Pacífico colombiano), sugieren que los niveles de agrupación utilizados para el
análisis influyen en la importancia identificada, mostrando concordancia con la
propuesta teórica que redes más diversas son más resistentes. Así, en la medida que las
redes analizadas fueron de mayor a menor riqueza de especies, los efectos de eliminar
los depredadores tope de la red se hicieron más evidentes, produciendo mayores
alteraciones en la conectividad, la intermediación y la importancia topológica, llegando
incluso a producir la pérdida de la estructura de mundo pequeño de la red.
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PALESTRA 6
Dr. Carolus Maria Vooren
Avenida Maria Lúcia Balbela Chiesa No. 6661, CEP 96217-000, Rio Grande – RS, Brasil.
Endereço eletrônico cmvooren@gmail.com.

A locomoção dos condrictes

A biomecânica da natação dos diversos grupos taxonômicos dos condrictes, e a maneira como
certas raias caminham no fundo do mar, são apresentadas com base no estudo da literatura
científica, e são ilustradas por meio de registros fotográficos e cinematográficos. Na Ordem
Chimaeriformes (quimeras e afins), movimentos ondulantes das nadadeiras peitorais geram
propulsão e sustentação para a natação. Nas Subordens Torpedinoidea (raias elétricas) e
Rhinobatoidea (violas), batimentos laterais com a cauda e movimentos ondulantes das
nadadeiras peitorais geram propulsão e sustentação para a natação. Nas raias da subordem
Rajoidea (Rajidae e afins), movimentos ondulantes das nadadeiras peitorais geram propulsão e
sustentação para a natação. Essas raias caminham sobre o fundo do mar por meio de
movimentos com os lobos anteriores das suas nadadeiras pélvicas. Nas raias da subordem
Myliobatoidea (Myliobatidae e afins), movimentos oscilantes das nadadeiras peitorais geram
propulsão e sustentação para a natação. Os tubarões das ordens Carcharhiniformes,
Squaliformes e Lamniformes se propulsionam por meio de batimentos rítmicos da cauda no
plano frontal, enquanto que a direção da natação no plano vertical é regulada através da
integração das forças verticais que incidem nas superfícies da nadadeira peitoral, da cabeça, do
tronco e da nadadeira caudal. Nos tubarões, a conformação das nadadeiras peitorais de cada
espécie corresponde à velocidade de natação que é prioritária no estilo de vida da espécie. Nos
Carcharhiniformes e Squaliformes, o pedúnculo caudal e o lobo superior da nadadeira caudal se
curvam no plano frontal e no sentido oposto à direção da batida da cauda. Na natação dos
Lamniformes velozes (anequins e afins), o pedúnculo caudal e os lobos da nadadeira caudal não
se curvam no plano frontal, e a nadadeira caudal permanece alinhada com o eixo da porção
posterior da coluna vertebral. Nas três ordens de tubarões aqui consideradas, o lobo inferior da
nadadeira causal se curva lateralmente no plano transversal e em direção oposta àquela da batida
da cauda. Assim é gerada força de sustentação na superfície convexa do lobo inferior curvado.
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MESA-REDONDA: “Desafios e conquistas do PAN – elasmobrânquios”
Dr. Jorge E. Kotas
CEPSUL, ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

PAN tubarões e raias
Os Planos de Ação são considerados importantes instrumentos de conservação, em benefício
das espécies ameaçadas da fauna brasileira. O processo de elaboração dos planos envolve
discussões com a sociedade, na identificação e orientação de ações prioritárias para combater as
ameaças que colocam em risco populações de espécies e os seus ambientes naturais, visando
protegê-los, como é o caso dos elasmobrânquios marinhos. O Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por meio da Diretoria de Conservação da
Biodiversidade (DIBIO), Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente,
contando com a Coordenação Técnica e o apoio logístico do Centro de Pesquisa e Gestão de
Recursos Pesqueiros do Litoral Sudeste e Sul (CEPSUL), localizado em Itajaí (SC), são
responsáveis pelo gerenciamento das oficinas para a elaboração do Plano de Ação Nacional
(PAN) para Conservação dos Elasmobrânquios Marinhos Ameaçados de Extinção - PAN
Tubarões e Raias. O Plano Nacional tem como foco atual, as 12 espécies de elasmobrânquios
marinhos ameaçados de extinção, que estão definidos no Anexo I da Instrução Normativa do
MMA n°05, de 21 de maio de 2004. As ações previstas no PAN, além de visar a recuperação
destas populações de elasmobrânquios, também beneficiarão as espécies que tiveram seu estado
e conservação validado nas oficinas promovidas pelo ICMBio e as constantes no Anexo II da
supramencionada

normativa,

classificadas

como

sobreexplotadas

ou

ameaçadas

de

sobreexplotação, alvos de Planos de Gestão. Na construção do PAN Tubarões e Raias foram
propostos: 1 objetivo geral, 10 objetivos específicos e 107 ações a serem realizadas através do
cumprimento de determinadas metas para reverter esse cenário de extinção.
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Dr. Fábio Motta
UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São Vicente – SP

Plano de Ação para Conservação dos Elasmobrânquios do Brasil:
uma visão crítica do processo
Com a publicação da Instrução Normativa no 5 de 21 de maio de 2004, que reconheceu em
âmbito federal a espécies de elasmobrânquios ameaçadas de extinção (Anexo I) e
sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação (Anexo II), gerou-se o compromisso de
elaboração, em prazo máximo de cinco anos, de planos de recuperação para as espécies listadas
no Anexo I e planos de gestão para a espécies citadas no Anexo II. Passados 18 meses da sua
publicação, ao invés de se deflagrar a produção dos planos de conservação, por pressão do setor
produtivo, foi publicada a IN no52 de 8 de novembro de 2005, que passava três espécies do
Anexo I para o Anexo II e retirava uma espécie do foco das ações de conservação. Após isso,
novas agências governamentais foram criadas e o plano de ação da Sociedade Brasileira para o
Estudo dos Elasmobrânquios (SBEEL) foi finalizado (2005) e ignorado por muitos anos.
Somente em 2011 o plano de gestão foi produzido embora sem recursos previstos para sua
implememtação. Em 2014, após dez anos da publicação da IN no 5 de 2004, vislumbra-se a
possibilidade da sociedade brasileira ter um plano de ação para conservação dos
elasmobrânquios,

ainda

que

o

número

de

espécies

ameaçadas

tenha

aumentado

significativamente. A mobilização e o engajamento de pesquisadores, estudantes, ONGs,
pescadores, enfim todos os brasileiros são fundamentais para que este esforço de planejamento
saia do papel e produza ações efetivas de conservação.

SIMPÓSIO 2: “O papel das Organizações Não Governamentais na conservação de
elasmobrânquios no Brasil”
Sr. Wendel Estoll
Sea Shepherd

Ações em defesa dos tubarões
Um pequeno apanhado das ações do instituto sea Shepherd Brasil desde a sua ultima
participação no encontro da SBEEL em Rio Grande/RS. Nesta apresentação mostraremos como
a sociedade civil está colaborando com a conservação de tubarões e arraias em território
brasileiro.
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DIVERSIDADE, SISTEMÁTICA E ANATOMIA

ANÁLISE MULTIVARIADA APLICADA NA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL EM
PROPORÇÕES CORPORAIS DA RAIA TREME-TREME Narcine brasiliensis
Fernanda A. Rolim1; Matheus M. Rotundo2; Teodoro Vaske-Júnior3
1. Mestranda do Instituto de Pesca. E-mail: rolim.fernanda@yahoo.com.br; 2. Acervo
Zoológico da UNISANTA. E-mail: mmrotundo@hotmail.com; 3. Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Campus Litoral Paulista. E-mail: vaske@ig.com.br.

O dimorfismo sexual de raias da espécie Narcine brasiliensis foi avaliado baseado nas
proporções corporais utilizando-se de métodos multivariados de análise. Para isso,
foram tomadas 45 medidas morfométricas de 105 indivíduos da espécie, sendo 33
machos e 72 fêmeas. Foram selecionados apenas os indivíduos adultos nas análises
para eliminar as diferenças relacionadas ao crescimento, resultando em 27 machos e
60 fêmeas. Uma análise de componentes principais (PCA) foi realizada a partir de uma
matriz de distância Euclidiana. O método de círculo de contribuição de equilíbrio foi
aplicado para selecionar as variáveis que contribuíram mais do que a média na PCA,
obtendo-se 23 medidas. Em seguida, uma análise de similaridades (ANOSIM) foi
realizada para testar a significância da diferença do conjunto das proporções entre
machos e fêmeas, e uma análise de similaridades de porcentagens foi aplicada para
determinar a contribuição de cada variável morfométrica em relação à diferença total.
A PCA exibiu diferença no conjunto de variáveis corporais entre os sexos, em que a
proporção da variância explicada pelos dois primeiros eixos foi de 0,46. Essa diferença
multivariada entre machos e fêmeas foi confirmada pelo ANOSIM (R= 0,445, p=0,001).
O SIMPER selecionou, com 50% de diferença cumulativa entre os sexos, as medidas
de distância do focinho à cloaca, largura do pedúnculo caudal, largura do disco,
distância do focinho à primeira nadadeira dorsal, distância entre a cloaca e a
nadadeira caudal, largura da nadadeira pélvica e distância do focinho à maior largura
do disco. Essas diferenças nas proporções dentro de uma mesma espécie devem ser
levadas em conta em estudos taxonômicos, uma vez que se é recomendado utilizar
medidas que se apresentem relativamente estáveis para basear estudos na área.
Palavras-chave: Torpediniformes, métodos multivariados, morfometria.
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ANATOMIA DE EMBRIÕES DE Squatina occulta (VOOREN & SILVA, 1991)
(ELASMOBRANCHII – SQUATINIFORMES)
Bianca S. Rangel1, Natalia Della-Fina2, Bárbara Piva-Silva2, Aline N. Poscai2, Sandra
S. Rodrigues3, Eduardo Malavasi-Bruno1, Alberto F. Amorim2 & Rose E. G. Rici1
1

Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo, São Paulo-SP, biarangel.sea@gmail.com, sharkeduardo@gmail.com,
roseeli@usp.br.
2
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento, Instituto de Pesca /APTA/SAA/SP, Santos-SP,
nataliadellafina@hotmail.com,
ba_piva@hotmail.com,
aline.poscai@gmail.com
prof.albertoamorim@gmail.com.
3
Universidade Nove de Julho, São Paulo-SP, sandra.sr@globo.com.

A Squatina occulta, conhecida popularmente como cação-anjo, se reproduz pela
viviparidade lecitotrófica, onde o embrião se nutre do vitelo até o final da gestação,
com período proposto de onze meses, tendo um ciclo reprodutivo de quatro a cinco
anos, sincronizado em nível de população. No período de junho a dezembro de 2013,
espécimes provenientes da pesca incidental de arrasto de camarão-rosa capturados
no sul e sudeste do Brasil, mediante autorização de pesquisa nº 35614-3 (IBAMA –
SISBIO). Foram observadas as características anatômicas externas do
desenvolvimento da espécie, descritas através de seis estágios embrionários variando
de 60 – 213 mm de comprimento total. Após dissecção das fêmeas, os embriões
foram fixados em formaldeído 10%, posteriormente analisados e fotodocumentado.
Os embriões até 60 mm (estágio I) (n=4) não apresentaram pigmentação, têm pontas
translucidas nas nadadeiras, espiráculo pouco evidente, pequena protuberância na
cabeça, olhos pouco projetados e características sexuais evidentes, como clásper
visível nos machos. Canais dorsais da linha lateral obervados a partir desse estágio
tornam-se mais complexos e ramificados ao longo do desenvolvimento. Os embriões
com 83 mm (estágio II) (n=3), apresentam pele amarelada e 8 manchas marrons
arredondadas bilateralmente simétricas na região dorsal. Os embriões com 105 mm
(estágio III) (n=6), além das citadas 8 manchas, outras mais claras estendem-se pela
cabeça, nadadeiras e região caudal, a boca se encontra em posição terminal. O
mesmo padrão de pigmentação se mantém nos embriões de 114 mm (estágio IV)
(n=5), sendo mais escuras. Os embriões de 114 mm os canais da linha lateral são
bem visíveis e de maior complexidade. No embrião que atinge 180 mm (estágio V)
(n=2) não foi observada transparência associada com a pele, apresentando uma
pigmentação marrom claro, com manchas arredondadas escuras e linhas amareladas.
Presença de dentículos dérmicos em toda a região dorsal do corpo e em algumas
nadadeiras; quatro dentículos maiores são encontrados na cabeça, próximos ao
espiráculos e olhos, e na região da linha dorsal medial. Os olhos normais, não
sobressaem, e a presença de pequenos dentes; neuromastos livres; linha lateral e
ampolas de Lorenzini desenvolvidos na região ventral e dorsal. Os embriões com 213
mm (estágio VI) (n=2) assemelham-se ao adulto, com dentículos dérmicos e
nadadeiras completamente desenvolvidas. Estudo aprofundado de tais características
é necessário a fim de compreender mecanismos estratégicos evolutivos do
desenvolvimento embrionário, período de gestação e nascimento. Fornecendo
subsídios para gestão e conservação da espécie.
Palavras-chave: cação-anjo, reprodução, desenvolvimento embrionário, viviparidade
aplacentária.
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ASPECTOS MORFOLÓGICOS DOS DENTÍCULOS ORAIS DE CAÇÃO-FRANGO
Rhizoprionodon lalandii (MÜLLER E HENLE, 1839) (ELASMOBRANCHII,
CARCHARHINIDAE)
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Em elasmobrânquios a escama placóide, conhecida como dentículo dérmico, além de
presente em toda a superfície da pele, encontra-se também na mucosa oral de forma
semelhante, variando na morfologia e distribuição em função da espécie. O tubarão
Rhizoprionodon lalandii (Müller e Henle, 1839), conhecido popularmente como caçãofrango, é uma espécie de tubarão de pequeno porte, atingindo até 77 cm (fêmea),
tendo todo seu ciclo de vida associado à plataforma continental, onde habita águas
rasas, desde a costa leste americana do Panamá até Santa Cantarina. Na lista
vermelha da IUCN se encontra na categoria com dados deficientes. Foram descritas
as características estruturais e tridimensionais dos dentículos orais da superfície
ventral-dorsal da cavidade orofaríngea de cação-frango R. lalandii, empregando
métodos de microscopia de luz e microscopia eletrônica de varredura. Foram
utilizadas amostras de oito espécimes capturados na região sudeste do Brasil (25º00’25º34'S e 46º30’-46º55'W), doados pelos pescadores da pesca de arrasto de
camarão-rosa ao Instituto de Pesca/Santos, em parceria com o Setor de Anatomia dos
Animais Domésticos e Silvestres da FMVZ-USP. As amostras foram fixadas em
solução paraformaldeído 4% para microscopia de luz e em glutaraldeido 3% para
microscopia eletrônica de varredura. Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética
no Uso de Animais (CEUA) nº 9971141113, da FMVZ-USP. Os resultados mostraram,
em microscopia de luz o formato triangular dos dentículos, compostos por base e
ápice. Na coloração picrosírius observa-se a disposição das fibras colágenas do
epitélio e dos dentículos orais e sob luz-polarizada o predomínio do colágeno do Tipo I
em ambas as estruturas. Os aspectos tridimensionais da cavidade orofaríngea
mostraram a distribuição ampla e homogênea dos dentículos, estes em maior
quantidade na superfície dorsal. O formato semelhante a “folha”, margens laterais
amplas convergindo para formação do ápice protuso, com cúspide, voltada para a
região caudal. Estruturas geométricas hexagonais interligadas, e de uma a três cristas
na face rostral. A elevada quantidade de dentículos orais em R. lalandii sugere maior
eficiência na manipulação das presas, tendo provável função no auxílio de
deslocamento hidrodinâmico, sendo sua alimentação baseada em pequenos peixes,
cefalópodes e crustáceos.
Palavras-chave: escama placóide,
microscopia eletrônica de varredura.
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CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA CAVIDADE OROFARÍNGEA EM
EMBRIÕES DE Prionace glauca (LINNAEUS, 1758) (ELASMOBRANCHII CARCHARHINIFORMES)
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Na alimentação, o processamento de presas é tão importante quanto a sua captura,
principalmente aquelas que possuem porções indigestas como ossos e espinhos. O
Prionace glauca, conhecido como tubarão-azul, é uma espécie oceânica, circunglobal,
presente em águas tropicais, subtropicais e temperadas. É vivíparo placentário, tendo
o período de gestação estimado de 9 meses. Ele se encontra na lista vermelha da
IUCN como “quase ameaçado”. Foram descritas as características estruturais da
cavidade orofaríngea em embriões de P. glauca pelas técnicas de microscopia de luz
(ML) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os embriões (n=4) de tamanho 220
mm de comprimento total, foram obtidos de duas fêmeas capturadas pela embarcação
espinheleira Áustria na região sudeste-sul do Brasil, doados ao Instituto de
Pesca/Santos, em parceria com o Setor de Anatomia dos Animais Domésticos e
Silvestres da FMVZ-USP. As amostras foram fixadas em solução paraformaldeído 4%
para ML e em glutaraldeido 3% para MEV. Os resultados da região ventral (língua e
faringe) revelam a cartilagem basial espessa e distinta placa cartilagínea na região
central, adjacentemente ampla área de tecido conjuntivo com vasos sanguíneos e os
inúmeros fibroblastos distribuídos homogeneamente e com seus respectivos núcleos
evidentes. Na face rostral e ventral da placa cartilagínea notam-se o arranjo dos feixes
de fibras musculares lisas com seus núcleos. Nas extremidades observa-se na
camada epitelial a organização das células colunares em fileiras com seus núcleos
ovais. Na superfície epitelial notam-se elevações com aglomerado celular. Na
coloração picro-sírius red sob luz-polarizada observa-se a alternância de colágenos do
Tipo I (vermelho) e Tipo III (verde) nas estruturas da região ventral. Na superfície da
região dorsal (palato e faringe) observam-se na camada epitelial, células colunares
com núcleos ovais e projeções epiteliais, assim como na região ventral. Os aspectos
tridimensionais da superfície dorsal e ventral revelam a estrutura da “língua”, faringe,
arcos branquiais e palato. Observam-se na superfície projeções epiteliais distribuídos
amplamente de forma homogênea em toda a região ventral e dorsal. Estudos em
elasmobrânquios identificaram receptores que se assemelham a órgãos gustativos
como em outros vertebrados, e dentículos orais (semelhantes às escamas placóides)
encontrados nas regiões do epitélio da cavidade orofaríngea. Nas amostras analisadas
no presente estudo, em embriões de 4,2 meses (estimados), não observamos a
identificação das projeções epiteliais, podendo estas ao longo do desenvolvimento
formarem os dentículos orais ou então botões gustativos.
Palavras-chave: língua, palato, alimentação, dentículos orais, gustação, tubarão-azul.
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CARACTERIZAÇÃO DA CHONDROFAUNA DA RESERVA BIOLÓGICA MARINHA
DO ARVOREDO E SUA ZONA DE AMORTECIMENTO
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A Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (REBIO Arvoredo), localizada no litoral
centro-norte catarinense, é uma área de proteção integral, que tem como objetivo
preservar a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais ali existentes.
Pela sua proximidade da costa, nas últimas décadas vem sendo constantemente
ameaçada pelas atividades antrópicas, como é o caso da pesca e da ocupação
desordenada da zona litorânea. Este trabalho traz informações sobre a composição de
espécies e abundância relativa de elasmobrânquios dentro da REBIO Arvoredo e seu
entorno, obtidas através de 11 cruzeiros de monitoramento da biodiversidade
(MOBIO), efetuados pelo NPq. “Soloncy Moura” do CEPSUL entre os anos de 2009 e
2011. Durante os cruzeiros, um total de 735 elasmobrânquios foi capturado. Foram
encontradas 13 espécies diferentes de elasmobrânquios de águas temperadas
quentes do Atlântico Sudoeste e que habitam o ambiente de plataforma e talude
superior. A riqueza de espécies foi maior na Zona de Amortecimento (11 espécies) se
comparada a Zona de Normatização da Pesca e Turismo (9 espécies). Estimativas
das densidades (nº de ind./ha) na REBIO foram obtidas através do método da área
varrida, tanto para as redes de arrasto-de-fundo para camarões como a de peixes. As
espécies mais abundantes Rioraja agassizi e Zapteryx brevirostris, apresentaram as
maiores densidades no inverno. Modelos de Análise de Variância indicaram diferenças
significativas nos comprimentos totais (CT) médios das fêmeas destas duas espécies
(p<0,05) nas diferentes áreas analisadas. A Zona de Normatização da Pesca e
Turismo (ZN) foi a que apresentou os menores valores médios de CT. Os resultados
obtidos sobre as composições de tamanhos e estágios reprodutivos confirmaram a
hipótese de que a REBIO Arvoredo fornece abrigo para várias espécies de
elasmobrânquios, ou seja, Rhinoptera bonasus, Narcine brasiliensis, Atlantoraja
cyclophora, Atlantoraja platana, Psammobatis bergi, Rioraja agassizi, Sympterygia
acuta,
Sympterygia
bonapartii,
Zapteryx
brevirostris, Torpedo
puelcha,
Schroederichthys saurisqualus, inclusive de espécies ameaçadas de extinção, como é
o caso de Rhinobatos horkelii e Squatina guggenheim que utilizam a área para o parto,
a cópula, bem como alimentação.
Palavras-chave: Elasmobrânquios, diversidade ecológica, biologia.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DAS CABEÇAS E MANDÍBULAS DE
TUBARÕES DA ORDEM CARCHARHINIFORMES (COMPAGNO, 1973)
(ELASMOBRANCHII:CHONDRICHTHYES) CAPTURADOS NO LITORAL DE
PERNAMBUCO.
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A Ordem Carcharhiniformes compreende o maior número de espécies de tubarões
atuais, e ocorrem em ambientes marinhos, estuarinos e dulcícolas. São predadores de
topo oportunistas e se alimentam das presas mais disponíveis no ambiente. É um
grupo parafilético, com cabeça cônica a ligeiramente deprimida, e os exemplares da
Família Sphyrnidae exibem uma expansão lateral pré-branquial. No litoral de
Pernambuco, algumas espécies de Chacarhiniformes são capturadas pela pesca
costeira, sendo componentes presentes nos desembarques da pesca com emalhe e
espinhel. Com o objetivo de realizar a caracterização morfométrica das cabeças e
mandíbulas de espécies de tubarões da Ordem Chacarhiniformes capturados pela
pesca artesanal e pelo barco de pesquisa Sinuelo, foi proposto este estudo. Um total
de seis espécies foram consideradas nesta análise (Sphyrna lewini, Sphyrna sp,
Carcharhinus acronotus, C. limbatus, C. leucas e Galeocerdo cuvier). De cada
exemplar foi anotado o sexo e comprimento total (CT) (cm). As cabeças foram
removidas, e as medidas foram obtidas com precisão de 0,1 cm, a saber: Largura da
Boca (LB); Largura da Cabeça (LC); Altura da Boca (AB); Distância Narina Boca (NB);
Distância Boca Focinho (BF); Distância Internasal (IN); Distância Narina - Focinho
(NF); Comprimento da Cabeça (CC) e Largura da Expansão Lateral da Cabeça (LExL)
* Sphyrnidae apenas. Da mandíbula foram obtidas medidas da circunferência da
mandíbula superior (CMS), circunferência da mandíbula inferior (CMI), espessura da
maníbula superior (EMS), espessura da mandíbula inferior (EMI) e distância
interdental média (DID). Com os dados de morfometria de cabeça e mandíbula destas
diferentes espécies, foi realizada uma análise de componentes principais (PCA).
Todos os coeficientes de correlação foram significantes em α <0,05. No entanto, os
resultados da PCA indicaram que as medidas Distância Narina-Focinho (NF) e
Distância Internasal (IN), não foram bons descritores para correlação entre
morfometria de cabeça e mandíbula, quando comparados com os demais. A remoção
destas medidas das análises forneceu um arranjo de 05 grupos constituídos pelos:
Grupo 1: Carcharhinus leucas; Grupo 2: Galeocerdo cuvier (CT>2,0m); Grupo 3:
Carcharhinus acronotus, Carcharhinus limbatus e Sphynrna lewini; Grupo 4: Sphyrna
sp. e Grupo 5: Galeocerdo cuvier (CT<2,0m). Os resultados encontrados para G.
cuvier sugerem que a relações morfométricas analisadas podem ser afetadas pela
ontogenia.
Palavras-chaves: morfometria, Galeocerdo, Carcharhinus, Sphynrna.
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COMPARAÇÃO DA FAUNA DE ELASMOBRÂNQUIOS
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Apesar dos elasmobrânquios serem importantes reguladores das teias tróficas e de
muitas populações se encontrarem ameaçadas por diversas ações antrópicas, que
vão desde a pesca à destruição de habitats essenciais, ainda perdura uma grave
carência de informações sobre as espécies capturadas, dificultando sobremaneira a
adoção de medidas de manejo necessárias para assegurar a sua conservação. Nesse
contexto, este estudo pretendeu comparar a diversidade específica de
elasmobrânquios em ambientes com diferentes níveis de ocupação humana,
nomeadamente entre uma praia densamente povoada (Boa Viagem/Piedade - BP) e
outra comparativamente menos povoada (Paiva - PA). Para tal foram utilizados dados
de captura com espinhel de fundo e linhas de espera, sem distinção entre os artefatos
de pesca, nas respectivas áreas durante o período de outubro de 2007 a dezembro de
2012, com uma média de 8 lances de pesca semanais com cerca de 120 anzóis por
lance e tempo de imersão do equipamento de 14,5 horas em cada localidade. De
acordo com o índice de Margalef, os dados apresentaram uma maior riqueza para BP
(DMg= 2.35), com 13 espécies (Carcharhinus acronotus, Carcharhinus leucas,
Carcharhinus falciformis, Carcharhinus limbatus, Carcharhinus perezi, Ginglymostoma
cirratum, Galeocerdo cuvier, Aetobatus narinari, Dasyatis americana, Dasyatis guttata,
Manta birostris, Mobula hypostoma e Mobula sp.), contrastando com PA (DMg= 1.57),
onde ocorreram 8 espécies (C. acronotus, C. leucas, C. falciformis, G. cirratum, G.
cuvier, A. narinari, D. americana e Mobula sp). As abundâncias, segundo a
equitabilidade de Pielou (J= 0.62 para BP e J= 0.64 para PA), apresentou pouca
variação, enquanto a heterogeneidade, segundo o índice de Shannon-Wiener (H´=
1.60 para BP e H´= 1.33 para PA), foi maior para BP, que também apresentou uma
menor medida de dominância segundo o índice de Simpsom (D= 0.33 para BP e D=
0.40 para PA). A espécie mais abundante nas duas áreas foi o G. cirratum, seguida
pelo G. cuvier em BP e pela D. americana em PA. Os índices de Jaccard (Sj= 0.61) e
de Sorensen (Ss= 0.76) também indicam uma maior diversidade para BP em
comparação com PA, possivelmente em razão da influência das correntes costeiras,
que seguem predominantemente para norte, paralelas à costa, carreando,
consequentemente, o grande aporte de nutrientes das águas do rio Jaboatão durante
a maior parte do ano.
Palavras-chave: Conservação, Elasmobrânquios, Pernambuco.
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COMPARATIVE MORPHOLOGY OF CLASPERS OF THE SOUTHWESTERN
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The copulatory organs of cartilaginous fishes are one of the main synapomorphies of
Chondrichthyes. Therefore, studies on these structures have much relevance in
systematics as well as in reproductive biology, to determine sexual maturity in males.
Detailed descriptions of claspers also consist of useful tools for studies of comparative
morphology and taxonomy. However, many species do not have such descriptions,
making it difficult to solve some taxonomic problems. Two examples of this are
Scyliorhinus haeckelii Miranda Ribeiro 1907 and S. besnardi Springer & Sadowsky
1970, with very similar color patterns and presenting few differences in proportional
dimensions. This study aimed to analyze the clasper morphology, assessing patterns,
similarities and differences found in the southwestern Atlantic Ocean species of
Scyliorhinus. The left clasper was chosen to study the internal anatomy and the right
one for the external anatomy. The specimens were considered adults by the degree of
stiffness of the copulatory organ and differentiation of its constituent elements. All the
cartilaginous pieces were separated whenever possible and measured. The claspers of
Scyliorhinus haeckelii e S. besnardi could not be separated by the size, position and
shape of the structures and a new structure was found and described herein. This
study corroborated the results of previous works, in wich S. haeckelii and S. besnardi
could not be differentiated. More detailed descriptions about other species of
Scyliorhinus, mainly on the skulls and claspers, are necessary for more effective
comparisons. Such studies would contribute to reduce errors and doubts for the
identification of individuals and then would provide a greater knowledge about the
biology of these sharks with color patterns so varied and so similar to each other.
Keywords: copulatory organs, Scyliorhinus haeckelii, Scyliorhinus besnardi, Brazil.
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CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO DA RAIA Himantura schmardae NA COSTA DO
CEARÁ
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A raia Himantura schmardae (Dasyatidae) habita ambientes marinhos e estuarinos de
fundos arenosos ou lodosos. A espécie ocorre no Atlântico oeste. Sua faixa de
distribuição conhecida compreende desde a baía de Campeche, no México, até o
Ceará. No entanto, o registro (documentado na literatura) de H. schmardae neste
estado carece de confirmação. Isto porque, o referido registro, se baseia em: (a) uma
raia incompleta (sem cabeça, nadadeiras pélvicas e cauda), identificada como a
confirmar como pertencente à espécie (i.e. “Himantura cf. schmardae”), que foi
observada em um desembarque pesqueiro; e (b) relatos de pescadores sobre a
captura desta espécie no oeste do estado. No presente estudo, apresentamos a
confirmação de registro de H. schmardae na costa do Ceará. Esta se baseia em um
exemplar capturado a 1 m de profundidade, ao largo da costa do município de Icapuí,
extremo leste do estado, durante amostragem científica. O exemplar era do sexo
masculino, imaturo, com largura de disco de 25,8 cm. Este é o registro mais ao sul de
H. schmardae.
Palavras-chave: Ocorrência; Dasyatidae.
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DESCRIPTION OF THE MORPHOLOGY OF THE TESTES OF THE NURSE
SHARKS Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788)
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This study reports a novel form of testicular development in nurse sharks
(Ginglymostoma cirratum) and provides the first histological description of
spermatogenesis in this species. Radially structured testes developed from the caudal to
the cranial regions, a pattern that appears to be unique among shark species. Testes
from immature males had spermatogonia and sertoli cells, while in testes of developing
and capable to reproduce males the nuclei of sertoli cells were evident in basal positions
of seminiferous tubules. The spermatogonia divide to form spermatocytes, secondary
spermatocytes divide to produce spermatids and spermatids then move to the periphery
of the seminiferous tubule. Subsequently, the cysts with spermatids were observed at
different stages of maturation and spermatids became spermatozoa. In the final stage of
spermatogenesis, spermatozoa had their heads directed towards the basal membrane
and flagella directed towards the lumen. Examinations of testes development in a broad
range of shark species is now required to determine if this novel form of testes
development observed in nurse sharks is shared by other elasmobranch species.
Keyword: Reproduction; Elasmobranchs; Histology
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DESCRIÇÃO DA MORFOLOGIA DENTÁRIA DE DUAS ESPÉCIES DE RAIAS DE
FOGO DO RIO TOCANTINS, Potamotrygon henlei (DL) E Potamotrygon sp..
Júlia P. L. C. Machado1, Marcela P. Machado1, Rafael O. D. Mota2, Getulio Rincon2
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A raia de fogo Potamotrygon henlei com morfotipo dentário largo (DL) é encontrada no
rio Tocantins principalmente à jusante da área de confluência dos rios Tocantins e
Araguaia até o reservatório da hidroelétrica de Tucuruí. A raia de fogo Potamotrygon
sp. apresenta distribuição restrita ao alto e médio-superior Tocantins, não ocorrendo à
jusante da confluência dos rios. Com o intuito de se estudar a morfologia geral dos
dentes dessas duas espécies, foram recolhidos os dentes frontais superiores de dois
exemplares adultos, um macho e uma fêmea, de Potamotrygon sp. e de uma fêmea
adulta de P. henlei capturados em 2004 e fixados em formol. Após limpeza do tecido
residual dos dentes com imersão em água oxigenada 10 volumes por cerca de 25
minutos, o material foi deixado em estufa por uma hora para secar, metalizado com
ouro e levado ao microscópio eletrônico de varredura da Universidade de BrasíliaUnB. As morfologias gerais dos dentes de ambas as espécies evidenciam hábitos
alimentares durofágicos por possuírem dentes com coroa reforçada e alta, com quase
a mesma altura que a raiz, achatada em forma de pavimento e com bordas angulosas
e laterais planas para o melhor encaixe com os dentes adjacentes. A coroa tende a um
formato losangular, mas deformado em função do seu encaixe com os demais dentes,
estabelecendo um pavimento plano quando posicionado na boca e encaixado com os
demais dentes. Em P. henlei as margens da coroa são irregulares e endentadas, com
coroa alta e raízes longas que permitem melhor inserção no tecido e suporte para um
mastigar que provavelmente exige muito do conjunto dentário. Potamotrygon sp.
apresenta dentes com margens mais lisas e uma coroa com margem posterior
arredondada; as raízes são proporcionalmente mais curtas que em P. henlei e a
margem labial difere da margem lingual nitidamente. As duas espécies apresentam
aspectos em comum como a dentição com coroa plana, duas a três fileiras de
espinhos na cauda e forte musculatura mandibular para triturar itens alimentares
rígidos.
Palavras chave: Dentição, Potamotrygonidae.
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DIVERSIDADE DE TUBARÕES E RAIAS DO RN
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No que diz respeito à captura de raias e tubarões pela pesca artesanal no estado do
Rio Grande do Norte, as áreas mais exploradas são as regiões costeiras, onde
geralmente estão as áreas de berçário. Estas são mais vulneráveis às ações
antrópicas, sofrendo com a degradação ambiental a ação da pesca de pequena
escala. No entanto, existem poucas informações acerca da diversidade das espécies
de elasmobrânquios no litoral do estado, sem um acompanhamento sistemático de
desembarques ou compilação de dados da literatura. Neste sentido, realizamos o
acompanhamento do desembarque da frota artesanal da praia de Maracajaú, cerca de
50km ao norte da capital Natal, ao longo de um ano. Este acompanhamento nos
rendeu o registro de 16 elasmobrânquios, sendo oito espécies de raia e oito de
tubarões. Entre as espécies identificadas estão dois novos registros para o estado do
RN: Negaprion brevirostris e Sphyrna zygaena. Somado ao acompanhamento do
desembarque, foi realizada uma revisão da literatura para complementar a lista de
espécies registradas no estado. Desta maneira, foi possível listar 50 espécies para o
litoral do RN, sendo 32 tubarões e 18 raias. Com relação às duas espécies de
tubarões registradas pela primeira vez no litoral do estado, segundo a Instrução
Normativa Nº 5, de 21 de Maio de 2004, N. brevirostris é considerada ameaçada de
extinção e tem sua captura proibida. No caso de S. zygaena, o mesmo documento
definiu o status de espécie como sobreexplotada ou ameaçada de sobreexplotação. O
presente estudo revela que ainda são parcos os trabalhos referentes à comunidade de
tubarões e raias para o litoral do RN. Estudos que realizam um levantamento geral na
costa brasileira, não permitem uma amostragem mais aprofundada na costa de alguns
estados, como o RN. Dessa forma é necessário incentivar trabalhos voltados para um
acompanhamento sistemático do desembarque de elasmobrânquios no estado para
identificar a ocorrências de espécies conhecidas ou novas, assim como o
desaparecimento de espécies registradas no passado.
Palavras-chave: Elasmobrânquios; Rio Grande do Norte; monitoramento.
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ECOMORFOMETRIA DE EMBRIÕES DE ARRAIAS DE ÁGUA DOCE
(POTAMOTRYGONIDAE) COM ÊNFASE AO ESTILO DE VIDA DOS NEONATOS
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A ecomorfometria é um campo de estudo, que abrange as relações dos caracteres
corporais de um organismo relacionando-o com seu respectivo nicho ecológico. Nesse
sentido, as arraias de água doce da família Potamotrygonidae são excelentes modelos
para direcionar tais questões, assim, foi feita a análise e comparação de medidas
morfométricas entre cinco embriões a termo de espécies de potamotrigonídeos da
bacia amazônica: Paratrygon aiereba Müller & Henle (1841), Plesiotrygon iwamae
Rosa, Castello e Thorson (1987), Potamotrygon motoro Natterer in Müller & Henle
(1841), Potamotrygon orbignyi Castelnau (1855), e Potamotrygon sp. (arraia cururu). A
interpretação foi feita baseada na ecologia e estilo de vida do neonato. Os índices
ecomorfométricos analisados foram aqueles já preestabelecidos (Lonardoni & Goulart
2009), para Myliobatiformes: comprimento relativo da nadadeira peitoral, comprimento
relativo da nadadeira pélvica, comprimento relativo da cauda, largura relativa da boca
e abertura relativa do espiráculo. Foi observado que Plesiotrygon iwamae apresentou
nadadeira caudal, relativamente grande, o que pode conferir estabilidade durante a
atividade de natação do animal, principalmente em ambiente de forte correnteza. Por
outro lado, quando avaliamos outra variável como o potencial de amplitude da boca,
Potamotrygon orbignyi, presentou a menor variável entre as espécies, o que pode
estar correlacionado ao fato de se alimentar de animais de pequeno porte.
Potamotrygon sp.(arraia cururu) apresenta uma nadadeira pélvica relativamente
grande, essa característica pode estar relacionada ao fato de explorar ambiente com
liteira (folhas e galhos) submersa nas áreas de igapós (floresta alagada). Esta espécie
possui também abertura relativa do espiráculo em relação aos outros
Potamotrygonidaes o que pode ter relação com as águas lênticas do igapó e com
hipóxia ambiental. Portanto, as características morfométricas dos embriões reforçam a
hipótese da ecomorfometria como estudo importante para a compreensão dos
aspectos ecológicos e estilo de vida das arraias de água doce.
FINANCIAMENTO: FAPEAM
PALAVRAS-CHAVE: Ecomorfologia, Bacia Amazônica, Potamotrigonídeos, Raias de
água doce, Fetos.
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ESTRUTURA E DIMORFISMO SEXUAL DENTAL EM Dasyatis hypostigma
(SANTOS & CARVALHO, 2004) (MYLIOBATIFORMES, DASYADAE)
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A raia-manteiga, Dasyatis hypostigma (Santos & Carvalho, 2004) ocorre do Espírito
Santo até a Argentina. Os elasmobrânquios possuem dentição do tipo polifiodonte, isto
é, desenvolvem-se em linhas e são substituídos em intervalos regulares ao longo da
vida. Os dentes das raias são classificados em sua configuração, como molariformes
ou pavimentados, com forma mais compacta, usados para triturar a presa. Essas
estruturas foram descritas e comparadas empregando técnicas de microscopia
eletrônica de varredura (MEV). Obtiveram-se animais do período julho a dezembro de
2013, três machos e quatro fêmeas maduras, capturados incidentalmente nas regiões
sudeste e sul do Brasil (23º-26ºS e 42º-47ºW), doados pelos pescadores da pesca de
arrasto de camarão-rosa ao Instituto de Pesca/Santos, em parceria com o Setor de
Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres da FMVZ-USP. Este estudo foi
aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) nº 5785050214, da
FMVZ-USP. As amostras foram fixadas em solução formaldeído 10%, processadas e
foto documentadas. Nas fêmeas, os dentes são do tipo triturador, com coroas
arredondadas. Na face vestibular da coroa observam-se ornamentações de formato
arredondado, que preenchem toda a superfície irregular. Não foram observadas
diferenças entre os superiores e inferiores. Nos machos os dentes são do tipo
agarrador, monocuspidados e com coroas arredondadas. Na região central das
maxilas, os dentes têm cúspides mais proeminentes e pontiagudas tornando-se mais
suaves nos dentes laterais, até a região distal, onde os dentes possuem coroas
arredondadas. Os dentes monocuspidados inferiores são de formato triangular, com
pontas arredondadas, e os superiores com pontas mais afiadas. Os ápices são
voltados para o lado contrário à sínfise e para região lingual. Assim como nas fêmeas,
todos os dentes possuem ornamentações na superfície vestibular da coroa. No centro
dos dentes monocuspidados, observa-se um sulco dividindo a cúspide ao meio. O
dimorfismo sexual dental provavelmente evoluiu sob pressões seletivas em ambos os
sexos para aumentar a eficiência alimentar e seleção sexual em machos para
maximizar o sucesso reprodutivo, pois seguram a fêmea com a boca durante o
acasalamento. Análises sazonais são necessárias para comprovar que o macho desta
espécie desenvolve dentes afiados somente durante a época de acasalamento, visto
que essa dentição não é a mais adequada para sua alimentação, baseada
principalmente em crustáceos, poliquetas e gastrópodes.
Palavras-chave: dentes,
eletrônica de varredura.
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HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS LINFÓIDES NO EMBRIÃO DE Prionace glauca
(LINNAEUS, 1758), (CARCHARHINIFORMES: ELASMOBRANCHII)
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Os órgãos linfóides dos elasmobrânquios são representados pelo baço, timo e órgão
epigonal. O baço é alongado e lobado e está posicionado entre a margem esquerda
do estomago e o lobo esquerdo do fígado, é o principal órgão responsável pela síntese
de anticorpos, considerado o órgão hematopoiético mais importante nos peixes em
geral e tubarões. O timo, na espécie estudada, é bem desenvolvido e tem importante
papel no desenvolvimento do sistema imune do animal, este órgão está localizado na
região dorso-medial para ambas as regiões das brânquias. O órgão epigonal é
contínuo caudalmente a partir da superfície posterior das gônadas em todas as
espécies de tubarões, este órgão é todo coberto por uma camada de peritônio. No
macho os dois órgãos epigonais são incorporados nas regiões anteriores direita e
esquerda dos testículos. Já na fêmea o órgão epigonal é ampliado e se estende até o
ovário direito. Este órgão possui a mesma função da medula óssea, que esta ausente
nos Chondricthyes. Foram utilizados cinco embriões a termo, com comprimento total
de 43 cm, de fêmeas capturadas no mês de outubro de 2013, no sul do Brasil pela
frota espinheleira. Os órgãos linfóides foram coletados e fixados em formaldeído a
0,4%. Após procedimento histológico, as laminas foram coradas com hematoxilina e
eosina (HE) e tricrômio de Masson. No timo, foi possível identificar regiões
vascularizadas, eritrócitos, linfócitos e células imaturas com infiltrados mononucleares
e presença de melano-macrófagos. No baço observou-se a presença de tecido
conjuntivo, vasos sanguíneos, linfócitos, eritrócitos e melano-macrófagos. No órgão
epigonal pode-se observar presença de algumas células sanguíneas dispersas como
tecido linfomielóide, eritrócitos, linfócitos, monócitos e grânulos basofílico, onde estão
presentes leucócitos em diferentes fases de maturação, com grande quantidade de
granulócitos e linfócitos em menor concentração. Observando os resultados
histológicos podemos sugerir que os órgãos linfóides são similares aos de outras
espécies de elasmobrânquios, corroborando com a literatura.
Palavras-chave: Timo, órgão epigonal, baço, morfologia, tubarão-azul, cação-azul.
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Os elasmobrânquios incluem dez ordens recentes, nove das quais correspondem aos
tubarões. A ordem Carcharhiniformes é a mais diversificada dentre os tubarões,
incluindo oito famílias e 291 espécies com ampla distribuição geográfica. Grande parte
destas espécies atua como predadores de topo, contribuindo para o controle
populacional de suas presas e para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. A
importância do estudo da sistemática, ecologia e conservação destes animais se
reflete nas coleções cientificas que detêm representação do grupo, tal como a Coleção
Ictiológica do Departamento de Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da
Paraíba. O objetivo deste trabalho é relatar a disponibilidade de representantes dos
Carcharhiniformes depositados na coleção Ictiológica da UFPB. As famílias (4) e
espécies (22) de tubarões da ordem Carcharhiniformes presentes na coleção são:
Carcharhinidae: Carcharhinus acronotus, C. limbatus, C. perezi, C. plumbeus, C.
obscurus, Galeocerdo cuvier, Rhizoprionodon porosus, R. terraenovae, R. lalandii;
Scyliorhinidae: S. haeckeli, Scyliorhinus sp1, Scyliorhinus sp2; Sphyrnidae: Sphyrna
media, S. tudes, S. lewini, S. tiburo, S. Zygaena, S. mokarran; Triakidae: Mustelus
higmani, M. canis. No total, 140 lotes da coleção têm espécimes conservados em via
úmida (álcool etílico ou glicerina), compreendendo 121 indivíduos inteiros, sete
parcialmente preservados (cabeças) e quatro diafanizados, além de 11 espécimes em
via seca (esqueletos articulados, crânios ou mandíbulas). Informações registradas
incluem o local e data de coleta, sexo, coletor, entre outras, e estão disponíveis junto
aos exemplares, no livro de Tombo da coleção e em planilha eletrônica. Este material
é proveniente de coletas para fins científicos e doações oriundas de vários estados
brasileiros (Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Paraíba, e São Paulo), além de dois
exemplares dos Estados Unidos da América (Texas) Em linhas gerais, a coleção
ictiológica/UFPB tem representatividade de 48,9% da fauna brasileira conhecida da
ordem Carcharhiniformes e de 100% da fauna conhecida da familia Sphyrnidae da
costa brasileira, além de uma espécie norte americana (Rhizoprionodon terraenovae).
Palavras-chave: coleções biológicas, Carcharhiniformes, diversidade.
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As nadadeiras dorsais, peitorais, pélvicas e lobo inferior da caudal do tubarão-azul,
Prionace glauca (Linnnaeus, 1758) possuem grande valor comercial, sendo
principalmente utilizadas na culinária asiática. O objetivo do trabalho foi de estudar a
morfologia da nadadeira dorsal do Prionace glauca. Dez nadadeiras dorsais, “in
natura” foram mensuradas, (margem anterior, base e altura) e novamente, após
descarnadas. Os elementos radiais e raios dérmicos foram processados
histologicamente e corados com hematoxilina - eosina (HE) e Picrossírius red. O
comprimento médio das nadadeiras foi de 20,0 cm de margem anterior, 7,5 cm de
base e 12,5 cm de altura nas amostras “in natura”, e nas amostras descarnadas a
média foi de 9,0 cm de margem anterior, 5,0 cm de base e 9,5 cm de altura. Nestas
últimas, foi observada a presença de elementos radiais e raios dérmicos separados
por uma camada de colágeno. A coloração por HE mostrou que, tanto os raios
dérmicos, quanto os elementos radiais são compostos de cartilagem hialina
constituída de pericôndrio localizado nas extremidades, cartilagem calcificada
localizada no centro e condrócitos presentes em todo o tecido cartilaginoso. Na
coloração de Picrossírius red observou-se fibras colágenas do tipo I, com fibras
compactas entre si e paralelas ao comprimento do corpo. Foi possível identificar a
região que liga os elementos radiais compostos por uma área rica em fibra imatura de
colágeno de tipo I e II. A região periférica que liga os raios dérmicos é formada por
colágeno do tipo I, II e III. Na região central da cartilagem foi encontrada áreas com
colágeno de tipo III. Conclui-se que a nadadeira dorsal da espécie estudada é formada
de cartilagem hialina, apresentando três regiões distintas, sendo seu interior composto
por condrócitos, na periferia de cartilagem calcificada e bordas por pericôndrio com a
presença de colágeno tipo I, II e III.
Palavras-chave: cartilagem, cação-azul, histologia, elemento radial, raio dérmico.
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Dois grandes sistemas sensoriais estão presentes nos elasmobrânquios: as ampolas
de Lorenzini (AL), sensíveis a estímulos elétricos e restritas à região cefálica e
nadadeiras peitorais, e o sistema da linha lateral (LL), mecanorreceptores
(neuromastos) que mostram uma sensibilidade direcional distribuída ao longo da
cabeça, tronco e cauda. Foram analisadas amostras de quatro embriões de tubarãoazul, Prionace glauca de 220 mm de comprimento total, obtidos de duas fêmeas
capturadas pela embarcação espinheleira Áustria que atuou na região sudeste-sul do
Brasil, doados ao Instituto de Pesca/Santos, em parceria com a FMVZ-USP. Os
exemplares foram fixados em solução parafolmaldeído 4%, fragmentados e
processados para microscopia de luz. Externamente os poros das AL e LL não são
visíveis na superfície da pele, somente na histologia. A AL consiste em duas regiões: o
canal e a ampola, que se encontram reunidas em clusters. A parede do canal consiste
em duas camadas de células epiteliais alongadas e fibras colágenas. Na expansão
distal de cada canal, encontra-se a AL, que é do tipo macro ampola multi alveolada,
sendo observadas até 8 alvéolos em secção transversal. O epitélio sensorial das AL é
restrito para o interior dos alvéolos, sendo duas vezes mais espesso que o epitélio da
parede do canal. As células do epitélio receptor são ovais dispostas em fileiras com
um núcleo oval. Nesta fase do desenvolvimento, nervos delicados são visíveis na base
destes órgãos. Secções transversais do rostro do embrião revelam neuromastos
dispostos próximo ao epitélio superficial, envoltos por tecido conjuntivo denso, que
observado na coloração picrosírius sob luz-polarizada apresenta o predomínio de
colágeno do Tipo I. Na região basal do neuromasto, encontra-se o epitélio sensorial,
formado por células ovais ciliadas com núcleos ovais, cobertas por uma cúpula,
formando um amplo lúmen. Assim como nas AL, na base do neuromasto o nervo é
visível. As AL e neuromastos no embrião de 220 mm, com idade estimada de 4,2
meses, estão aparentemente no mesmo estagio de desenvolvimento, com morfologia
semelhante à de outros elasmobrânquios. Estudos em todo o desenvolvimento
embrionário e utilização de outras técnicas microscópicas mostram-se necessários, a
fim de compreender o inicio da ativação e utilização desses dois sistemas importantes
para sobrevivência do animal após o nascimento.
Palavras-chave: tubarão-azul, eletro sensorial, mecano receptores, neuromastos,
microscopia de luz.
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MORFOLOGIA EXTERNA DAS OTOCÔNIAS EM RAIAS DE ÁGUA DOCE
Potamotrygon orbignyi DO ALTO TOCANTINS.
Rafael O. D. Mota1, Júlia P. L. C. Machado2, Marcela P. Machado2, Getulio Rincon1
1

2
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As otocônias em elasmobrânquios são estruturas arenosas de grânulos de carbonato
de cálcio secretadas pela cúpula mucilaginosa de cada mácula. Desta forma, o
conjunto assemelha-se a grãos de areia finos embebidos na cúpula que ao se
movimentar ou vibrar, excitam as células-ciliares. Com o intuito de elucidar a forma
das otocônias em raias de água doce da família Potamotrygonidae, os ouvidos
internos de dois exemplares de P. orbignyi capturados no rio Paranã, afluente do rio
Tocantins durante o ano de 2004, foram dissecados para localização e remoção das
otocônias com posterior análise em microscópio eletrônico de varredura da
Universidade de Brasília-UnB. Os resultados indicam que a otocônia em raias de água
doce não é arenosa como nos demais elasmobrânquios, mas é formada por uma peça
única, endógena, de forma lenticular e de secreção uniforme, com 3,1 mm de
comprimento e 2,7 mm de largura e aparentemente sem deposições concêntricas
como em peixes ósseos. A identificação e descrição dessas estruturas em raias de
água doce podem propiciar um método alternativo de avaliação de idade e
crescimento individual, além de consistirem um aspecto singular dentre os
elasmobrânquios.
Palavras chave: Otólito, sistema látero-acústico.
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PRIMEIRO REGISTRO DE PADRÃO DE PIGMENTAÇÃO PARA FOTOIDENTIFICAÇÃO NA NADADEIRA CAUDAL DA ESPÉCIE Sympterygia acuta
Garman,1877.
Rebeca A. Marques¹, Tainá G. Júlio¹
¹Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Biologia Marinha, Rio de Janeiro,
RJ. rebeca.marques@ufrj.br, taina.guimaraes@hotmail.com

A Foto-Identificação (foto ID) foi desenvolvida como um método não invasivo em que
distintas características de um indivíduo podem ser utilizadas para reconhecê-lo em
uma população de diferentes amostras. Este método é particularmente apropriado
quando se examina espécies ou populações vulneráveis, a partir de invertebrados
para tigres, os mamíferos marinhos e tubarões. Sendo, os indivíduos de uma
população identificados através de padrões de pigmentações, por exemplo, em
diferentes regiões do corpo possibilita a obtenção de um grande número de
informações, de forma não prejudicial aos organismos alvo do estudo. O objetivo deste
trabalho foi divulgar a observação de um padrão de pigmentação na nadadeira caudal
da espécie Sympterygia acuta permitindo a utilização do método de foto-identificação.
Desta forma, foram coletados 22 indivíduos de ambos os sexos no desembarque
pesqueiro no estado do Rio de Janeiro no período de Janeiro de 2013 a Dezembro de
2013. As amostras são encaminhadas ao Laboratório de Biologia e Tecnologia
Pesqueira/UFRJ, para identificação da espécie conforme, registro fotográfico e
análises morfológicas. Foram registrados e adicionados em um banco de imagem 22
indivíduos da Sympterygia acuta: 12 do sexo masculino e 10 do sexo feminino com
padrão de pigmentação específico na nadadeira caudal para cada indivíduo, sendo
esta pigmentação na cor escura. É de suma importância à divulgação de informações
da morfologia de elasmobrânquios para suprir as lacunas de conhecimento,
especialmente da espécie do estudo. Com este tipo de ferramenta é possível ter
ciência sobre a história natural da espécie, estabilidade de grupos, padrões de
distribuição, fidelidade do grupo ao local, monitoramento de patologias, migração e
estrutura social. Conclui-se que é necessário um trabalho de captura e recaptura desta
espécie para validação do padrão de pigmentação em diferentes estágios de vida do
indivíduo. Contudo é importante salientar que este método de foto-identificação da
pigmentação da nadadeira caudal ainda não foi utilizado em Batoidea sendo este tipo
de informação significativa para estimular futuros estudos a aprofundar o estudo da
espécie, que não possui importância comercial e mesmo assim apresenta registro de
captura relativamente baixo.
Palavras-chave: Batoidea, morfologia, método, elasmobrânquios.
Agradecimento: À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES).
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TUBARÕES DO BRASIL: UM SITE INTERATIVO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
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O Brasil é reconhecidamente um país rico em biodiversidade, onde muitos táxons
animais e vegetais estão representados por um grande número de espécies. Com
respeito ao grupo dos peixes cartilaginosos (Chondrichthyes), sua diversidade em
águas marinhas brasileiras, estimada em, pelo menos, 165 espécies, somente é
superada pela da Austrália e dos Estados Unidos, países de proporções continentais e
banhados por dois oceanos, que possuem cerca de 300 espécies cada. Até o
momento, as informações acerca da diversidade dos Chondrichthyes brasileiros estão
dispersas em publicações científicas (artigos em periódicos e manuais de
identificação), teses e dissertações e em alguns poucos livros de divulgação científica.
A disponibilidade destas publicações através da Internet ainda é limitada, e seu caráter
essencialmente técnico afasta-as de um público mais generalizado. O presente
trabalho trata do desenvolvimento de um site de uso livre e sem fins lucrativos, sobre a
diversidade dos tubarões ou cações no Brasil. O mesmo aborda generalidades sobre
os Chondrichthyes, incluindo aspectos de sua evolução, morfologia e ecologia, e uma
lista sistemática atualizada, compreendendo seis ordens, 22 famílias, 43 gêneros e 89
espécies de cações. Para cada ordem foram selecionadas espécies representativas,
compondo fichas com dados de caracterização taxonômica, distribuição geográfica,
ecologia e risco de extinção, bem como sua ilustração fotográfica. Visando atingir um
público infanto-juvenil, foram inseridos jogos, curiosidades e seções de mitos ou
verdades e perguntas frequentes. Também serão abordados aspectos relacionados
aos conflitos entre homens e tubarões, visando desmistificar o seu caráter nocivo e
ressaltando a sua importância ecológica, incluindo informações sobre espécies
potencialmente perigosas, estatísticas e prevenção. O dinamismo dos sites na Internet
permitirá sua atualização constante, com a incorporação de dados tais como: novos
registros de ocorrência de espécies, novas espécies descritas, links para publicações,
vídeos ou entrevistas com especialistas. A versão preliminar deste site será
apresentada no VIII Encontro da Sociedade Brasileira para o Estudo de
Elasmobrânquios (SBEEL), visando colher sugestões para o seu aprimoramento,
sensibilizar potenciais parceiros, bem como propor e discutir sua possível inserção na
página da SBEEL.
Palavras- chave: tubarões, cações, biodiversidade, divulgação científica, Internet.
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SESSÃO 2
BIOLOGIA DA REPRODUÇÃO

ASPECTOS DA BIOLOGIA DO CAÇÃO-RABO-SECO Rhizoprionodon porosus
(POEY, 1861) (CHONDRICHTHYES-CARCHARHINIDAE) NA PLATAFORMA
CONTINENTAL DE PERNAMBUCO, BRASIL
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O cação-rabo-seco, Rhizoprionodon porosus é um tubarão de pequeno porte,
demersal e costeiro. A espécie é vivípara placentária, com segregação sexual. O
hábito alimentar é preferencialmente ictiófago. Esta espécie tem seu ciclo de vida na
plataforma continental, e é encontrada usualmente nos desembarques da pesca
artesanal-de-emalhe de peixe serra (Scomberomorus brasiliensis), capturado como
incidentalmente (by catch). Como os demais membros do grupo dos elasmobrânquios,
R. porosus tem baixa resiliência a alterações populacionais causadas por impactos
diretos e indiretos. O objetivo deste trabalho é investigar a biologia do cação R.
porosus na plataforma continental do estado de Pernambuco. No período de
agosto/2013 a fevereiro/2014, foram realizadas amostragens mensais de
desembarques da pesca artesanal no litoral pernambucano. Exemplares de R.
porosus foram coletados, medidos (comprimento total-CT, cm), pesados (g) e
sexados. Os estômagos foram removidos, congelados, e a dieta foi posteriormente
analisada para a determinação do nível trófico da espécie. Amostras de cinco
vértebras foram obtidas para estimativa de idade. Os resultados indicam que as
capturas de R. porosus ocorreram entre as isóbatas de 20 a 50 m de profundidade,
com rede-de-emalhe de 60 mm. A relação macho/fêmea foi de 2,5:1 e a proporção de
indivíduos maduros na amostra foi de 4:1 e todos os imaturos foram machos com
amplitude de CT entre 58,2-63,0 cm, com idades de 2 anos. Os machos adultos
tiveram amplitude de CT 67,0-80,6 cm, e idades entre 3 e 4 anos, e as fêmeas adultas
com amplitudes de 65,6-95,5 cm de CT, com idades de 6 e 9 anos. As fêmeas
coletadas em agosto estavam com embrião a termo, ou em início de vitelogênese. As
fêmeas coletadas em janeiro apresentaram ovos recém-fertilizados, o que sugere um
período gestacional de 8-9 meses. A dieta foi constituída de peixes teleósteos e
cefalópodes, o nível trófico de 4,1 indica que R. porosus é um consumidor terciário. O
valor de nível trófico encontrado está compatível com o valor listado para a espécie em
outras áreas (3,8) e dentro da amplitude de valores de nível trófico citado para o
gênero Rhizoprionodon (3,8-4,2).
Palavras-chave: dieta, reprodução, habitat, ecologia, cação-frango.
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ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Dasyatis guttata, D. americana e D.
marianae (ELASMOBRANCHII:DASYATIDAE) CAPTURADAS NO LITORAL DE
PERNAMBUCO
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As espécies do gênero Dasyatis são arraias costeiras e estuarinas, que exibem como
modo de reprodução histotrofia lipídica. Na região costeira do estado de Pernambuco,
ocorrem três espécies Dasyatis guttata, D. americana e D. marianae. Para entender
como estas espécies compartilham os habitats se faz necessário estudo sobre os
eventos do ciclo de vida e em que habitat estes eles ocorrem. O objetivo deste
trabalho é descrever aspectos da reprodução de D. guttata, D. americana e D.
marianae no litoral de Pernambuco. Durante o período de agosto/2013 a
fevereiro/2014, amostras mensais das três espécies foram coletadas nos principais
pontos de desembarques da pesca artesanal costeira de Pernambuco. Cada exemplar
após ser identificado foi medido (largura do disco – LD (cm)), pesado (g) e sexado. As
variáveis reprodutivas obtidas para machos foram comprimento e rigidez do clásper,
grau de enovelamento do ducto deferente, comprimento, largura (cm) e peso (g) dos
testículos; para fêmeas comprimento, largura (cm) e peso (g) do ovário funcional;
comprimento e largura (cm) da glândula oviducal; comprimento, largura (cm) e peso
(g) dos úteros; fecundidade ovariana e fecundidade uterina, além do aspecto da
trofonemata. As capturas de D. guttata, no estuário, foram compostas de juvenil e
subadultos de ambos os sexos, com amplitude de 15,1 – 36,0 cm de LD. As capturas
na área marinha obtiveram 43% de fêmeas adultas (LD> 51,0 cm), com 14,3% destas
fêmeas grávidas e 57% de fêmeas juvenis e neonatos (13,9 ≤LD≤20,0 cm); para os
machos 40% eram adultos (LD > 40,0 cm) e 60% eram juvenis e subadultos (15,7
≤LD≤45,0 cm) na área marinha. O tamanho mínimo de maturação para machos de D.
marianae foi 27,2 cm (±1,2. e.p.) e para fêmeas foi 29,2 cm (±0.34 e.p.). Nas capturas
da espécie na região de recifes, 57% das fêmeas e 33% dos machos eram adultos;
neonatos estiveram presentes nas áreas de praias. Nos machos 50% de D. americana
eram adultos (LD>68,0 cm) e 50% eram subadultos (64,0 ≤ LD≤ 68,0 cm), as fêmeas
eram todas subadultas (51,0 ≤ LD≤ 84,0 cm), nas áreas de recifes. As três espécies de
Dasyatis compartilham habitats essenciais a seus ciclos de vida no litoral de
Pernambuco.
Palavras-chave: arraia, raia, habitat, reprodução.
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BIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DE Myliobatis goodei (Garman, 1885) e Myliobatis
ridens (Ruocco, Lucifora, De Astarloa, Mabragaña & Delpiani, 2012)
(CHONDRICHTHYES: RAJIFORMES) NA PRAIA DO CASSINO, RS
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As raias do gênero Myliobatis possuem hábitos demersal-pelágicos e reproduzem-se
por viviparidade com histotrofia lipídica. No Brasil ocorrem três espécies; M. goodei, M.
ridens e M. freminvillei, endêmicas do Sul e capturadas nas pescarias artesanais de
beira de praia. Este trabalho objetivou analisar a reprodução de M. goodei e M. ridens
descartadas na pesca artesanal na praia do Cassino entre dezembro de 2012 e janeiro
de 2014. Foram registrados: largura do disco (LD, cm), sexo e grau de maturidade, o
qual foi avaliado de acordo com o aspecto macroscópico dos componentes do trato
reprodutivo e das características sexuais secundárias. Registraram-se 42 M. goodei,
15 machos e 27 fêmeas. Os machos se apresentaram 53,4% imaturos e 13,3%
maduros; e as fêmeas 22,2% imaturos e 33,4% maduras (três grávidas). M. goodei foi
capturada apenas na primavera. As fêmeas grávidas apresentaram quatro embriões
cada uma (LD, 6,1-21,8 cm). Nas fêmeas, o maior folículo vitelogênico variou entre 0,8
e 2,6 cm de diâmetro; a glândula oviducal entre 1,4 e 2,0 cm de largura; o número de
folículos ovarianos entre 3 e 17; e o útero entre 1,7 e 13,0 cm de largura máxima. Nos
machos, o comprimento do clásper variou entre 0,3 e 7,7 cm; e a glândula do clásper
entre 2,2 e 4,1 cm de comprimento. Registraram-se 53 M. ridens, 15 machos e 38
fêmeas. Os machos se apresentaram 80% imaturos; e as fêmeas 42,1% imaturos,
23,7% maduras (cinco grávidas). M. ridens foi capturada na primavera (69,8% dos
registros), verão (28,3%) e outono (1,9%). Quanto às fêmeas grávidas: na primavera,
registrou-se uma com 8 embriões (LD, 4,0-4,8 cm); e no verão, registraram-se duas,
uma com um embrião e outra com três (LD, 13,1-14,4 cm). Nas fêmeas, o maior
folículo vitelogênico variou entre 1,1 e 2,7 cm de diâmetro; a glândula oviducal entre
1,1 e 1,3 cm de largura; o número de folículos no ovário entre 4 e 59; o útero entre 1,8
e 11,2 cm de largura máxima. Nos machos, o comprimento do clásper variou entre 2,1
e 7,1 cm; e a glândula do clásper entre 1,1 e 3,5 cm de comprimento. Assim, concluiuse que fêmeas de M. goodei e M. ridens permanecem durante a gestação nas
mesmas áreas e nas mesmas épocas, sendo mais abundantes na primavera e verão,
uma vez que as águas costeiras oferecem um ambiente propício à reprodução e
desenvolvimento dos embriões.
Palavras-chave: Reprodução, Myliobatidae, Maturidade sexual.
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Urotrygon microphthalmum
(BATOIDEA:UROTRYGONIDAE) DA COSTA DE PERNAMBUCO, BRASIL
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A raia Urotrygon microphthalmum ocorre em águas rasas e costeiras do oceano
Atlântico Oeste Tropical até cerca de 50m, tendo pequeno porte e atingindo
aproximadamente 30 cm de comprimento total. É registrada na Venezuela, Suriname,
Guiana Francesa e no Brasil nos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba
e Pernambuco. A biologia reprodutiva de Urotrygon microphthalmum foi estudada
através de 356 espécimes capturados entre março de 2010 e março de 2012 como
fauna acompanhante da pesca de arrasto de camarão na costa do estado de
Pernambuco, Brasil. Fêmeas atingiram maiores comprimentos totais (CT) e pesos
totais (PT) (298,10 mm e 148 g) do que os machos (249,55 mm e 89,9 g). O maior
macho imaturo media 201,85 mm de CT e o menor macho maturo media 179,2 mm. A
maior fêmea imatura media 211,4 mm de CT e a menor fêmea matura media 180,8
mm. O tamanho de primeira maturidade estimado foi 187,74 e 198,73 mm de CT para
machos e fêmeas, respectivamente. A fecundidade uterina variou de 1 a 4 embriões
(média de 1,85 ± 0,45). O tamanho de nascimento foi estimado em 105 mm de CT. A
gestação foi estimada em 3-4 meses e o ciclo reprodutivo é bianual. A pesca atuou
predominantemente sobre a parcela adulta da população (71,5%), porém capturou
indivíduos em todas as todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento indicando
que a área seja uma importante área de reprodução e berçário para a espécie.
Palavras-chave: Elasmobrânquios; Myliobatiformes; maturação; fecundidade.
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Os elasmobrânquios apresentam modos de reprodução complexos, com
comportamentos reprodutivos sofisticados. O comportamento reprodutivo mais
observado é o do macho morder prender a fêmea com os dentes, o que causa lesões
dérmicas que cicatrizam, e é um descritor para deteminar o périodo de cópula. Este
comportamento pré-copulatório é interpretado, como um mecanismo para ter a
permissão da fêmea para realização da cópula. No entanto, há registros de fêmeas
mordendo os machos durante o acasalamento, o que sugere uma provável hierarquia
ou incentivo sexual durante a cópula. A espécie Potamotrygon motoro é membro da
família Potamotrygonidae, e tem ampla distribuição na região Neotropical. Nos rios
Negro e Purus, afluentes do Sistema Solimões-Amazonas, a espécie atinge a
maturidade sexual com 30,0-42,0 cm de largura disco e com 4-5 anos. Os eventos do
ciclo reprodutivo (gametogênese, cópula, ovocitação, gestação e parto) são regulados
pelo nível do rio. Cicatrizes dérmicas foram observadas nas fêmeas e machos desta
espécie nos citados em ambos os rios, durante os meses de seca. O objetivo deste
trabalho é estudar entender o significado das cicatrizes dérmicas observadas nos
machos de P. motoro da bacia do Rio Negro e Purus. A epiderme de 80 machos
maturos com cicatrizes dérmicas foram analisadas e comparadas com a morfologia
dentária de espécimens adultos de machos e fêmeas. Os Nossos resultados
corroboram com o observado achado que P. motoro tem heterodontia sexual. As
fêmeas tem dentes com margem posterior rômbica, e os machos maturos apresentam
dentes com margem posterior cuspidada. As cicatrizes dérmicas observadas em 65%
dos machos adultos foram relacionadas com a forma cuspidada de seus dentes. dos
machos. Apesar da relação sexual de adultos na área ser de 1:1, as observações
estes resultados sugerem a provável ocorrência de disputa participação da fêmea
machos durante o período de cópula de Potamotrygon motoro na bacia Amazônica.
Palavras-chave: cicatriz dérmica, heterodontia sexual, raia de água doce, arraia de
água doce.
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OCORRÊNCIA DE FÊMEAS PRENHES DE Squatina occulta (VOOREN & SILVA,
1991) (ELASMOBRANCHII, SQUATINIDAE) NO SUDESTE DO BRASIL
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O cação-anjo, Squatina occulta, é endêmico do Atlântico Sudoeste, e no Brasil ocorre
do Rio de Janeiro (RJ) ao Chuí (RS). A espécie é capturada incidentalmente pelas
frotas de rede de emalhe e arrasto de fundo. A espécie tem sua comercialização
proibida desde 2004. As amostras são provenientes de duas embarcações de arrasto
duplo com portas, direcionadas ao camarão-rosa, que desembarcam em Guarujá (SP).
Foram realizadas amostragens de junho de 2012 a janeiro de 2014, entre latitudes de
22°S (RJ) e 26°S (SC) e nas isóbatas de 27 a 74 m de profundidade. Foram
registradas cinco fêmeas prenhes de S. occulta. A primeira fêmea teve um
comprimento (CT) de 85 cm, peso total (PT) de 6,1 kg, 10 embriões, sendo 4 machos
e 6 indeterminados com CT variando de 5,4 a 6 cm e PT de 0,9 a 1,8 g; A segunda
fêmea com CT= 91 cm, PT= 6,7 kg, 7 embriões sendo 4 machos e 3 fêmeas CT = 6,8
a 8,3 cm e PT= 1,4 a 5,7 g; A terceira fêmea com CT= 84,6 cm, PT= 7,3 kg, 14
embriões sendo 7 machos e 7 fêmeas variação de CT = 10 a 10,6 cm e PT= 4,7 a 7,8
g; A quarta fêmea com CT= 87,3 cm, PT= 6,8 kg, 11 embriões sendo 7 machos e 4
fêmeas CT variou de 10,9 a 11,5 cm e PT de 9,6 a 10,4 g; e a quinta fêmea com CT=
88 cm, PT= 6,3 kg, 6 embriões sendo 3 machos e 3 fêmeas variando de CT = 21 a
21,9 cm e PT= 84 a 90 g, sendo esta capturada em outubro 2013, entre 24°04’S e
45’54 W, a 34 metros de profundidade. As quatro primeiras fêmeas foram capturadas
em agosto de 2013, entre as coordenadas 24°44´S e 44°44’ W, aproximadamente a
44 metros de profundidade. De acordo com a literatura a espécie utiliza a plataforma
continental como berçário primário e secundário. Recomendam-se maiores estudos da
região de pesca caracterizada como uma área de reprodução da espécie, que é
considerada criticamente ameaçada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) na sua
ultima avaliação do estado de conservação dos elasmobrânquios no Brasil.
Palavras-chave: cação-anjo, pesca, berçário, ciclo reprodutivo.
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REGISTRO DE UMA FÊMEA GRÁVIDA DE Pristis pristis (ELASMOBRANCHII:
PRISTIDAE) NA COSTA NORTE DO BRASIL
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Espadartes (Pristoidei: Pristidae) são raias distintas, caracterizadas pelo rostro
alongado margeado por dentículos dérmicos dispostos em forma de serra. Distribuemse nas regiões tropical e subtropical do globo, podendo ser encontradas em ambientes
marinhos, estuarinos e de água doce. Devido à estrutura rostral única, são
frequentemente capturados de forma acidental em redes de pesca. A pressão
pesqueira somada à perda de habitat levou todas as espécies de espadartes à
ameaça global de extinção. De acordo com a delimitação taxonômica recomendada
por Faria et al. (2013), que sugere que o complexo “P. pristis” seja constituído por uma
única espécie, duas espécies de espadartes são encontradas no Brasil: Pristis pristis e
Pristis pectinata. Neste trabalho registramos uma fêmea grávida de P. pristis
capturada em águas marinhas rasas do norte do Maranhão e relatamos aspectos
reprodutivos, tais como fecundidade uterina, tamanho e estágio de desenvolvimento
dos embriões. O espécime foi capturado próximo ao município de Paço do Lumiar, por
um barco de pesca artesanal, em maio de 2009. O exemplar, uma fêmea adulta, foi
imediatamente comercializado, o que dificultou a coleta de informações biológicas.
Entretanto, o tamanho e peso puderam ser estimados em torno de 500 cm de
comprimento total (CT) e 750 Kg de peso total (PT). Além disso, seis dos 20 embriões
abortados foram adquiridos e transferidos para o laboratório, onde foram analisados.
Os embriões variaram entre 755 e 800 mm de CT e entre 890 e 1120g de PT. Devido
à presença de sacos vitelínicos externos ainda completamente cheios, com diâmetros
entre 8.0 e 10.0cm, acredita-se que a fêmea encontrava-se em situação de parto
iminente. Embora este seja um registro único, sua importância é relevante para
levantar a questão de que a reprodução da população local ocorra em maio, o que
pode ser uma evidência adicional da diferenciação entre populações das Américas
Central e do Sul. Segundo os pescadores, cerca de uma ou duas amostras de grande
porte são obtidas anualmente. No entanto, mesmo nessas raras ocasiões, os
pesquisadores não são avisados ou dificilmente conseguem chegar ao local de
desembarque antes da comercialização do animal. A pesca de P. pectinata e P. pristis
é proibida, mas não há programa específico para evitar capturas acidentais e a
eventual comercialização. É imprescindível o delineamento das áreas de berçário e o
acompanhamento do desembarque para que o impacto do segmento pesqueiro sobre
populações de espadartes possa ser avaliado.
Palavras-chave: Espadarte, áreas berçários, reprodução.
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ULTRASONOGRAPHY IN PREGNANT Zapteryx brevirostris AND THE
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Due to constant human predation pressure and decline of worldwide elasmobranchs
populations, it is extremely important that research methods cause the least possible
damage to stocks. Studies using nonlethal methods are being increasingly used and
have demonstrated successful results (Gumpenberger 2002; Sulikowski et al. 2004,
2005, 2006, 2007; King et al. 2005; Williams et al. 2007; Awruch et al. 2008). The use
of ultrasound for organs and pregnancy analysis in elasmobranchs, along with blood
test is in fact an important tool (Whittamore et al. 2010), although not very employed in
Brazil. The present study aimed at standardizing the use of mobile ultrasonography to
analyze of gestation of Z. brevirostris, as a tool for future studies of prenatal
osmoregulation in order to diagnose the salinity influence on offspring survival in
oviparous species. The female was collected alive in Shangrilá fish market (Pontal do
Paraná) in December, and its pregnant status was confirmed by copulation marks on
cloacal opening and extended abdomen. The skateray was transported in a styrofoam
box with ice, out of water to prevent contamination by nitrogenous compounds (most
efficient protocol for Z.brevirostris) to Curitiba (1 hour drive). After arrival, the female
was placed in a water tank (500l) with monitored salinity, temperature and pH, where
was stored for 24 hours to reduce handling and transportation stress. For analysis of
gestation, the skateray was maintained with the abdomen exposed during the
diagnosis period (8 minutes) and the equipment used was a Concept MCV portable
ultrasound machine fitted with a linear array 7.5-MHz probe – Dynamic Imaging Ltd.
The report provided by the veterinarian revealed the presence of two cubs. The pups
were detected through the midline, delimited clearly on the images. Due to the
presence of egg capsules, it was not possible to detect heartbeat or movement of
spiracles. These results were also observed in studies with other elasmobranchs with
the same development strategy, Raja clavata and Scyliorhinus canícula (Whittamore et
al. 2010). Additional testing will be conducted to improve the method in order to make a
satisfactory analysis. Future results that demonstrate movement of puppies and a
shorter time of diagnosis to reduce manipulation of the female are expected, thus
avoiding miscarriage caused by stress.
Keywords: Ultrasonography, Elasmobranch, nonlethal Methodology, Physiology
Conservation.
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Despite popular belief, elasmobranchs are sensible animals, status confirmed by
researchers that work with live animals. In front of unstable conditions, animals do not
resist (Gohar and Mazhar 1964; Gruber 1980). Logistics, the apparatus required, water
quality, management and time must be considered in transport (Smith et al. 2004).
Manuals for management are available (Smith et al. 2004), however, protocols and the
equipment required are expensive and demand structure, not only due to the size
these animals reach, but also because of the characteristic release of urea, which
rapidly contaminates the water. Research with live animals is scarce in Brazil and little
is known about alternative methods of lower cost. Zapteryx brevirostris is a small
skateray observed in Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul and Uruguay. Despite being abundant in Paraná, the species is rare in other
states, so studies are needed in order to establish protection policies. Z. brevirostris
shows high survival and recovery from extreme conditions such as absence of water
(Wosnick & Freire, 2013) and even freezing (personal observation). The present study
aimed setting a more efficient and cost effective protocol for the transport of Z.
brevirostris. Two protocols were proposed: (1) four animals transported in 60l plastic
boxes, with constant aeration, laboratory ice, seawater and 1cm of substrate (sand),
and (2) five animals transported in a covered styrofoam box, with laboratory ice and
without water and substrate. After car transportation (~1h), animals were transferred to
500l water tank with monitored salinity, temperature and pH. Survival and recovery
time were monitored. Results demonstrate that protocol 2 is the most effective method
between both tested. It is possible that method 1 has been inefficient due to water
contamination by nitrogen compounds. measured with Labcon test kit for toxic
ammonia. It was possible to notice that ice is important for the transportation of benthic
animals, since low temperature increases the survival chances. For species that do not
survive out of the water it is possible to adapt the protocol 1, reducing the number of
animals per plastic box. However this change increases the space required for
transport. Another possibility is to frequently replace the water (10 liters every 20
minutes). More trials are needed to ensure efficacy of both methods. Since the
parameters change for each specie, it is important that testing phase is included in the
schedule, to ensure the welfare and health of used animals.
Keywords: Transportation, Survival, Elasmobranch, Physiology.
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As arraias apresentam todo o corpo, inclusive o ferrão, recoberto por uma secreção
mucosa, rica em proteínas, cujas características bioquímicas têm sido fortemente
estudadas. Esse material mucoso constitui-se num importante mecanismo de defesa,
com propriedades antimicrobianas e no qual há uma forte atividade de proteases, que
possivelmente potencializam a resposta inflamatória quando no contato dessa
secreção com o tecido animal lesionado. Diante disso, o presente trabalho descreve o
perfil proteico e as propriedades proteolíticas do muco de indivíduos da família
Potamotrygonidae coletados em rios da Bacia Amazônica, nomeadamente
Potamotrygon schroederi e Paratrygon aiereba. O muco foi coletado durante as
excursões feitas aos municípios de Iranduba (água branca), Barcelos e Novo Airão
(água preta), no Estado do Amazonas. As amostras foram homogeneizadas em
tampão fosfato (100mM, pH 8.0) e mantido a -20ºC. O perfil proteico foi analisado por
eletroforese em gel SDS-PAGE 12%. A atividade proteolítica foi medida através de
ensaio caseinolítico com dois substratos: caseína 1% em Tris-HCl (50 mM, pH 7.5) e
azocaseína 0.5% em tampão fosfato (100mM, pH 8.0), com incubação de 30 min a
37ºC. Os produtos da proteólise foram medidos por espectrofotometria a 280nm e
390nm, respectivamente. A eletroforese demonstrou a forte presença de proteínas
entre 100 e 200 kDa e menores entre 20 e 30 kDa para P. aiereba, tanto de água preta
quanto de água branca. Nos ensaios proteolíticos com caseína e azocaseína, houve
variações importantes entre as espécies e até dentro da mesma espécie, sendo
significativa a atividade de proteases no muco de P. aiereba. Esses dados permitem
especular que essas proteínas mais pesadas identificadas para P. aiereba,
aproximadamente com 900 a 1700 resíduos de aminoácidos, correspondam a
complexos enzimáticos proteolíticos, o que também explicaria o fato de uma atividade
proteolítica mais expressiva para esta espécie, tanto na hidrólise de caseína como de
azocaseína. As variações na atividade proteolítica, até mesmo interespecíficas, podem
indicar que a síntese desses complexos seja fortemente influenciada pelo ambiente e
pelo metabolismo de cada indivíduo, assim como podem esta refletindo diferenças
cinéticas e da natureza das proteases presentes no muco, sobretudo metaloproteases
e serinoproteases. Dessa maneira, percebe-se que o muco produzido por esses
potamotrigonídeos é composto por grandes cadeias polipeptídicas, em que há a
atividade significativa de proteases, o que fortalece a ideia de que ele é um grande
agente do processo de lesão tecidual e um provável potencializador da resposta
inflamatória. FINANCIAMENTO: FAPEAM.
Palavras-chave: Potamotrygonidae, Amazônia, proteases, atividade caseinolítica,
atividade azocaseinolítica, veneno
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O sistema de transporte dos íons sódio e cálcio no epitélio branquial da arraia cururu
(Potamotrygon sp.) foi investigado por meio do uso de drogas bloqueadores dos
mecanismos de absorção e/ou excreção desse solutos. Sabe-se que o amiloride é um
clássico inibidor da absorção de Na+ pelo epitélio, enquanto o ácido fenilantranílico
(DPC) inibe os mecanismos de absorção de Cl-. Tem sido demonstrado que os
transportes desses solutos estão relacionados entre si, embora que o mecanismo
ocorra independentemente um do outro. No entanto, não se sabe se o transporte de
Na+ e Cl- estão associados ao transporte de Ca+2. Nesse contexto, utilizou-se a arraia
cururu como modelo experimental devido à extrema capacidade de tolerância às
águas pobres em cálcio, sódio, cloreto dissolvido, ácidas e pretas do Rio Negro (Bacia
Amazônica). Dez exemplares foram expostos separadamente ao amiloride (10-4 M) e
DPC (10-4 M) durante 90 minutos. O fluxo líquido de Na+ (JnetNa+) foi estimado em 85300 µmoles/kg/h. O amiloride, um poderoso inibidor do influxo de Na+ (JinNa+ ocorre
possivelmente devido à inibição do trocador Na+/H+) promove uma forte redução no
JinNa+ após 80 minutos de exposição. Efeito semelhante foi observado no JinCa+2. O
JnetCa+2 foi calculado em 900-1.000 µmoles/kg/h. Tanto o JnetCa+2 quanto o JnetNa+
resultam em balanço negativo para a arraia cururu, ou seja, o animal está perdendo
constantemente íons Ca+2 e Na+ para o ambiente. O ácido fenilantranílico (DPC) foi
mais potente que o amiloride para inibir o JnetCa+2 e o JnetNa+. Como o DPC é um
potente inibidor do influxo de Cl- (JinCl-), possivelmente devido ao efeito sobre o
trocador eletroneutro HCO3-/Cl-. Isso sugere que o transporte de cálcio na arraia cururu
pode estar fortemente ligado aos mecanismos de transporte de Cl-. Os efeitos do DPC
para o JinNa+ foram observados imediatamente após a adição da droga bloqueadora.
Por outro lado, o JinCa+2 foi inibido somente após 50 minutos à exposição. Ainda que
os mecanismos de transporte de Na+ e Cl- ocorram por meio de mecanismos distintos,
a absorção desses íons estão correlacionados, ou seja, a inibição do trocador
eletroneutro HCO3-/Cl- inibe imediatamente a absorção de Na+, possivelmente por
modificar o potencial elétrico da membrana celular. Esses dados sugerem que os
mecanismos de absorção de cálcio e sódio pela arraia cururu estão fortemente
associados. Portanto, mudanças bruscas nas características físicas e químicas da
água podem comprometer os mecanismos de transporte de sais do ambiente para o
animal. Financiamento: FAPEAM.
Palavras-chave: Potamotrygonidae; transporte epitelial de sais; mecanismos de
adaptação; arraia de água doce.
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CRECIMIENTO EN VÉRTEBRAS DE Mustelus lunulatus, Narcine leoparda Y
Potamotrygon magdalenae
Jose Gabriel Perez-Rojas, Paola A. Mejía-Falla, Andrés F. Navia
Fundación colombiana para la investigación y conservación de tiburones y rayas, SQUALUS.
Carrera 79 No. 6-37, Cali, Colombia; jose.gabriel.0213@gmail.com, pmejia@squalus.org,
anavia@squalus.org
La claridad en la visualización de las bandas de crecimiento en estructuras duras de
elasmobranquios varía notablemente con la especie, haciendo de la identificación y aplicación
de diversas técnicas para mejorarla, un paso fundamental en el desarrollo de los estudios de
edad y crecimiento. Es así como este estudio tuvo como objetivo determinar la técnica más
eficiente para la estimación de la edad de la raya marina Narcine leoparda, la raya de agua
dulce Potamotrygon magdalenae y el tiburón Mustelus lunulatus, a partir del conteo de bandas
vertebrales, con el fin de facilitar la implementación de estudios de edad y crecimiento en estas
especies, necesarios para la evaluación demográfica de las mismas. Se realizaron cortes
sagitales de 0.5 mm a vértebras de N. leoparda y de M. lunulatus capturados en
embarcaciones de pesca artesanal en la zona central del Pacífico colombiano. En P.
magdalenae se realizaron cortes sagitales de 0.4 mm en vértebras de animales capturados en
embarcaciones de pesca artesanal en la cuenca del Río Magdalena. Para evaluar el efecto del
tratamiento en la visualización y conteo de las bandas de crecimiento, los cortes fueron
tratados con diferentes protocolos de tinción. Cada uno de los cortes con los diferentes
tratamientos fue leído por dos lectores. El grado de precisión y sesgo existente en la lectura de
bandas entre lectores fue evaluado mediante el índice del porcentaje de error promedio (APE),
el índice de precisión (D), el porcentaje de acuerdo entre lectores (PA) teniendo en cuenta
diferencias de 0, ±1 y ±2 bandas, el gráfico de sesgo por edad y la prueba de simetría de
Bowkers. A partir de los resultados de estos análisis (valores más altos de precisión y valores
más bajos de sesgo) se seleccionó el tratamiento considerado como el más adecuado (y por
ende recomendado) para realizar los estudios de edad y crecimiento en estas especies. En N.
leoparda se encontró que el rojo de alizarina a 16 min presentó el APE más bajo (3.831), y el
PA total más alto (68.49%) y el D (2.709) más bajo. En M. lunulatus se observó que el verde
claro con 30 minutos tuvo un mejor comportamiento en la totalidad de las pruebas, presentando
el segundo lugar de APE (1.190) y D (0.842), el segundo lugar en PA (91.67%) y un buen valor
de porcentaje de lecturas. En P. magdalenae el rojo de alizarina con 7 min tuvo el mejor
comportamiento en el análisis global, ocupando el segundo lugar en PA (95.45%), alto
porcentaje de vértebras leídas (91.67%) y el tercer lugar en APE (0.909) y en D (0.643). No se
encontraron errores sistemáticos en el conteo de bandas de crecimiento para ninguna de las
especies. De esta forma, se sugiere el uso de los protocolos descritos para la implementación
de estudios de estimación de edad en estas tres especies de elasmobranquios.
Palabras clave: edad y crecimiento, elasmobranquios, tiburones, rayas, técnicas de tinción.
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La mayoría de los estudios demográficos en elasmobranquios han sido desarrollados
en tiburones de aguas templadas, con ciclos de vida largos y de interés comercial,
siendo pocos los realizados con batoideos, de áreas tropicales, con ciclos de vida
cortos y capturados incidentalmente. El objetivo de este estudio fue evaluar los
parámetros demográficos de hembras de Urotrygon rogersi de dos áreas con
condiciones ambientales similares, pero sometidas, históricamente, a diferentes
esfuerzos pesqueros (Bahía de Buenaventura, BB y Bahía Málaga, MB). Se
desarrollaron tablas de vida y modelos matriciales basados en edades y estadíos (4
estadíos para BB y 5 para MB) usando aproximaciones determinísticas y
probabilísticas, bajo condiciones sin explotación, para evaluar el efecto de los
supuestos sobre la frecuencia de eventos reproductivos (pulso vs. flujo de nacimiento),
tipo de censo (pre vs. post-reproductivo), y respuestas (independientes vs.
dependientes de densidad). Se determinó el valor reproductivo, la distribución de
estadio estable, y se realizaron análisis de elasticidad. La tasa instantánea de
incremento poblacional (r), la tasa de crecimiento poblacional (λ) y la tasa neta
reproductiva (Ro) fueron más altas para las hembras de BB (n=511) que para las de
MB (n=525), mientras que los tiempos de generación fueron más bajos. Las
distribuciones de edad estable y valor reproductivo fueron muy similares entre los
escenarios, modelos y áreas. Los individuos de edad 1 fueron dominantes en ambas
áreas (48-53% en BB y 45-51% en MB), y el valor reproductivo más alto se presentó
en edades de 5-6 años para las hembras de ambas áreas. La distribución de estadio
estable de las hembras de BB fue dominada por Juveniles y Adultos 1, mientras que la
de las hembras de MB, lo fue por Adultos 2. Las estimaciones estocásticas de λ
variaron entre 0.90 y 1.28 para las hembras de BB, y entre 0.84 y 1.20 para las
hembras de MB. Con base en los análisis de elasticidad, la sobrevivencia de adultos
presentó una fuerte influencia en λ para ambas áreas. Las diferencias demográficas
encontradas, con las hembras de BB presentando tasas de crecimiento poblacional
más altas, puede ser una respuesta a la larga historia de alto esfuerzo de pesca en
BB. No obstante, parece que U. rogersi puede soportar los niveles de presión
pesquera a la que es sometida en la costa Pacífica colombiana, en especial a
pesquerías de arrastre de camarón de aguas someras a nivel artesanal e industrial.
Palabras claves: rayas espinosas, Batoidea, estocasticidad, modelos matriciales,
análisis de elasticidad.
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SESSÃO 5
ECOLOGIA TRÓFICA E ECOLOGIA GERAL

DIETA DE TRÊS ESPÉCIES DE Dasyatis (ELASMOBRANCHII: DASYATIDAE)
COM OCORRÊNCIA NA ZONA COSTEIRA DO ESTADO DE PERNAMBUCO,
BRASIL
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O gênero Dasyatis é composto por espécies de arraias que vivem em ambientes
costeiros e estuarinos. No estado de Pernambuco, ocorrem três espécies de Dasyatis
(D. marianae, D. guttata e D. americana) que compartilham o mesmo habitat em
diferentes fases do ciclo de vida. O objetivo deste trabalho é descrever aspectos da
dieta de Dasyatis marianae, D. guttata e D. americana no litoral de Pernambuco. No
período de Agosto/2013 a Fevereiro/2014, foram realizadas amostragens mensais dos
desembarques da pesca artesanal no litoral pernambucano, e exemplares das três
espécies foram coletados. Cada exemplar, após ser identificado, foi medido a largura
do disco (LD) e o comprimento total (CT), em cm, pesado (em g) e sexados.
Estômagos de D. marianae (27), D. guttata (14) e D. americana (4) foram coletados e
fixados em solução de formalina a 10%. Os itens alimentares foram identificados ao
menor nível taxonômico possível, pesados individualmente com precisão de 0,01 g e
posteriormente, preservados em álcool 70%. Foi calculado o Índice de Importância
Relativa (IIR), e realizado a análise da composição da dieta. D. marianae apresentou
25,9% dos estômagos vazios ou com material não identificado. A amplitude de LD foi
de 21,0 a 37,8 cm, a dieta da espécie foi constituída principalmente de crustáceos
decápodes (70,01%), poliquetas (28,59%) e isópodes (1,37%). D. guttata capturada no
estuário apresentou maior diversidade de itens alimentares que aquelas capturadas na
região marinha. A amplitude de tamanhos dos 14 indivíduos analisados foi de 13,9 a
59,0 cm. Cerca de 35,7% dos estômagos estavam vazios ou com material não
identificado. A dieta da espécie foi constituída de crustáceos decápodes (79,03%),
peixe teleósteo (13,16%), estomatópodes (7,08%) e outros crustáceos (0,74%). D.
americana apresentou amplitudes de LD de 30,0 a 84,0 cm, a dieta foi constituída de
isópodes (45,21%), peixe teleósteo (44,64%), estomatópodes (8,71%) e cefalópodes
(1,44%). As três espécies de Dasyatis exibem estratégia alimentar generalista, com
dominância dos crustáceos, e as diferenças observadas refletem a composição dos
macroinvertebrados bentônicos do habitat que as espécies ocorrem, com D. marianae
e D. americana ocupando ambientes de recifes e ambientes de fundo arenoso, e D.
guttata ocupando ambientes de fundo areno-lamoso, com dependência do estuário na
fase jovem do seu ciclo de vida. Os teleósteos tiveram uma importância significativa na
dieta de D. americana, o que pode sugerir que esta espécie ocupa um nível trófico
superior a D. marianae e D. guttata.
Palavras-chave: arraia, habitat, alimentação.
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ECOLOGIA TRÓFICA DA RAIA VIOLA (Rhinobatos percellens) (WALBAUM, 1792)
CAPTURADA EM CAIÇARA DO NORTE (RN)
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É de conhecimento comum que os elasmobrânquios desempenham papel de
predadores de topo da cadeia alimentar marinha. A raia viola, Rhinobatos percellens, é
uma das três espécies do gênero que ocorrem em águas brasileiras. Caiçara do Norte
é um município que apresenta uma pesca artesanal tradicional, estando entre os cinco
maiores produtores de pescado no estado de Rio Grande do Norte. Entre Julho de
2010 e Março de 2011 foram feitas prospecções mensais ou no local de estudo para
coletas de exemplares. O hábito alimentar da raia viola foi investigado através da
análise dos conteúdos estomacais dos indivíduos capturados na pescaria artesanal
em Caiçara do Norte. Para analisar possíveis diferenças na dieta da raia viola ao longo
do crescimento, os indivíduos foram classificados como “jovens” quando o
comprimento total assumiu valores abaixo de 45 cm, e “adultos” quando assumiu
valores acima. Dos 63 exemplares analisados, 10 estômagos foram descartados das
análises da dieta devido a estarem vazios ou apresentarem apenas material digerido
não identificável. A maioria dos estômagos apresentou um ou dois itens alimentares
(19 e 11 estômagos, respectivamente), sugerindo que a raia viola ingira uma baixa
diversidade de presas por episódio de alimentação. A curva cumulativa de diversidade
dos itens alimentares atingiu saturação em torno de 42 estômagos. O Índice de
Relativa Importância (IRI) mostrou que os teleósteos (%IRI = 29,81) é o alimento
principal da raia viola, seguido por camarões dendrobranchiatas (%IRI = 16,31) e siris
do gênero Callinectes (%IRI = 16,1). O método gráfico proposto por Costello quando
utilizados para jovens e adultos mostrou uma mudança ontogenética na dieta de R.
percelles. Os itens principais consumidos pelos jovens são camarões e siris, enquanto
os adultos alimentam-se principalmente de teleósteos. O nível trófico estimado para R.
percellens assumiu valor de 3,6, colocando-a como consumidora secundária na cadeia
alimentar marinha. Quando estimado para os estágios jovens e maduros, o nível
trófico não apresentou diferença estatística significante.
Palavras-chave: conteúdo estomacal, hábito alimentar, nível trófico, elasmobrânquios.
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ECOLOGICAL IMPORTANCE OF SHARKS AND RAYS IN A STRUCTURAL FOOD
WEB ANALYSIS IN SOUTHERN BRAZIL
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Understanding the trophic interactions and the position of species within a food web is
crucial if we want to understand the dynamics of marine communities and the impact
individual components of the community have on trophic network compartments.
Recent studies have indicated sharks and rays are important elements within food
webs. In this study, we evaluated the ecological importance of sharks and rays in a
subtropical ecosystem off the coast of southern Brazil by using topological analyses
(betweenness and closeness centrality) and keystone index. We tested the hypotheses
that some elasmobranchs can be considered key elements within the food web, and
that large predators have topological importance (act as keystones), so that, when
large predators are excluded, mesopredator elasmobranchs occupy higher topological
positions. Our results indicate that Galeocerdo cuvier, Carcharhinus obscurus,
Carcharias taurus, Sphyrna lewini and S. zygaena are species with large ecological
function values (keystone species) and may exert a powerful influence over lower
levels through top-down effects . On the other hand, after elimination of top predators
from the system, the topological importance list was drastically changed. Two
mesopredators sharks occupied the first positions in the ecosystem: Squatina
guggenheim and Rhizoprionodon lalandii respectively. They also had the largest topdown values. These results support the hypothesis that after the elimination of
predators, mesopredators may play a major structural role in a sub-tropical trophic
web. These issues need to be considered by conservation and fishery management
groups since it appears that ecosystem integrity may be compromised by reductions in
the populations of large predators. Carcharhinus obscurus, Sphyrna zygaena and
Zapteryx brevirostris were the elasmobranchs with largest values of centrality, and can,
therefore, be considered key elements in the topological structure.
Keywords: Elasmobranchs,
topological importance.
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ENCALHE DO TUBARÃO BALEIA Rhincodon typus (Rhincodontidae), NO
LITORAL BAIANO, COM NOTAS SOBRE SUA ALIMENTAÇÃO
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O tubarão baleia, Rhincodon typus, também conhecido no litoral baiano como “cação
estrela”, devido ao colorido de seu corpo, que segundo os pescadores brilha na
superfície do mar como estrelas no céu, é uma espécie carismática, despertando
grande curiosidade do publico em geral. Apesar do seu grande porte e ampla
distribuição geográfica, pouco é conhecido sobre sua ocorrência e sua dieta no litoral
brasileiro. Quanto ao seu status de conservação, a espécie está globalmente
classificada como vulnerável à extinção pela União Internacional para Conservação da
Natureza – IUCN, enquanto que no Brasil encontra-se listada no anexo I, como
ameaçada de extinção, com alto risco de desaparecimento na natureza em futuro
próximo. Com o objetivo de reduzir esse hiato de informações, apresentamos dados
sobre o primeiro encalhe dessa espécie para o litoral baiano com notas sobre sua
dieta. No dia 14 de outubro de 2013, uma fêmea de R. typus encalhou viva na praia de
Busca Vida, Camaçari, Bahia. Apesar dos esforços de populares e da equipe do
Projeto TAMAR, o exemplar morreu horas depois, sendo possível examinar e obter
dados biométricos. O comprimento total foi de 4,81 m, peso total 590,2 kg, e seu
conteúdo estomacal foi filtrado, obtendo-se de 12 litros composto por resíduos sólidos
(embalagem e aro plástico), além de larvas de caranguejo Geryonidae e um exemplar
de tatuí, Emerita brasiliensis, acidentalmente ingerido durante os momentos finais do
encalhe. Essas informações são corroboradas por observações em campo, quando
em 2009 um tubarão baleia com comprimento total estimado em 9 m foi registrado
alimentando-se dessas larvas de crustáceos, ao largo de uma plataforma de extração
de gás, nas proximidades da ilha de Boipeba, Tinharé, Bahia (Nunes, obs.pess.).
Embora não tenha sido possível determinar as causas do encalhe, a presença de
resíduos sólidos parece ser uma ameaça aos elasmobrânquios, incluindo os grandes
filtradores (e.g. Rhincodon typus, Cetorhinus maximus, Manta spp., Mobula spp.).
Palavras-chave: Cação estrela; Nordeste do Brasil; Orectolobiformes.
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Food partitioning between species is a common strategy for avoiding resource
competition that allows the coexistence of two or more species in the same habitat. In
order to evaluate the feeding of batoids regularly caught by artisanal fisheries in the
Paraná coast, southern Brazil, the present study aimed to analyze and compare the
diet of four species: Rhinobatos percellens (n = 138), Zapteryx brevirostris (n = 116),
Rhinoptera bonasus (n = 51), and Rioraja agassizi (n = 53). Of a total of 358 stomachs
collected, 265 stomachs (74.0%) contained prey. The Chola guitarfish R. percellens
had a specialized diet, consisting predominantly of blue crabs Callinectes sp. (66%
IRI), followed by Symphurus tesselatus fish (12% IRI). The Lesser guitarfish Z.
brevirostris also had a very specialized consuming mainly on Polychaeta (65% IRI),
followed by Caridea shrimps (22% IRI). The Cownose ray R. bonasus fed mainly on
Ophiuroidea (54% IRI), followed by Gastropoda (17% IRI) and Bivalve (14% IRI).
Finally, the Rio skate R. agassizi, fed on teleost fish (24% IRI), Gammaridae
amphipods (23% IRI), Caridea shrimps (21% IRI) and Dendrobranchiata shrimps (6%
IRI). An analysis of similarity (ANOSIM) showed significant differences among species
in their diet. The trophic levels of the batoids in this study are < 4.0, placing them in
intermediate trophic levels. The analysis of the diets indicates that feeding differs
substantially among the four species, suggesting a partitioning of food resources
available in the environment.
Keywords: Rajiformes, Myliobatiformes, diet, partitioning, skates, guitarfish.

68
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Sharks generally occupy high positions in food webs and may serve important roles in
regulating lower trophic levels. Understanding the role of a species within an
ecosystem depends largely on the knowledge of its trophic relationships. We
investigated the diets of six shark species: Sphyrna lewini (n=123), Carcharhinus
obscurus (n=36), C. limbatus (n=48), Rhizoprionodon lalandii (n=124), Galeocerdo
cuvier (n=22), and S. zygaena (n=77) regularly caught by artisanal fisheries in the
Paraná coast, southern Brazil. We provide stomach content data to assess foraging
niche segregation and ontogenetic shifts in the diets of these sharks. Five of the shark
species were ichthyophagous, with the exception of S. zygaena, which was
teutophagous. With the exception of G. cuvier, which had a generalist diet, the other
five species displayed specialization in their feeding. Sphyrna lewini, fed mainly on
teleost fish (69.9% IRI), followed by squid (16.6% IRI), crustaceans (8.2% IRI) and
elasmobranchs (6.3% IRI). Teleost fishes were the dominant prey item consumed by
C. obscurus (79.2% IRI), followed by elasmobranchs (11.4% IRI), squids (7.9% IRI)
and turtles (1.4% IRI). Carcharhinus limbatus, ate mainly teleost fishes (92.6% IRI),
followed by cephalopods (3.6% IRI), elasmobranchs (3.4% IRI) and crustaceans (0.8%
IRI). Rhizoprionodon lalandii, also fed mainly on teleost fishes (96.8% IRI), followed by
cephalopods (2.7% IRI) and crustaceans (0.5% IRI). Teleost fishes were the most
important prey item (65.6% IRI) for G. cuvier, followed by elasmobranchs (23.3% IRI),
birds (7.1% IRI), crustaceans (2.5% IRI) and cephalopods (0.6% IRI). Sphyrna
zygaena, preyed mainly on cephalopods (61.4% IRI), followed by teleosts (38.6% IRI).
Ontogenetic shifts were observed in C. obscurus and S. lewini with large individuals
consuming elasmobranchs. Due to the diet overlap between C. obscurus and S. lewini,
C. obscurus and C. limbatus, and R. lalandii and C. limbatus, future studies on the
spatial and temporal distributions of these species are needed to understand the extent
of competitive interactions. Understanding quantitatively the feeding ecology of these
shark species is a very important step to constructing complex food webs and
ecosystem models for evaluating the function of each species within an ecosystem,
and predicting possible changes through fishing effects. In addition, studies of feeding
ecology are not only important for identifying the relative frequency of a particular prey
in a shark’s diet, but also for revealing the importance of species (sharks and batoids)
as a link between the higher and lower levels of the food chain.
Keywords: Carcharhinidae, Sphyrnidae, diet, ontogenetic shifts, mesopredators, apex
predators.
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O tubarão-martelo, Sphyrna lewini, ocorre em águas tropicais e subtropicais de todo o
mundo, utilizando áreas costeiras como berçário. Classificada como ameaçada de
extinção pela IUCN, possivelmente, é uma das espécies mais atingidas pelas
pescarias de pequena e grande escala em nível mundial. O presente estudo tem como
objetivo estudar os hábitos alimentares de neonatos e jovens de Sphyrna lewini na
área costeira do estado de São Paulo. As amostragens foram realizadas junto aos
desembarques da frota artesanal. Os exemplares tiveram seu comprimento total obtido
ou estimado com base na largura da cabeça. Foram pesados, tiveram o sexo
determinado e o estádio de maturidade avaliado segundo critérios disponíveis na
literatura (os exemplares foram considerados neonatos quando o orifício do cordão
umbilical estava aberto). Depois de eviscerados, seus estômagos foram analisados,
separando-se todo o conteúdo, que foi lavado em peneira de malha de 1 mm e os
itens alimentares triados e identificados ao menor táxon possível. O grau de repleção
foi obtido em escala empírica de cinco estágios, e o grau de digestão de cada item
determinado conforme escala de quatro estágios. A importância dos itens alimentares
foi obtida através do Índice de Importância Relativa (IRI) que envolve o cálculo da
Frequência de Ocorrência (FO) e das Porcentagens Numérica (%N) e de Massa (%M).
As amostragens ocorreram de outubro de 2012 a maio de 2013. Foram coletados 46
exemplares de S.lewini, sendo 17 neonatos, capturados entre outubro e janeiro e 29
jovens entre janeiro e maio. O grau de repleção, não apresentou diferença significativa
entre os sexos. No entanto, quando relacionados aos estádios de maturidade,
neonatos apresentaram os menores valores de repleção. Foram encontrados 223 itens
de presas, agrupadas em três grandes categorias: Teleósteos, predominante em todas
as análises, contando com 95,45% em %IRI; seguido pelos Cefalópodes com 4,03%
em %IRI; e Crustáceos com apenas 0,52% em %IRI. Conclui-se, assim, que S. lewini,
tem uma dieta diversa, composta principalmente por peixes teleósteos em seus
primeiros anos de vida dentro da área costeira de São Paulo.
Palavras-chave: alimentação, dieta, elasmobrânquios.
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El estudio de los hábitos alimentarios y las relaciones tróficas interespecíficas son
relevantes para conocer el uso de recursos que hacen las especies, y cómo varía este
aprovechamiento en función del tiempo, el hábitat y las interacciones entre las
mismas. El objetivo del presente trabajo fue establecer las relaciones tróficas de dos
especies del género Sphyrna, y así contribuir al entendimiento del rol que desempeñan
estos tiburones en la estructura de las redes tróficas marinas. Las muestras fueron
colectadas de pesquerías artesanales de la zona central del Pacífico colombiano entre
2009 y 2013. Los ejemplares fueron identificados, medidos (Longitud total) y sexados.
Los estómagos fueron removidos de la cavidad abdominal, rotulados y congelados
para su posterior análisis en el laboratorio. Cada estómago fue abierto y, los ítems de
presa fueron contados, pesados e identificados hasta el nivel taxonómico más bajo
posible. Las dietas de las especies fueron cuantificadas de acuerdo a los índices
numéricos. Los cambios ontogénicos y diferencias sexuales en la dieta de las especies
fueron evaluados con estadística multivariada. Para determinar la especialización en la
dieta se usó la amplitud de nicho estandarizada de Levins. Además, la sobreposición
dietaria entre las especies se evaluó con el índice de Pianka. Su significancia
estadística se probó a través de un modelo nulo de 1000 repeticiones. Finalmente, se
cuantificaron los niveles tróficos de las especies estudiadas. Se analizaron un total de
148 individuos, de los cuales el 12.16% presentaron algún tipo de alimento. Los
teleósteos, moluscos y camarones fueron los componentes alimentarios más
importante en la dieta de las especies. En este sentido, las especies presentaron bajos
valores de amplitud de dieta clasificándolas como depredadores especialistas.
Ninguna de las especies evidenció diferencias en la dieta con respecto al sexo. Así
mismo, se determinó un traslape de nicho trófico significativo entre las especies. Dicha
sobreposición puede estar siendo compensada por diferencias en la distribución
batimétrica y periodo de actividad entre las especies, siendo un posible mecanismo de
coexistencia entre especies simpátricas de elasmobranquios. Por otro lado, se pudo
observar que S. media fue el depredador de mayor nivel trófico mientras que S. corona
presentó el menor valor. Estos resultados son relevantes para contribuir al
entendimiento del rol que estas especies desempeñan en la estructuración de las
redes tróficas marinas del Pacífico oriental tropical.
Palabras clave: Tiburones, Ecología trófica, Ecología de comunidades, Sphyrna,
Pacífico colombiano.

71

NOTAS SOBRE OS HÁBITOS ALIMENTARES DE JUVENIS DO CAÇÃOFLAMENGO Carcharhinus acronotus (POEY, 1860) NO LITORAL DE
PERNAMBUCO, BRASIL.
Jonas E. de Vasconcelos-Filho¹; Dante J. V. Freitas²; Esteban G. Arana³;
Rosangela P. T. Lessa4
¹Universidade Federal Rural do Pernambuco – vascofilho@live.com
²Universidade Federal Rural do Pernambuco – dantejvf@gmail.com
³Universidad del Valle – eg_arana@hotmail.com
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O cação-flamengo (Carcharhinus acronotus) está distribuído na costa ocidental do
Atlântico, alcançando comprimento total máximo de 200 cm em 6 anos. A espécie
matura com cerca de 100 cm. Esta espécie está classificada como quase ameaçada
pela Lista Vermelha da IUCN e sobre-explotada no litoral pernambucano. Descrever o
hábito alimentar ajuda a compreender melhor a relação da espécie com o
ecossistema, mas não há trabalhos publicados de estudo alimentar de C. acronotus no
Brasil. O objetivo do presente estudo foi descrever o hábito alimentar de jovens de C.
acronotus capturados pelo Projeto REMA, no qual descreveu a pesca artesanal de
emalhe costeira em Pernambuco. Os indivíduos foram coletados mensalmente a partir
do acompanhamento dos embarques comerciais de emalhe de fundo de Agosto de
2010 a Dezembro de 2012. De cada exemplar foram registrados: comprimento total
(CT), o peso total (PT) e o sexo. Os estômagos foram retirados, dissecados e todo o
seu conteúdo foi peneirado com 1 mm de malha. Os itens alimentares foram
identificados ao menor nível taxonômico possível com auxílio de lupa e pesados
individualmente em balança com resolução de 0,1 g e posteriormente, preservados em
álcool 70%. Foi ajustada uma curva de acumulação de presas e calculado o Índice de
Importância Relativa (IIR), as frequências numérica (N%), gravimétrica (W%) e
observada (%O). A composição da dieta também foi analisada. Foram examinados 21
exemplares (50-79 cm CT), dos quais sete (33,3%) estavam com os estômagos
vazios. A curva de acumulação das presas mostrou tendência à estabilização em 20
estômagos. Foram identificados 32 itens alimentares distribuídos em 10 táxons, onde
os teleósteos representaram maior importância de 59,06%, incluindo Caranx (3,46%) e
outros teleósteos (55,6%), seguidos por Molusca (39,43%), onde o principal
representante foi Octopus vulgaris (36,91%). Os resultados apontam que o C.
acronotus apresentaram uma dieta formada por teleósteos e cefalópodes demersais,
conforme foi observado para outras espécies de Cacharhinus.
Palavras-chave: Conteúdo estomacal; Projeto REMA; Elasmobrânquio; Índice de
Importância Relativa.
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PRIMEIRO REGISTRO DE PREDAÇÃO ENTRE DASYATIDEOS NA COSTA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL
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No intuito de investigar a ecologia da raia Dasyatis americana, na costa do estado de
Pernambuco, foram examinados exemplares capturados por expedições científicas
semanais, realizadas pelo barco de pesquisa Sinuelo, da FADURPE/ UFRPE. Os
indivíduos capturados, quando embarcados debilitados ou mortos, foram levados a
laboratório para o estudo dos seus aspectos biológicos. Durante o período de
novembro de 2011 a dezembro de 2013, 20 espécimes de D. americana foram
capturadas, dos quais, 16 encontravam-se em ótimas condições vitais e foram
devolvidos ao mar ou, durante o procedimento de embarque, soltaram-se do aparelho
de pesca. Quatro exemplares, entretanto, não resistiram ao procedimento de captura,
tendo sido conduzidos ao laboratório, entre os quais, duas fêmeas que apresentavam
em seu conteúdo estomacal exemplares da mesma família. O primeiro animal
capturado em novembro de 2012, apresentou LD de 120,0 cm, CD de 101,2 cm e CT
de 200,0 cm. Além de um Stomatopoda, o seu estômago continha um indivíduo jovem
de raia, da espécie Dasyatis marianae, apresentando um LD de 13,6 cm, um CD de
12,6 cm, um CT de 23,7 cm e um peso total (PT) de 100,76g. Foram ainda observadas
duas caudas de outras raias e partes de seus discos, embora o elevado grau de
digestão tenha impossibilitado a sua identificação. Em novembro de 2013, outro
indivíduo, apresentando LD de 147,0 cm, CD de 113,5 cm e CT de 212,0 cm,
apresentou em seu conteúdo estomacal camarões, um verme marinho, bem como
duas caudas e partes do disco de uma raia jovem. No ambiente marinho, sabe-se que
os elasmobrânquios são animais considerados topo de cadeia, tendo o referido grupo
a possibilidade de controlar as populações de suas diferentes presas. Entretanto, o
registro inédito observado na presente pesquisa, jamais foi relatado para espécies do
gênero Dasyatis, não sendo, portanto, o mesmo considerado comum para o grupo.
Levando-se em consideração a fragilidade das populações das espécies da família
Dasyatidae, em razão das suas características biológicas intrínsecas, agravada pela
inexistência de dados acerca das suas capturas na estatística pesqueira brasileira é
possível que as suas populações estejam declinando em águas brasileiras, de forma
silenciosa e despercebida, já que não constituem a espécie-alvo de nenhuma
pescaria. Sendo, portanto, fundamental a geração de informações sobre a sua
biologia que permitam compreender a sua dinâmica populacional, incluindo a
identificação de possíveis mudanças no comportamento alimentar da espécie,
induzidas por uma eventual redução significativa no tamanho de suas populações.
Palavras-chave: alimentação, comportamento, declínio populacional.
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PARASITISMO POR BAGRES HEMATÓFAGOS (VANDELLIINAE) EN RAYAS DE
AGUA DULCE (POTAMOTRYGONIDAE)
Mónica A. Morales-Betancourt 1 Carlos A. Lasso1, Oscar M. Lasso-Alcalá 2 y Carlos
DoNascimiento3
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Colombia y Venezuela cuentan con 11 y cinco especies de potamotrigónidos
conocidos hasta el momento. De estas especies, cinco están presentes en la cuenca
del rio Orinoco. Durante un estudio realizado en la cuenca binacional (ColombiaVenezuela) entre el 2012 y 2014, se colectaron dos ejemplares de bagres
hematófagos identificados como Vandellia becarii, de 47,4 y 47,5 mm LE, parasitando
a dos individuos de Potamotrygon orbignyi (hembra madura 60 cm ancho discal-9,1
kg y hembra madura 29 cm ancho discal-1,4 kg), provenientes del río Orinoco
(Colombia). De la misma forma se colectó un ejemplar de Paracanthopoma cf. parva
de 15,4 mm LE en un individuo de Potamotrygon scobina (macho adulto 25 cm ancho
discal-0,8 kg), en el cauce principal del río Orinoco (límite fronterizo entre Colombia y
Venezuela). Ambas especies de bagres parásitos se encontraban hospedados en las
aberturas branquiales de las dos especies de rayas y abandonaron estas una vez
murieron las rayas. Este es el primer registro de parasitismo por bagres hematófagos
en rayas de agua dulce de la cuenca del Orinoco.
Palabras clave: Potamotrygon orbignyi. Potamotrygon scobina. Vandellia becarii.
Paracanthopoma parva. Cuenca del Orinoco.
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SESSÃO 6
USO DE HABITAT

AVISTAGENS DE Rhincodon typus EM MONITORAMENTO AÉREO NA BACIA DE
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O tubarão baleia, Rhincodon typus Smith, 1828 - classificado como “vulnerável” na
Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção - possui alto
potencial de ocorrência no Oceano Atlântico, preferencialmente em águas com
temperatura superficial entre 19,4ºC e 39,3ºC. Contudo, as avistagens da espécie são
geralmente esporádicas e imprevisíveis, sendo a maioria dos registros provenientes de
observações oportunísticas. Em águas brasileiras, a espécie ocorre ao longo de toda a
costa, embora haja um maior número de registros para a costa nordeste e sudeste,
bem como para o Arquipélago de São Pedro e São Paulo. No presente estudo são
apresentados dados provenientes de sobrevôos com esforço dedicado para
observação de cetáceos no talude e plataforma externa, no Rio de Janeiro, Brasil.
Entre 17 de março e 11 de maio de 2012, foram realizados 33 sobrevôos entre as
latitudes 23º16’S e 24º34’S, percorrendo um total de 13.616,5 km em esforço de
observação. Transectos lineares perpendiculares e paralelos à costa entre as
profundidades de 90 e 3.000 m foram traçados. Percorreu-se 11.500 km de translado
entre a área de estudo e a costa. Foram feitas 22 avistagens em abril e maio, sendo
que apenas um indivíduo foi visto em esforço de observação, na profundidade de
2.110m. A grande maioria das avistagens (n=21) foi feita durante os translados, em
águas dentro da plataforma continental externa. A profundidade das avistagens fora de
esforço variou entre 105m a 159m e a temperatura superficial do mar para os dias em
que houveram avistagens variou de 24 a 26,5ºC. Interessante notar que apesar do
esforço de observação ter sido menor em águas da plataforma, os registros foram
concentrados nessa área em detrimento de águas do talude ou águas oceânicas,
sugerindo uma seleção de habitat. Os dados aqui apresentados contribuem para o
melhor entendimento da importância da região sob influência do fenômeno da
ressurgência para R. typus. Monitoramentos sistemáticos de longo prazo na região –
principalmente em profundidade de 100 a 200 metros – poderão esclarecer a
importância da ressurgência para a agregação de indivíduos na área.
Palavras-chave: tubarão-baleia, ocorrência, ressurgência, Cabo Frio.
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ASPECTOS DO USO DO HABITAT DA RAIA PREGO, Dasyatis americana
(HILDEBRAND & SCHROEDER, 1928), NO LITORAL DA REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO – BRASIL
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Compreender o processo de ocupação do habitat marinho pelas diferentes espécies
de peixes é extremamente importante para se entender a estrutura da comunidade
recifal. No caso dos elasmobrânquios, predadores de topo, é particularmente relevante
conhecer o seu padrão de distribuição espacial bem como a sua movimentação,
aspectos que podem ser inferidos por meio de dados de pesca e de técnicas de
monitoramento acústico. Com esse objetivo, durante os anos de 2004 a 2013 foram
realizadas expedições científicas, semanais a bordo do barco de pesquisa Sinuelo, da
FADURPE/ UFRPE, no litoral de Recife. Os espécimes de Dasyatis americana que se
encontravam em perfeitas condições vitais foram embarcados para coleta de
informações biológicas, marcados com transmissores acústicos codificados do tipo
V16 e devolvidos ao mar para serem monitorados por receptores acústicos do modelo
VR2W, distribuídos em 25 estações de coleta, entre as praias do Pina, Boa Viagem,
Piedade, Candeias e Paiva. No intuito de evitar um prolongado estresse os animais
que não estavam em adequadas condições foram manipulados o mínimo possível,
sendo os mesmos imediatamente liberados. Ao longo do estudo um total de 64
indivíduos de D. americana foram capturados. Desse total foi possível a identificação
do sexo de 17 animais, dos quais 16 eram fêmeas, com largura de disco (LD) variando
entre 79,0 e 152,0 cm (124,6 ± 20,8), comprimento de disco (CD) entre 94,0 e
142,0 cm (113,1 ± 14,1), e comprimento total (CT) entre 97,0 e 255,0 cm (188,3 ±
54,9). O único macho identificado tinha LD de 87,0 cm; CD de 75,0 e CT de 135,0 cm.
Durante o segundo semestre de 2012, duas fêmeas foram marcadas com
transmissores acústicos. Entretanto, só houve registro de detecções apenas do
primeiro animal marcado. O indivíduo apresentava um LD de 140,0 cm, CD de 142,0
cm e CT de 255,0 cm. O período de monitoramento pela rede de receptores ocorreu
da data de marcação até o presente momento. Foram registradas 168 detecções que
se distribuíram durante os meses de setembro a dezembro de 2012, em 7 estações de
coleta, estando a maior parte dos resultados concentrados na praia de Boa Viagem.
Foi observado ainda que 96,4% (162) das detecções ocorreram no período noturno,
enquanto que apenas 3,6% (6) ocorreram durante o dia. Os resultados parecem
indicar que a população observada na região de estudo é consideravelmente pouco
numerosa, a julgar pelos baixos índices de captura observados, apresentando uma
razão sexual de 1 fêmea: 0,06 machos. Os dados obtidos a partir da fêmea adulta
monitorada parecem sugerir que o espécime aproximou-se da praia durante o período
noturno, afastando-se durante o dia.
Palavras-chave: Pesca, movimentação, residência.
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HORIZONTAL MOVEMENTS, TEMPERATURE AND DEPTH PREFERENCES OF A
FEMALE PELAGIC STINGRAY, Pteroplatytrygon violacea (BONAPARTE, 1832),
IN THE WESTERN EQUATORIAL ATLANTIC OCEAN
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In the present study, a female specimen of the pelagic stingray was tagged with a Popup Archival Tag (PAT). The model chosen was the Wildlife Computers MiniPAT, due to
its reduced dimensions, being thus better suited to the small size of the studied
species. The tag was programmed to archive data at 60s intervals into 24 hours of 12
bins with a release time of 60 days. The tagged specimen, measuring 56.5cm of disc
width (DW) and 48.0cm of disc length (DL), was caught on April 30, 2010, by a longline
set done by a commercial fishing boat at the coordinates 03º30´N and 036º57´W.
During the 60 days of deployment, the pelagic stingray moved about 535 km, with an
estimated daily displacement of 8.92 km. There was no definite pattern of horizontal
movement, with many different directions movements in an area between 03°-09°N
latitude and 036°-040°W longitude. The tagged specimen showed a preference for
waters below 50m deep, spending 90.2% of the time at these depths, 70% of which in
waters below 75m, in temperatures ranging from 13.0 to 24.5ºC. It spent just 9.8% of
the monitored time in shallow waters, between 0-50m, with temperatures ranging from
23.4 to 28.7°C. During most of the monitored time (53%) the specimen stayed in
waters between 100-150m. The minimum temperature experienced by the pelagic
stingray was 10.4°C, corresponding to depths of 387.5 and 428.0m, the last one being
the deepest dive recorded for the specimen. The diel depth preferences by the tagged
individual indicate that it stayed mostly at shallower depths, from 50m to 100m, from
about 21:00h to 7:00h, and at greater depths, from 100 to 150m, from 8:00h to 20:00h.
The data suggest that the species prefers waters around the end of the thermocline,
between 100-150m deep, spending less time in the mixed layer, particularly when the
temperature is above 28.0°C.
Keywords: elasmobranchs, pop-up satellite archival tag, distribution, Dasyatidae,
Brazil.
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MARCAÇÃO VIA SATÉLITE E PADRÃO DE MOVIMENTAÇÃO ESPAÇOTEMPORAL DO TUBARÃO LOMBO-PRETO Carcharhinus falciformis (MULLER &
HENLE, 1839) NO OCEANO ATLÂNTICO SUDOESTE E EQUATORIAL
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O tubarão lombo-preto, Carcharhinus falciformis, é uma espécie pelágica com
distribuição em águas tropicais e equatoriais de todos os oceanos do mundo. No nordeste do
Brasil, é particularmente abundante próximo de montes submarinos e nas imediações
do Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP). O presente trabalho teve por
objetivo estudar o deslocamento, via marcações eletrônicas, do tubarão lombo-preto
no Oceano Atlântico Sudoeste e Equatorial, em particular com relação à sua
distribuição no ASPSP, com o objetivo de esclarecer o seu padrão de movimentação
sazonal, por meio de marcas MiniPAT/PSAT (Pop-up Satellite Archival Transmitting
Tag) e SPOT (Smart Position and Temperature Transmitting Tag). Com este fim, até o
momento, 8 (oito) tubarões lombo-preto foram marcados via marcações eletrônicas,
sendo 1 indivíduo com PSAT, 5 com MiniPAT, e 2 com marcas SPOT. Todos os dados
foram transmitidos com êxito e estão sendo atualmente analisados. Todos os tubarões
marcados foram capturados com um espinhel, nas proximidades do ASPSP, próximo
ao Equador, no Oceano Atlântico Ocidental (00°55'3,72 "N e 029°20'11,22 "W). A
marca PSAT permaneceu 74 dias fixada ao tubarão (macho de 157 cm de
comprimento total - CT), cerca de 78% dos dados transmitidos foram decodificados
com sucesso. Nos 5 tubarões marcados com miniPATs as marcas foram programadas
para permanecer presas aos indivíduos por, respectivamente, 30, 45 e 60 dias, e
obtiveram cerca de 85% dos dados transmitidos decodificados com êxito. Em geral os
indivíduos marcados demonstraram uma preferência por águas mais quentes da
camada de mistura mantendo-se a maior parte do tempo a temperaturas acima de
24°C, mas com uma maior preferência para o intervalo de 26-27°C. Quanto à
profundidade, os tubarões marcados demonstraram uma maior preferência de águas
entre os 20 e 60 m, permanecendo cerca de 54% do tempo no intervalo de 40 a 60 m,
durante o dia, e 36%, durante a noite. Os 2 tubarões marcados com a marca SPOT no
final de Maio de 2013 eram machos medindo 190 cm CT e 240 cm CT. Uma das
marcas, infelizmente, não transmitiu qualquer sinal, mas a outra marca ainda está
presa ao tubarão e continua enviando sinais. Uma análise preliminar indica que esta
marca teve cerca de 52% dos dados transmitidos decodificado com êxito, até o
momento, tendo em vista que transmissão dos sinais ainda está em curso, com a
última transmissão tendo sido realizada no dia 02 de fevereiro de 2014.

Palavras-chave: comportamento, deslocamento, Carcharhinidae.
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MONITORAMENTO ACÚSTICO DA RAIA MANTA CHILENA Mobula tarapacana
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O Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP) é um importante local de
agregação de raias da família Mobulidae no Brasil, com a ocorrência de cinco das 11
espécies descritas. Uma das espécies mais abundantes na área é a raia manta
chilena Mobula tarapacana, sendo possível observá-la praticamente o ano todo,
principalmente no primeiro semestre, quando costuma formar grupos com mais de 20
indivíduos. Com o objetivo de identificar a sazonalidade de ocorrência, a permanência
e o uso do habitat pela M. tarapacana nas adjacências do ASPSP, foram utilizados, no
presente trabalho, dados de monitoramento acústico passivo, por meio da instalação
de três receptores (bóia oeste, bóia sul e bóia leste) no entorno do arquipélago, e de
marcação-recaptura. Durante o período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012,
foram marcadas 28 M. tarapacana com transmissores acústicos V16 na região dorsal,
das quais apenas três não foram detectadas pelos receptores. O processo de
implantação dos transmissores ocorreu através de mergulho, sendo este fixado por
meio de um arpão, não tendo sido necessária a captura dos espécimes. O período de
permanência das raias marcadas próximo ao ASPSP variou de um a 64 dias, com
uma média de 1,9 dias consecutivos de detecção e um máximo de 7 dias. Apenas
uma das raias retornou ao arquipélago, após dois períodos subseqüentes de 10 e 6
meses. Do total de 3.501 detecções, 56,6% ocorreram na bóia sul, 37,0% na bóia leste
e 6,4% na bóia oeste. A maioria das detecções (78%) ocorreu durante o dia. Das 33
raias marcadas com marca convencional, 15,2% foram reavistadas (n= 5), com a data
de reavistagem tendo sempre se situado próxima a data de marcação, variando de 1 a
9 dias. Esses resultados indicam que o ASPSP encontra-se inserido na rota migratória
da espécie, que permanece alguns dias em seu entorno, provavelmente se
alimentando. Apoio: CAPES, CNPq e SECIRM/Marinha do Brasil.
Palavra-chave: Mobulidae, elasmobrânquios, ilhas oceânicas.
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MOVIMENTAÇÃO E USO DO HABITAT DO TUBARÃO LIXA (Ginglymostoma
cirratum, BONNATERRE 1778), MONITORADOS POR TELEMETRIA ACUSTICA
NO LITORAL DE RECIFE, PERNAMBUCO
Emmanuelly Creio Ferreira1; Ilka S. L. B. Nunes1; Fábio H. V. Hazin1
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O tubarão-lixa, Ginglymostoma cirratum, é uma espécie de hábitos costeiros,
encontrada em plataformas continentais e insulares, em águas tropicais e subtropicais
do Oceano Atlântico, e no leste do oceano Pacífico. Apesar da abundância
relativamente elevada do tubarão lixa em águas costeiras, o seu comportamento e
ecologia ainda são pouco estudados. Em razão do seu comportamento marcadamente
costeiro e hábito territorialista, uma das técnicas mais utilizadas recentemente no
estudo do padrão de movimentação da espécie tem sido a telemetria acústica,
tecnologia já empregada no monitoramento de várias espécies de elasmobrânquios.
No presente estudo, a telemetria acústica foi utilizada para avaliar os movimentos e
uso do habitat pela espécie na costa de Recife, no trecho compreendido entre as
praias do Pina e do Paiva, área de monitoramento dos tubarões envolvidos na
problemática dos ataques no Estado. Com esse fim, 25 receptores acústicos foram
instalados ao longo da linha de costa, tanto dentro do canal existente paralelo a linha
de costa como por fora do mesmo. A captura dos animais para marcação foi realizada
com a utilização de dois espinhéis de fundo, com 4 km de comprimento cada, lançado
próximo ao canal em frente às praias, 6 dias por semana. Os tubarões-lixa capturados
foram embarcados para o procedimento de sexagem, biometria e marcação com
intervenção cirúrgica, sendo posteriormente liberados. O número de detecções
acústicas para cada tubarão e para cada estação monitorada foi usado para definição
da fidelidade local e da medida da área mínima de dispersão. Durante 4 anos
consecutivos foram marcados 18 tubarões-lixa, dos quais 13 foram detectados
totalizando 9.232 detecções. Dos 13 tubarões detectados, 7 eram machos com
comprimento total variando de 118 a 244 cm e 6 eram fêmeas medindo de 147 a 289
cm. A maioria das detecções ocorreu durante o período noturno (5.610 detecções/
60%), o que sugere que a área de estudo seja um possível espaço de alimentação. O
emprego da telemetria acústica ativa se faz, contudo, necessário para se obter uma
melhor compreensão acerca do uso do habitat e sobre a movimentação do tubarãolixa no local de estudo.
Palavras-chave: marcação, detecções, elasmobrânquios.
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OCORRÊNCIA DA RAIA Manta birostris (WALBAUM, 1792) NO COMPLEXO
ESTUARINO DE PARANAGUÁ, PARANÁ, SUL DO BRASIL
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O conhecimento sobre biologia, ecologia e comportamento da raia Manta
birostris, a maior espécie de raia conhecida, é escasso no Brasil e no mundo,
principalmente em regiões estuarinas. Apesar de registros esporádicos e relatos
informais de raias mantas na região costeira do Paraná nenhum esforço direcionado
para confirmação quanto à espécie e análise da ocorrência na área havia sido
executado. Desde 2011, um estudo interdisciplinar integrando métodos científicos e
saberes locais vem sendo realizado na área de entorno da Ilha das Peças
(25°27'32.39"S e 48°20'27.63"W), no Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP),
importante e produtiva região estuarina no sul do Brasil. Entre maio e agosto de 2011
foram realizadas entrevistas etnoecológicas semiestruturadas com pescadores
artesanais da ilha, os quais relataram a ocorrência sazonal das mantas na região
(verão e início do outono) há mais de 50 anos e áreas de maior frequência de
visualização de saltos na região. A partir destes relatos foram estabelecidos pontos
fixos para amostragem, e observações foram realizadas durante 257 horas entre
dezembro a junho de 2012. Neste período foram registrados noventa e nove saltos
(únicos ou sequenciais), distribuídos entre janeiro e maio, a época foi condizente com
os relatos dos pescadores. Março foi o mês de maior ocorrência (79,8%). A área da
desembocadura do rio das Peças foi a de maior ocorrência, tanto de animais adultos
(>4m de envergadura) quanto de juvenis, com a maior frequência na maré vazante
(52,5%) e nas luas crescente (41,4%) e nova (37,3%). O estudo confirmou
ineditamente a ocorrência da raia M. birostris em águas estuarinas do Brasil, indicando
uma possível sazonalidade da presença da espécie, entretanto devido à diversidade
de contextos ambientais e comportamentais observados e as diversas funções
relatadas na literatura associadas aos saltos, é necessária a continuidade do estudo
para avaliação da forma de uso do ambiente pela espécie. Além disso, é importante
destacar que durante o período de ocorrência das mantas, os pescadores evitam os
locais de maior frequência da espécie, pois existe risco de segurança durante sua
captura (devido ao seu tamanho corpóreo) e a carne é depreciada (não tem valor
comercial). Desta forma, as informações sobre as mantas na região, além de colaborar
com o conhecimento sobre esta importante e ameaçada espécie, indica que sua
presença pode influenciar na redução do esforço pesqueiro na desembocadura norte
do CEP, protegendo outras espécies também ameaçadas de extinção que utilizam a
região, tal como a toninha (Pontoporia blainvillei).
Palavras-chave: Raia Manta; Saltos; Etnoecologia; Ilha das Peças; Estuário.
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A família Mobulidae, cujos membros são popularmente conhecidos como raias-manta,
compreende espécies de raias planctívoras que possuem distribuição global em águas
tropicais, subtropicais e temperadas. Das onze espécies reconhecidas desta família,
seis possuem ocorrência no Brasil - Manta birostris (Walbaum, 1792), Mobula
hypostoma (Bancroft, 1831), M. tarapacana (Philippi, 1892), M. thurstoni (Lloyd, 1908),
M. rochebrunei (Vaillant, 1879) e M. japanica (Müller & Henle, 1841). Embora M.
japanica possua ampla distribuição, pouco se sabe sobre sua biologia e ecologia, e
seus registros em águas brasileiras são raros, à exceção do Arquipélago de São
Pedro e São Paulo. Por meio de um projeto de monitoramento da pesca realizada por
botes no Litoral Norte do Rio Grande do Sul (LNRS), registrou-se a captura de um
indivíduo da espécie, no verão de 2014, tendo sido realizadas a sua identificação e
morfometria, conforme Notarbartolo-di-Sciara. A captura ocorreu na zona costeira do
município de Imbé, a aproximadamente 14 m de profundidade, por meio de rede de
emalhe de fundo, com malhas variando entre 12 e 14 cm entre nós opostos. O
indivíduo era um macho imaturo de 125 cm de largura de disco (LD) e já estava morto
quando a rede foi recolhida. O seu conteúdo estomacal apresentava grande
quantidade de decápodes, a princípio de apenas uma espécie, em baixo grau de
digestão. Na literatura, há o registro da captura de um macho jovem de M. japanica
(173 cm LD) possivelmente capturado entre as regiões sul e sudeste do Brasil, embora
não haja o registro do local exato de sua captura. Este trabalho é o primeiro registro
confirmado da espécie para o estado do Rio Grande do Sul.
Palavras-chave: Mobula japanica, registro, ocorrência, captura, Rio Grande do Sul.
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PRIMEIRAS INFORMAÇÕES ACERCA DOS DESLOCAMENTOS VERTICAIS E
HORIZONTAIS DO TUBARÃO MARTELO (Sphyrna lewini) A PARTIR DO
ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, BRASIL
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O tubarão martelo (Sphyrna lewini) possui distribuição circum-global entre as latitudes
de 40º N e 40º S, com a sua ocorrência atribuída às zonas costeiras e oceânicas das
regiões tropicais e temperadas, e também a ecossistemas insulares. O Arquipélago de
São Pedro e São Paulo (ASPSP) é composto por um conjunto de pequenas ilhas
próximas a região equatorial, onde existe a ocorrência de elasmobrânquios, a exemplo
do tubarão martelo. Por essa razão, o ASPSP foi o local escolhido para o
monitoramento via satélite dessa espécie. No presente estudo foram monitoradas três
fêmeas de tubarão martelo com o uso de transmissores via satélite PSAT (Pop-up
Satellite Archival Transmitting Tag). Foram marcadas três fêmeas, duas em outubro de
2010 (TM 1 e TM 2) que mediam 250 cm e 260 cm (CT), respectivamente, e uma
última em março de 2012 (TM 3) mensurada em 200 cm (CT). Embora os três
transmissores tenham sido pré-programados para coletarem dados por 70 dias, houve
o desprendimento prematuro dos dois primeiros transmissores (TM 1 e TM 2) após 7 e
5 dias, respectivamente. Tendo em vista os dados de marcação e soltura dos
transmissores (TM 1 e TM 2) e da geolocalização (TM 3), os três tubarões
provavelmente estiveram no entorno da ilha durante todo o período em que foram
monitorados. Com relação aos perfis verticais preferenciais de temperatura e
profundidade, os três espécimes realizaram incursões frequentes a grandes
profundidades principalmente durante a noite, com o mergulho mais profundo
registrado a 728 m correspondente ao local de menor temperatura 6,2°C (TM 3). Os
tubarões TM 1 e TM 2 frequentaram preferencialmente as profundidades entre a
superfície e 150 m tanto de dia quanto à noite. Já o TM 3 passou a maior parte do
tempo em uma faixa que variou entre a superfície e 75 m de profundidade no período
diurno e noturno. Para os perfis de temperatura, os três espécimes permaneceram
com maior frequência em águas quentes, entre 24 °C e acima de 26 °C, no período
diurno e noturno. Os três tubarões permaneceram predominantemente em
profundidades correspondentes à termoclina na área do arquipélago, embora tenham
se deslocado por uma ampla faixa de profundidade que foi desde a camada de mistura
até a zona mesopelágica. Entretanto, apesar da relevância das informações obtidas
para a compreensão dos deslocamentos verticais e horizontais da espécie, estudos
complementares são essenciais para elucidar o comportamento migratório do tubarão
martelo.
Palavras-chave: Elasmobrânquios, PSAT, migração, ASPSP.
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PRIMEIROS INDÍCIOS DE UMA ÁREA DE BERÇÁRIO DE RAIAS
NO LITORAL SUL DO RN
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A pesca de camarão no estado do Rio Grande do Norte explora áreas costeiras,
próximas à praia através de arrastos de praia (tresmalhos) e barcos de arrasto. A partir
de setembro de 2013, foi iniciado o acompanhamento da pesca de camarão com
barcos de arrasto na praia de Baía Formosa, litoral sul do RN para avaliar a captura
acidental de elasmobrânquios. Esta atividade explora uma área à cerca de 1,9km da
costa, atuando numa profundidade de até 20m e o substrato é predominantemente
lamacento. Até o momento, foram realizados 06 embarques, nos quais 05 houve a
capturaram raias. Foram capturados 23 raias das espécies Dasyatis guttata (N=6),
Gymnura micrura (N=2), Narcine brasiliensis (N=4) e Urotrygon microphthalmum
(N=11). Segundo a literatura consultada, os exemplares de D. guttata são imaturos,
medindo entre 14,5 e 36cm de LD; N. brasiliensis também, medindo entre 10 e 19,4cm
de CT; assim como 07 exemplares de U. microphthalmum, medindo entre 16,5 e
23,4cm de CT. Entre os indivíduos desta última espécie, dois exemplares
apresentavam embriões bem desenvolvidos (3 e 4 embriões). Estes registros apontam
para uma possível área de berçário no local de exploração da frota da pesca de
camarão. Ciente da importância das áreas de berçário para as populações de
elasmobrânquios e o impacto da pesca acidental sobre essas espécies, serão
realizados ao longo deste ano 13 embarques na área. Dessa forma, será possível
confirmar a hipótese de que a região de Baía Formosa (RN) constitui-se em um
berçário de raias, assim como identificar todas as espécies capturadas e avaliar o
impacto da atividade camaroeira de Baía Formosa sobre as populações locais de
elasmobrânquios.
Palavras chaves: Elasmobrânquios; berçário; arrasto; camarão
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THE HORIZONTAL MIGRATION OF HAMMERHEAD SHARKS ALONG THE
SOUTHERN BRAZILIAN COAST, BASED ON THEIR EXPLOITATION PATTERN
AND CONSIDERATIONS ABOUT THE IMPACT OF THE ANCHORED GILLNETS
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Between 1995 and 2009 hammerhead sharks were sampled from the landings of the
industrial fleets based in the harbours of Itajaí and Navegantes, Santa Catarina State,
and Ubatuba, São Paulo State, Brazil. In this case, fishing boats which operated with
gillnets longlines and trawls along the southern Brazilian Economic Exclusive Zone and
international adjacent waters were targeted. A total of 2483 and 353 S. lewini and S.
zygaena carcasses respectively were sexed, measured and converted to total lengths
(LT). Additionally information about, year, season, latitude/longitude and local depth (m)
from the catches, by fishing category, were obtained. During the considered period,
intense fishing mortality over pups was caused by gillnets and trawls operating on
shallow waters (≤ 20 m) and over juveniles along the continental shelf (> 20 m and ≤
200 m). Additionally, adults were exploited by driftnets and longlines along the shelf
border and slope (> 200 m). Therefore, both hammerhead species are exploited at all
life-stages and throughout their migratory circuit. This includes during their inshoreoffshore migration while they are growing from pups to juveniles and as the offshoreinshore migration of pregnant females to pupping areas in shallower waters. This
apparently unsustainable exploitation pattern, over different size classes (newbornsjuveniles-adults), and the economic pressure caused by the international fin market, is
one of the reasons for population declining of these two species in southern Brazil. Non
fishing zones for the hammerheads, protecting their migratory circuit, which is driven by
their growth pattern and reproduction, are necessary. Additionally, fishing effort
reduction and a control over the international fin market are recommended.
Key-words: Incidental catches; elasmobranchs; fishing mortality.
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SESSÃO 7
PESCA E CONSERVAÇÃO

A PESCA DE RAIAS DA FAMÍLIA RAJIDAE PELA FROTA DE ARRASTO
DUPLO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Dentre as raias da família Rajidae, Rioraja agassizi, Atlantoraja cyclophora, A. platana,
e A. castelnaui são importantes recursos pesqueiros para a frota de arrasto duplo do
Rio de Janeiro. O presente trabalho visou caracterizar a pesca de Rajideos pelo
arrasto duplo no Estado, entre os anos 2011 e 2012, considerando a proporção de
espécies na captura, distribuição espaço-temporal das capturas e a de tamanho das
espécies explotadas para constituição da categoria comercial Patelo. Foram utilizados
dados pesqueiros do Projeto Monitoramento da Pesca no Rio de Janeiro dos anos
2011 e 2012, e de 27 amostragens biológicas realizadas entre janeiro e dezembro de
2012 nos principais pontos de desembarque da frota arrasteira em Niterói e São
Gonçalo. Em função da dificuldade de identificação das espécies de A. platana e R.
agassizi por conta do corte eviscerado, algumas análises foram realizadas apenas
para A. cyclophora. Já as A. castelnaui foram pouco representativas. As capturas
ocorreram em todo o litoral do Estado, entre as profundidades de 40 a 150 m. A
relação entre a proporção das espécies e profundidade e áreas de captura, indica o
predomínio de A. cyclophora nas capturas no sul do Estado, em profundidades
superiores a 80m. Em profundidades mais rasas, de 40 a 80m, observou-se
predominância de A. platana e R. agassizi. Durante o ano de 2012, 1.128 indivíduos
de A. cyclophora foram medidos, cujos tamanhos variaram de 24 a 59cm de LD, sendo
38cm o valor modal. Para análise da distribuição espacial da estrutura de tamanho de
A. cyclophora, os dados de LD foram agrupados em dois estratos de profundidade:
<100m e ≥100m, não tendo sido observada diferença significativa entre os valores
obtidos. O Kruskal-Wallis indicou diferenças significativas entre os LD ao longo dos
meses do ano de 2012. Foi possível observar que os valores de LD durante os meses
de janeiro, fevereiro, março, abril, e dezembro de 2012, foram significativamente
superiores aos obtidos nos meses de maio a novembro. Portanto, o período de
captura de indivíduos maiores antecede ao período de defeso do camarão, se
estendendo até abril, podendo coincidir com a atuação da frota em profundidades
superiores. O presente trabalho possibilitou avaliar parcialmente o padrão de atuação
dos arrasteiros duplos sobre as populações de rajideos, sendo necessário ainda
aperfeiçoar a coleta de dados individuais das espécies e das áreas de pesca, com o
intuito de relacionar o ciclo de vida destas à dinâmica de atuação da frota arrasteira.
Palavras-chave: Arrasto Duplo. Patelo. Pesca. Raia. Rajidae.
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“MAR SEM CAÇÃO NUM É MAR!”: ETNOICTIOLOGIA DE PESCADORES
ARTESANAIS ACERCA DOS TUBARÕES (CHONDRICHTHYES:
ELASMOBRANCHII) NO SUL DA BAHIA, BRASIL
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A Etnoictiologia enfoca os conhecimentos que os seres humanos possuem
sobre os peixes e tem contribuído no desenvolvimento de políticas de manejo e
conservação dos recursos ícticos. Infelizmente, apesar do baixo custo para realização
de estudos desta natureza e da relevância socioeconômica da pesca artesanal no
Brasil, trabalhos enfocando os conhecimentos de pescadores artesanais acerca de
elasmobrânquios são praticamente inexistentes. Assim, em 2012, coletaram-se
informações de 65 pescadores do sul da Bahia (Ilhéus, Una e Canavieiras) sobre
cações no intuito de avaliar as possibilidades de gestão pesqueira por meio da
etnoconservação. Para isso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e
visualmente estimuladas com fotos de 30 diferentes espécies. A etnotaxonomia feita
por esses pescadores demonstrou-se detalhada e complexa, fato que comprova
inequivocamente a relevância sociocultural dos cações na cultura regional. Observouse a ocorrência do etnotaxon “família do cação”, registrando-se 144 nomes comuns,
com média de 4,8 nomes por espécie. Os saberes etnoecológicos e etnobiológicos
relacionados à distribuição espaço-temporal, alimentação, comportamentos e
reprodução mostraram-se refinados e constantemente compatíveis com a literatura
científica. Todavia, as crenças de que “os cações parem muito” e “desde cedo” são
premissas deturpadas em relação à literatura e, possivelmente, geram atitudes
desfavoráveis à conservação desses animais. Discute-se a possibilidade da
descoberta de novas áreas de nascimento e berçário por meio da utilização dos
saberes dos pescadores artesanais, uma vez que os entrevistados reconheceram a
costa do sul da Bahia como uma área utilizada por algumas espécies para tais fins.
Dessa forma, sugere-se a adoção de novos estudos na região como um meio de
avaliar a procedência dessas afirmações. Regionalmente, observam-se usos
comerciais, alimentares, medicinais, estético-decorativos e lúdicos dos cações pelos
pescadores. As partes aproveitadas foram: carne, nadadeiras, fígado, mandíbula,
dentes, cartilagem e brânquias. Observou-se também o uso indireto desses peixes. Os
entrevistados apontam que os cações estão desaparecendo da pesca local devido à
utilização de artes de pescas predatórias, como redes de arrasto de camarão, redes
lagosteiras (que são proibidas por lei) e espinhéis. Assim, é comum os pescadores
citarem que os cações “sumiram da área”, “foram icurraçados” e/ou “a pesca nessas
área tá fracassada”. Diante desse grave contexto, torna-se veemente a adoção de
estudos mais aprofundados sobre a biologia e ecologia das populações locais de
cações. Adicionalmente, os gestores da pesca devem adotar medidas emergenciais
que salvaguardem a cultura nativa e as populações locais de cações do risco de
extinção.
Palavras-chave: Etnobiologia; tubarões; Etnozoologia; pesca artesanal; conservação
marinha.
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Bycatch fisheries may be considered one of the greatest threats to marine life. The
influence of these captures in marine ecosystems makes it one of the most pressing
issues on nature conservation today. For decades, there was in the coast of FortalezaCE a shrimp motor otter trawl fisheries. This commercial fishery has been banned in
the region since 2003. The goal of the present study was to evaluate if the prohibition
of this kind of fisheries activity on coastal areas affects the numerical abundance of
demersal rays. In order to do that, we compared the numerical abundance of rays in
Mucuripe Bay (Fortaleza) prior and after this fishery ban. The prior-the-ban data was
obtained from a study that monitored fish bycatch from 1997 to 1998. The after-the-ban
data was obtained during fourteen scientific sampling carried out from 2004 to 2010. In
total, seven elasmobranch species were recorded (n = 498); the most abundant
species were Dasyatis guttata (n = 385) and Gymnura micrura (n = 63). For both
species, the after-the-ban capture by unit of effort (CPUE) values were remarkably
higher than the prior-the-ban ones (i.e. 20 times higher for D. guttata; 40 times higher
for G. micrura). Similarly, results of a quantitative ‘Analysis of Indicator Species’
identified these two species as resilient to the disturbance (the fisheries) with significant
statistical support (i.e. Dasyatis guttata: P = 0.005; G. micrura: P = 0.001). In
conclusion, the prohibition of the shrimp fisheries using motorized boats in coastal
areas affects positively the abundance of demersal rays that were previously impacted
by this activity.
Keywords: trawl fisheries; bycatch; Indicator Species Analysis; Dasyatis guttata;
Gymnura micrura.
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ASPECTOS DA PESCA DE CAÇÕES PELA FROTA DE ESPINHEL PELÁGICO NO
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O espinhel pelágico compreende duas modalidades: boiado e longline. A primeira
utiliza cabos de multifilamento e isca-viva, sendo sua produção associada à elevada
captura de Coryphaena hippurus. O longline, por sua vez, é constituído por nylon
monofilamento, atuando sobre Xiphias gladius, Thunnus spp. e Prionace glauca. O
objetivo do presente trabalho é caracterizar a captura de cações pela frota de espinhel
pelágico que desembarcou no RJ em 2011 e 2012. Os dados foram obtidos através do
Programa de Monitoramento da Pesca no RJ, executado em convênio FIPERJ/MPA. A
disponibilidade de dados de produção por espécie e específicos para as duas
modalidades foi avaliada inicialmente, sugerindo a análise conjunta das categorias
comerciais, constituindo o grupo cações, e dos dados de espinhel de superfície boiado
e longline constituindo o grupo espinhel pelágico. O rendimento (kg/viagem) de cação,
peixe ósseo e total foram correlacionados, e sua a variação temporal testada com
relação aos meses do ano (Kruskal-Wallis; p=0,05). Em 2011 e 2012 foram analisados
411 e 362 desembarques, respectivamente. A categoria cação esteve presente em
46% e 35% dos desembarques, com produção total de 88,6t, representando 5,85% da
captura desembarcada nos dois anos. A análise sazonal dos rendimentos sugere uma
tendência de maiores rendimentos de cações no inverno, enquanto para peixes
ósseos, esta tendência foi verificada na primavera. Na análise de correlação dos
rendimentos verificou-se fraca relação entre rendimento de cação e rendimento total
(r=0,339; p<0,05). A partir destes dados pode-se levantar a hipótese que as capturas
de cações pouco contribuíram para a variação no rendimento total da frota, sendo esta
direcionada à captura de osteichthyes. Esta é reforçada pela relação positiva e
significativa (r=0,928; p<0,05) entre rendimento de peixe ósseo e total. Embora
possam contribuir com aporte de informações sobre a pesca no Rio de Janeiro, as
análises indicam a necessidade de aprimoramento dos dados, visto às grandes
diferenças no padrão de atuação das duas modalidades. Estas diferenças podem ter
sido uma das razões para a baixa direcionalidade da frota sobre os tubarões, além do
efeito da captura de dourado pela frota de espinhel boiado. Diante do exposto, a
melhoria da qualidade dos dados pesqueiros e a implementação do monitoramento
biológico são indispensáveis para compreensão do padrão de atuação destas frotas
sobre as populações de tubarões, e sua influência sobre aspetos da dinâmica
populacional. Este conjunto de informações é fundamental para garantir o uso
sustentável e conservação dos elasmobrânquios.
.
Palavras-chave: cações, elasmobrânquios, espinhel de superfície, pesca, Rio de
Janeiro.
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NO LITORAL DE PERNAMBUCO
Railma Queiroz 1, Andressa Melo1, João Maia1, Maria Lúcia G. de Araújo1,
Rosângela Lessa1
1

Universidade
Federal
Rural
de
Pernambuco.
andressa_cmm@hotmail.com,
maiapemaia@hotmail.com,
rptlessa@gmail.com

railmaria@yahoo.com.br,
malugaraujo@gmail.com,

A pesca artesanal no litoral de Pernambuco se caracteriza por alta diversidade de
espécies nos desembarques e aparelhos de pesca utilizados. Apesar de não existir
uma pesca dirigida para elasmobrânquios no estado, os cações e arraias são
regularmente encontrados nos desembarques como by-catch. O objetivo deste
trabalho é determinar a composição dos desembarques de arraias da pesca artesanal
no litoral de Pernambuco. Durante Agosto/2013 a Fevereiro/2014, foram realizadas
visitas mensais aos principais pontos de desembarques na região costeira
pernambucana, onde entrevistas semi-estruturadas foram conduzidas aos pescadores.
Após identificação das espécies, foram obtidas amostras e dados de largura do disco
(cm), comprimento total (cm) e sexo dos indivíduos. O índice de Shannon (SH) foi
calculado para estimar a diversidade específica por arte de pesca. Nove espécies de
arraias representando seis famílias estiveram presentes nos desembarques, com
83,3% das famílias e 88,89 % das espécies pertencentes a Ordem Myliobatiformes
(Famílias- Dasyatidae: Dasyatis marianae, D. guttata, D. americana; Gymnuridae:
Gymnura micrura; Myliobatidae: Aetobatus narinari, Rhinopteridae: Rhinoptera
brasiliensis, Rhinoptera bonasus; e Urotrygonidae: Urotrygon microphtalmun), em
quanto que o restante 17% das famílias (uma família) e 11 % das espécies (uma
espécie) foram pertencentes a Ordem Rajiformes (Família Rhinobatidae: Rhinobatos
percellens). Do total de indivíduos, 50,6% foram provenientes da pesca com espinhel
para cioba (SH=2,21), 24,7% da pesca de arrasto de camarão (SH=2,39), 16,1% da
pesca com currais (SH=1.98), e 8,6 % da pesca com arrasto tipo mangote no estuário
(SH=1,0). Dasyatis marianae esteve presente nos desembarques de espinhel, arrasto
de camarão e curral, sendo a espécie dominante nos desembarques de espinhel e
curral, com razão sexual de 1,8M:1,0F, e amplitude de tamanhos de 17,0 - 37,8 cm, e
média de 26,9 (d.p ±4,26). D. guttata foi a única espécie presente nos desembarques
da pesca no estuário, em virtude desta área ser um habitat essencial para o seu ciclo
de vida, com razão sexual de 1,0M:1,4F amplitude de tamanhos de 13,9 - 59,0 cm, e
média de 34.1 (d.p. ±14,5). As demais espécies apresentaram razão sexual a favor
das fêmeas, com exceção de D. americana. A maior diversidade de espécies foi
observada nos desembarques da pesca de arrasto de camarão, o que sugere um
impacto significativo desta arte de pesca na diversidade de arraias da plataforma
continental de Pernambuco.
Palavra chave: pesca artesanal, arraia, desembarques, Pernambuco.
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DESCRIÇÃO ETNOGRÁFICA DA “ESPERA”: ARTE DE PESCA DIRECIONADA À
CAPTURA DE CAÇÕES (CHONDRICHTHYES: ELASMOBRANCHII) POR
PESCADORES ARTESANAIS DO SUL DA BAHIA, BRASIL
Márcio L. V. Barbosa Filho1; Eraldo M. Costa Neto2; Alexandre Schiavetti3
1 – Programa de Pós-graduação em Zoologia da Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC). titobiomar@hotmail.com; 2 – Professor Pleno vinculado ao Departamento de
Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
eraldont@hotmail.com; 3 – Professor Pleno vinculado ao Departamento de Ciências Agrárias e
Ambientais da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). aleschi@uesc.br.

Durante séculos, a pesca de linha e anzol no Estado da Bahia vem sendo
realizada sob diversas configurações a depender da época do ano, do ambiente onde
ocorre e das espécies-alvo capturadas. Em 2012, realizaram-se entrevistas
semiestruturadas a 65 pescadores das cidades de Ilhéus, Una e Canavieiras, no sul
da Bahia. Dentre outros assuntos relacionados aos cações, abordaram-se as artes
utilizadas na pesca desse peixes. A espera é uma arte de pesca exclusiva para a
captura de cações e nunca foi descrita em detalhes na literatura científica brasileira.
Regionalmente, 15,4% (n=10) dos informantes utilizam-se da espera, instrumento
composto por uma corda de algodão grossa (“filame”), onde em uma das
extremidades fixa-se uma âncora (“garatéa”) de ferro que pesa 100 quilos ou mais.
Para indicar o local onde o equipamento encontra-se, é utilizada uma bóia de
sinalização aquaviária amarrada ao meio do filame, para que este fique esticado
verticalmente. Na outra extremidade do filame é preso um cabo de aço de dois metros
de comprimento, no qual é preso, pelo uso de abraçadeiras, um anzol de 20
centímetros e um quilo de peso. Esses anzóis são fabricados localmente com molas
de automóvel ou industrializados em aço inox, quando são denominados de anzol zero
ou anzol um. A profundidade que a espera costuma ser utilizada varia entre 10 e 35
metros, em zonas recifais ou em fundos de lama. Esse material é utilizado na captura
de cações com mais de 100 quilos e as principais iscas utilizadas são a gordura de
“botos” (capturados acidental ou intencionalmente) e baleias, que costumam encalhar
mortas nas praias. Na região, a utilização da espera ocorre de duas maneiras
distintas:
existem
aqueles
pescadores que
usam
esse equipamento
oportunisticamente e de maneira acessória à utilização de outras artes, e aqueles que
direcionam o esforço de pesca exclusivamente aos cações, saindo para o mar
unicamente com esperas. Esse tipo de pescaria, apesar de sempre ter ocorrido na
região, sofreu um incremento substancial a partir do início do século XXI, motivado
pela supervalorização monetária das nadadeiras, cujo quilo já chegou a valer
R$750,00 diretamente aos pescadores. Atualmente, no período do inverno, ao menos
seis embarcações de médio porte (µ=12,5 metros) de Canavieiras, quando não estão
armadas com espinhéis, são equipadas com até 15 esperas, fato que, de acordo com
os entrevistados, é uma das razões para a atual escassez de cações nas pescarias da
região.
Palavras-chave: etnografia; tubarões; pesca artesanal; Nordeste do Brasil.
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Tubarões martelo (Família Sphyrnidae) possuem hábitos costeiros e semi-oceânicos,
com ampla ocorrência em águas tropicais. Espécies da família estão presentes nos
oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, sendo Sphyrna mokarran, Sphyrna zygaena e
Sphyrna lewini, os principais representantes do gênero no Atlântico Sul Equatorial,
com presença em águas oceânicas. Devido ao reduzido conhecimento sobre o efeito
da pesca nas populações, este estudo teve por objetivo prover informações a respeito
das capturas dos tubarões martelo na pesca de atuns com espinhel no Atlântico Sul
Equatorial. Com este intuito, foram analisadas as capturas realizadas entre fevereiro
de 2009 e junho de 2011 pela frota atuneira arrendado em operação no Brasil, a partir
dos dados compilados pelo Programa de Observadores de Bordo (PROBORDO). As
capturas foram agrupadas por trimestre, a fim de fornecer uma estimativa da variação
sazonal de abundância das espécies. Foram capturados 106 tubarões durante o
estudo, dos quais 29 eram machos e 77 eram fêmeas. No primeiro trimestre foram
capturados 48 animais sendo 10 machos e 38 fêmeas, majoritariamente próximos à
costa da região nordeste, com ocorrência menor e exclusivamente de machos na
região sudeste. No segundo trimestre foram capturados 26 animais, 14 machos e 12
fêmeas, preponderantemente na costa do nordeste. No terceiro trimestre foram
capturados 10 animais, sendo 7 fêmeas, próximas à linha do equador, e mais
próximas da margem oeste da África, e 3 machos próximos à região sul. No quarto
trimestre foram capturados 10 animais, sendo 8 fêmeas próximas à região sudeste e 2
machos próximos à região nordeste. Autores relatam que as fêmeas migram para
regiões oceânicas em tamanhos menores quando comparadas aos machos,
parecendo ser esta a razão para um maior número de fêmeas no presente estudo. No
primeiro e segundo trimestres foi possível identificar uma elevada participação das
fêmeas nas capturas, embora alguns estudos indiquem que durante este período elas
tendam a migrar para as regiões costeiras devido à eminência do parto. No terceiro e
no quarto trimestres não foi possível detectar padrões claros de sazonalidade, em
decorrência do reduzido número de espécimes capturados. Considerando-se a
extensão da área e o período analisado, as capturas incidentais dos tubarões martelo
no presente estudo podem ser consideradas como bastante reduzidas, devido
provavelmente à seletividade do espinhel pelágico e ao esforço de pesca direcionado
para a captura de atuns.
Palavras-chave: Tubarão martelo, Sphyrna, pesca, captura.
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A costa paranaense é uma das menores do Brasil, no entanto apresenta uma fauna de
elasmobrânquios bastante rica, sendo 51 espécies de tubarões (6 ordens e 17
famílias) e 32 espécies de raias (1 ordem e 11 famílias). A fim de avaliar a abundância
das espécies de tubarões e raias capturadas por pescadores artesanais do Paraná, foi
conduzido um levantamento em duas comunidades pesqueiras na porção central da
costa (Ipanema e Shangri-lá). Dados de biomassa dos exemplares foram obtidos
durante agosto de 2010 até julho 2011, durante 69 dias de amostragem (17 no
inverno, 18 primavera, 18 verão e 16 outono). As espécies registradas e contabilizadas
foram: Squatina guggenheim, Carcharhinus falciformis, C. obscurus, C. limbatus,
Carcharias taurus, Sphyrna lewini, S. zygaena, Rhizoprionodon lalandii, R. porosus e
Galeocerdo cuvier, para tubarões, e Rhinobatos percellens, R. horkelli, Zapteryx
brevirostris, Dasyatis guttata, D. hypostigma, Gymnura altavela e Rhinoptera spp.,
para raias. Um total de 14,7 toneladas de elasmobrânquios foi registrado, sendo que o
verão e primavera foram as estações com maior representatividade, 7,8 e 6,5
toneladas respectivamente. No inverno a quantidade caiu para 3,4 e no outono para
0,7 toneladas. Entre as espécies, Z. brevirostris (26,2%), R. percellens (21,9%), S.
lewini (15,8%), Rhinoptera spp. (8,1%), D. guttata (7,8 %) e R. lalandii (7,3%) foram as
espécies mais representativas nos desembarques. A biomassa capturada de R.
percellens, D. guttata e Rhinoptera. spp. foi relativamente constante entre o inverno,
primavera e verão e pouco abundante durante o outono; S. lewini e G. altavela tiveram
maiores valores na primavera e no verão; já S. zygaena teve maiores capturas durante
o outono e inverno; a captura de Z. brevirostris também foi maior durante o inverno e
primavera; enquanto que R. lalandii se mostrou muito abundante durante o verão. O
grande número de elasmobrânquios desembarcados na costa paranaense, incluindo
neonatos e juvenis, bem como a ocorrência de espécies consideradas ameaçadas
pela IUCN (e.g. S. lewini, S. zygaena, C. obscurus, S. guggenheim, C. taurus,
Rhinoptera brasiliensis, G. altavela, Z. brevirostris), indicam a necessidade de um
monitoramente efetivo e de longa duração das atividades pesqueiras regionais. O
presente trabalho representa um dos primeiros levantamentos considerando os
desembarques “espécie-específico” e não apenas categorizando em grandes grupos
taxonômicos, ou até mesmo como “cações” e “raias”.
Palavras-chave: Elasmobrânquios, biomassa, pesca-artesanal, Paraná, Sul-do-Brasil.
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A comercialização de nadadeiras de cações não é proibida no Brasil e, apesar de
ocorrer ao longo de toda a costa, poucos estudos enfocam tal temática. Neste
contexto, em 2012, realizaram-se entrevistas semiestruturadas com 65 pescadores
artesanais das cidades de Ilhéus, Una e Canavieiras, sul da Bahia, em relação à
comercialização de nadadeiras. Os dados foram analisados considerando todas as
informações registradas e por estatística descritiva. De acordo com os pescadores, o
comércio de nadadeiras (referidas como abas ou barbatanas) começou há 30 anos.
Todos eles relataram o comércio regional de nadadeiras, enquanto 44 (67,7%)
disseram já ter vendido e apenas um pescador revelou já ter comprado este
subproduto. Os valores do quilo variam de acordo com a espécie, o estado de
conservação da nadadeira (seca ou in natura) e, principalmente, pelo comprimento
das mesmas. Assim, o preço das nadadeiras consideradas pequenas (<15cm) variou
entre R$10,00 e R$60,00, com média de R$25,00. Já o preço das nadadeiras grandes
(>15cm) variou de R$160,00 a R$750,00 e média de R$450,00. Quatro pescadores
relataram já ter recebido propostas de “sociedade” dos compradores, que oferecem
barcos equipados com espinhéis específicos para pesca de cações. Em contrapartida,
os pescadores venderiam nadadeiras exclusivamente aos seus “sócios”. Não existe
consenso entre os informantes quanto à utilização das nadadeiras, principalmente
porque os compradores tentam esconder a real finalidade das mesmas. Por isso que
17,7% (n=18) relataram que as nadadeiras são usadas na confecção de peças de
computador. Entretanto, por meio da mídia televisiva, 53,8% (n=35) afirmam que as
nadadeiras são consumidas como sopa. Por conta da supervalorização deste
subproduto na região ocorrida nas últimas décadas, a maioria dos pescadores (84,6%;
n=56) relatou um aumento no esforço de pesca direcionado aos cações, fato apontado
por 24,6% (n=16) dos informantes como a principal causa da recente escassez de
grandes tubarões na pesca local. Apesar deles ressaltarem veementemente não
praticar a pesca que “só aproveita as aba”, a comercialização de nadadeiras no sul da
Bahia (assim como em qualquer lugar do mundo) tem implicações negativas à
conservação desses peixes globalmente, pois os compradores asiáticos não se
preocupam em distinguir nadadeiras comercializadas como um mero subproduto dos
cações, daquelas provenientes do “finning”. Diante deste contexto, sugere-se a
adoção de estudos que enfoquem especificamente a venda de nadadeiras por
pescadores de pequena escala, como meio de avaliar os possíveis impactos
socioculturais, econômicos e ecológicos desta prática.
Palavras-chave: Pesca; finning; tubarões; Nordeste do Brasil; barbatanas.
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A pesca artesanal na praia do Cassino é uma atividade tradicional e que se executa na
região durante todo ano. Das espécies de elasmobrânquios capturadas nestas
pescarias muitas são descartadas. As raias do gênero Myliobatis destacam-se pela
abundância nesses descartes. Este trabalho objetivou descrever a captura de raias
Myliobatis spp. na pesca artesanal na praia do Cassino durante o período de
dezembro de 2012 a janeiro de 2014. As pescarias foram acompanhadas
semanalmente para caracterizar, por arte de pesca, as capturas de Myliobatis spp.
quanto à espécie, largura de disco (LD, cm), sexo e presença de embriões. Foram
realizadas 71 saídas de campo das quais 32 tiveram amostragens de Myliobatis spp.
Registraram-se: as capturas de arrastão de praia, modalidade tradicional de pesca que
captura corvina (Micropogonias furnieri) e tainha (Mugil spp.), entre outubro e janeiro
de 2013; as capturas de lance de praia, modalidade nova de emalhe, que captura
papa-terras (Menticirrhus spp.) e pescadinha (Macrodon atricauda), entre junho e
janeiro de 2013; e as carcaças dos descartes de pesca encontrados na praia. Foram
registradas 183 Myliobatis spp. Foram acompanhados oito arrastões de praia,
havendo amostragem em seis, capturando 52 Myliobatis spp.: 22 M. ridens (LD, 43,386 cm), 59,1% fêmeas (23% grávidas); 28 M. goodei (LD, 45-85,9 cm), 60,7% fêmeas
(11,8% grávidas); e duas Myliobatis sp. (49-122 cm LD), uma fêmea grávida e outra
com sexo e maturidade indeterminados. Foram acompanhados 18 lances de praia,
havendo amostragem em seis, capturando 47 Myliobatis spp.: 31 M. ridens (LD, 41,284 cm), 80,7% fêmeas (8% grávidas); 14 M. goodei (LD, 53-90 cm), 71,5% fêmeas
(10% grávidas); e 2 Myliobatis sp. fêmeas com maturidade não determinada. Dos 19
descartes encontrados, 15 tiveram amostragem, sendo registradas 84 Myliobatis spp.:
47 M. ridens (LD, 46,2-98 cm), 78,7% fêmeas; 28 M. goodei (LD, 43,3-115 cm), 78,6%
fêmeas; 2 M. freminvillei (LD, 47 e 48 cm) machos imaturos; e sete Myliobatis sp.
sendo três fêmeas, um macho e três sem sexo identificado. Dessa forma concluiu-se
que M. goodei e M. ridens estão vulneráveis às atividades de pesca, destacando-se as
fêmeas. Os arrastões capturaram, em média, 15,5 indivíduos por operação, em
comparação aos lances que capturaram 7,8 indivíduos por operação. As duas artes
atuam em áreas de desenvolvimento das raias Myliobatis, onde provavelmente se
alimentam e reproduzem em épocas mais quentes (outubro a janeiro), isso justifica a
maior ocorrência de fêmeas maduras (inclusive grávidas) e juvenis.
Palavras-chave: Pesca artesanal, Myliobatidae, descarte de pesca.
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SESSÃO 8
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A IMAGEM DOS TUBARÕES: UMA ANÁLISE À ABORDAGEM DA MÍDIA
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No mundo globalizado contemporâneo, a mídia é um importante veículo de informação
responsável por influenciar as visões de mundo da população. O ser humano está
continuamente em um processo de construção da sua personalidade, a qual é
consequente das suas experiências de vida e informações que lhes são transmitidas.
É nesse contexto que o presente trabalho buscou investigar a maneira como a mídia
expõe a imagem dos tubarões, através da análise da abordagem de 10 documentários
e 10 filmes a respeito destes animais. Os vídeos tiveram seus conteúdos examinados
quanto à concordância com a bibliografia e relevância das informações contidas,
sendo possível classificá-los em grupos (positivo, negativo e neutro). Informações
contidas na literatura a respeito dos hábitats das espécies mostradas nos vídeos, e
seus respectivos comportamentos principais, foram comparadas à maneira com que a
imagem desses animais foi abordada em cada vídeo. Entendem-se como positivos, os
vídeos capazes de transmitir conhecimento relevante a respeito dos tubarões, como
sobre sua ecologia e evolução por exemplo. Já os negativos englobam aqueles nos
quais a imagem desses animais foi alterada pela modificação do seu comportamento,
a fim de promover entretenimento aos seus receptores. Os documentários foram
responsáveis pela maior parte das informações positivas: comportamento das
espécies, distribuição espacial, hábitos alimentares, estratégias de caça, relação com
os seres humanos; já os filmes, por sua vez, foram responsáveis pelas informações
negativas: distorção dos comportamentos, sugerir que os humanos fazem parte da sua
dieta. Levando-se em consideração que documentários são menos populares do que
filmes, uma vez que sua visualização depende principalmente da disponibilidade de
acesso a canais de TV fechada e consequentemente alcançando um público menor
(obstáculo financeiro), o fato de que tantas pessoas temam os tubarões pode estar
relacionado com essa imagem deturpadamente abordada e mais facilmente divulgada
pelos filmes em canais de TV aberta, de que esses animais são extremamente
agressivos e violentos. Algumas culturas antigas reverenciavam os tubarões como
divindades, provavelmente por esses animais serem predadores de topo e nenhum
outro animal ameaçar sua sobrevivência, dessa forma, o mito de que os tubarões
sejam animais assassinos já existe entre os seres humanos desde tempos mais
antigos, sendo que essa ideia está sendo mais facilmente divulgada nos tempos atuais
com o auxílio da mídia.
Palavras-chave: Mídia, tubarões, documentários, filmes, informação.
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COLEÇÃO BIOLÓGICA DIDÁTICA SOBRE TUBARÕES COMO FERRAMENTA DE
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Coleções biológicas são importantes fontes de informações que podem e devem ser
utilizadas para o ensino e pesquisa, servindo como registro da diversidade biológica
de uma determinada área. Em Pernambuco, desde meados de 1992, incidentes com
tubarões passaram a ocorrer com uma maior frequência nas praias da Região
Metropolitana do Recife (RMR), levando à disseminação de informações equivocadas
sobre os tubarões, principalmente por parte da mídia. Diante desta problemática, a
montagem de uma coleção biológica didática no intuito de transmitir conceitos
relacionados à ecologia dos tubarões bem como esclarecer a sua importância no
ecossistema marinho e as prováveis causas destes incidentes tornou-se
imprescindível. O trabalho de montagem da coleção biológica foi iniciado pelo
Laboratório de Oceanografia Pesqueira (LOP), juntamente com os estudos sobre as
causas dos incidentes, através do Núcleo de Educação Ambiental (NEA). Grande
parte dos exemplares foi obtida pelo Programa de Observadores de Bordo que
concediam amostras biológicas provindas da fauna acompanhante da pesca atuneira,
bem como amostras provindas de capturas realizadas pelo projeto PROTUBA
(Programa de Pesquisa e Monitoramento de Tubarões da Costa de Pernambuco)
através do barco Sinuelo, quando eventualmente os animais eram capturados sem
vida. No laboratório, os espécimes eram identificados e fixados em formol 10%,
conservados em álcool 70% e então acondicionados em recipientes adequados e
etiquetados. Dos exemplares de grande porte foram acondicionadas apenas as
cabeças por ser inviável mantê-los inteiros. Devido a possibilidade de perda de
materiais pela manipulação de peças, a coleção foi dividida em Coleção Didática
Itinerante (CDI) usada em exposições e Coleção Didática Permanente (CDP) exposta
no laboratório. A CDI é composta por embriões e vários órgãos internos de tubarões,
como, coração, olhos, fígado, vértebras, condrocrânio, nadadeiras e arcadas de
espécies como Galeocerdo cuvier e Carcharhinus leucas, ambos envolvidos nos
incidentes com tubarões na RMR. Já a CDP consta de 07 aquários contendo apenas
as cabeças das seguintes espécies: Alopias superciliosus, Sphyrna lewini e S.
mokarran, Carcharhinus signatus, Galeocerdo cuvier, Carcharhinus leucas e
Ginglymostoma cirratum. Desde 2004 foram realizados 707 atendimentos em escolas,
universidades e empresas. Durante os atendimentos, é notável o interesse do público
em adquirir conhecimentos e esclarecer dúvidas acerca do tema. Desta forma, uma
Coleção Biológica sobre tubarões serve como importante ferramenta de aprendizado
possibilitando o entendimento acerca da importância dos tubarões para o ambiente
marinho, as ações antrópicas que desencadearam tais incidentes em Recife e
consequentemente a desmistificação da imagem negativa imposta aos tubarões.
Palavras-chave: Elasmobrânquios, ensino, desmistificação
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DA
POPULAÇÃO A RESPEITO DOS INCIDENTES COM TUBARÕES NA COSTA DE
PERNAMBUCO
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Entre 1992 e 2013, 59 ataques de tubarões foram registrados nas praias da região
metropolitana do Recife (RMR), dos quais 24 foram fatais, sendo 31 a surfistas (4 fatais) e
28 a banhistas (20 fatais), com a maioria dos incidentes tendo ocorrido no trecho
compreendido entre a praia do Pina e do Paiva (Comitê Estadual de Monitoramento de
Incidentes com Tubarões- CEMIT). Essa elevada incidência de ataques vem causando
graves prejuízos socioeconômicos ao estado de Pernambuco, motivando o
desenvolvimento de um trabalho de pesquisa, monitoramento e educação ambiental,
visando à mitigação do problema. Diante desse contexto, o presente estudo descreve os
esforços de educação ambiental conduzidos pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEA)
pertencente ao Laboratório de Oceanografia Pesqueira (LOP) e Laboratório de Etologia de
Peixes (LEP) do Departamento de Pesca e Aquicultura (DEPAq) da Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE), como ferramenta de conscientização da população sobre
o real risco desse tipo de incidente e os cuidados necessários para evitá-los, assim como
sobre a importância desses animais para o equilíbrio do ecossistema marinho. O trabalho
de Educação Ambiental, desenvolvido pelo NEA, busca dar suporte a instituições de
ensino nos mais variados eventos, bem como na realização de feiras de conhecimento e
exposições. No atendimento às instituições que visam à obtenção de informações
referente a tubarões e aos incidentes ocorridos na RMR, o NEA oferece palestras, cursos,
oficinas, e material didático, além do empréstimo de material biológico para a realização de
exposições. Durante o ano de 2013 foram atendidas pela equipe do NEA, 36 instituições,
sendo, 11 públicas e 25 particulares, dos níveis: superior, médio, fundamental I e II, e
infantil, além de empresas. O mês de Novembro apresentou o maior índice de visitas com
9 instituições. No mesmo ano, foram realizadas, também, 19 exposições, sendo seis (6) no
primeiro semestre e treze (13) no segundo. O maior número de atendimentos durante o
segundo semestre é consequência das feiras de ciência e conhecimento acontecerem, na
maioria das vezes, entre agosto e dezembro. A expectativa é de que o esforço de
Educação Ambiental conduzido pelo NEA ajude na conscientização acerca dos reais
riscos de ataque, incluindo os cuidados necessários para se evitar tais incidentes, e na
desmistificação da visão distorcida que a população tem sobre esses animais, informando
sobre a sua fundamental importância para o ecossistema marinho.
Palavras-chave: Ensino, Núcleo de Educação Ambiental, ecossistema marinho.
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Correntes de retorno são correntes fortes, que tendem a fluir em direção ao mar aberto
e podem facilmente arrastar banhistas a dezenas de metros da costa, colocando-o em
situação de pânico e perigo, por vezes, causando afogamentos seguidos de mortes.
Esse tipo de fenômeno oceanográfico é considerado um dos maiores perigos a
banhistas devido a sua intensidade e rapidez. A cidade de Recife, capital
pernambucana, possui um litoral com cerca de 8 km de extensão e uma grande
indústria turística, tendo recebido, no ano de 2013, mais de cinco milhões de turistas.
Além disso, possui em torno de 1,6 milhões de habitantes, onde o banho de mar
tornou-se uma das principais atividades recreativas. Porém, a prática de recreação em
praias está associada a riscos praiais, que são elementos do ambiente que propiciam
aos seus usuários perigos, podendo causar-lhes danos físicos e risco de vida. Estes
riscos podem ser físicos, como rochas, correntes de retorno fixas e/ou móveis,
topografia, buracos entre outros, e biológicos tais como ataques de tubarões ou
existência de cnidários. Diante disso, o presente trabalho visou explorar o caso do
incidente com tubarão da turista Bruna Gobbi, ocorrido em julho de 2013, relacionando
o risco não permanente, de uma corrente de retorno móvel, mais o risco biológico de
ataque de tubarão. Para isso, foram utilizadas imagens obtidas através de sobrevoos
na orla da praia de Boa Viagem, para identificação e caracterização da existência de
correntes de retorno, imagens de satélite, para espacialização das mesmas e imagens
de vídeo do incidente. A análise desses dados propiciou relacionar à ocorrência da
interação homem/animal associada ao risco não permanente de uma corrente de
retorno móvel, no local do incidente. Segundo as imagens de vídeo, a banhista foi
carregada mar à dentro, vindo posteriormente a sofrer o ataque pelo animal. Todos
esses fatores levam a concluir que o incidente foi um somatório de efeitos, desde a
existência da corrente de retorno, a presença do animal, o favorecimento de um canal
longitudinal próximo a praia com profundidade máxima de 8 metros estendendo-se de
Boa Viagem até Piedade, e o comportamento de pânico da banhista, o qual contribui
para atrair esses animais. Esse caso específico leva à conclusão de que a conjunção
do perigo praial, biológico e relacionado a uma feição de risco físico, como a corrente
de retorno e o canal, promoveu a aproximação da vítima com o tubarão, culminando
no ataque e seu óbito.
Palavras- chave: corrente de retorno, riscos praiais, espacialização, tubarão.
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O drama ambiental vivido pela humanidade devido sua ganância, pela exploração
indiscriminada da natureza e seus recursos naturais, a voracidade da indústria
pesqueira mundial e a mídia negativa, que sempre ressaltou os tubarões como feras
assassinas, têm colocado em risco de extinção esses animais. A situação desses
predadores é extremamente critica. Estima-se que entre 100 e 200 milhões de
tubarões sejam mortos todos os anos. A educação ambiental é um importante
instrumento transformador e uma ferramenta estratégica na mudança de paradigma
socioambiental, na conservação de ambientes marinhos e na preservação dos
tubarões e raias. O projeto SHARKX busca sensibilizar jovens e crianças acerca da
necessidade da desmitificação e da conservação desses animais, através de
atividades lúdicas como: brincadeiras, jogos, dança, música, contação de histórias,
pinturas e desenhos, fantasias, além de palestras e oficinas. As atividades tiveram
início em 2013, tendo atuação na região central e litorânea do estado de São Paulo.
Foi possível constatar que as atividades de educação ambiental são muito mais
atrativas e surtem resultados positivos, no que diz respeito ao processo de ensinoaprendizagem, quando apresentadas de maneira lúdica, sempre levando em conta a
realidade local e de cada grupo, tendo a participação direta dos atores envolvidos,
jogando, brincando, desenhando e criando, fazendo parte diretamente do processo de
aprendizagem, e não como meros ouvintes passivos. Na interação com as fantasias
(tubarão-martelo, tubarão mangona e raia manta), observamos a aproximação e
interesse das pessoas abordadas, e mesmo em crianças, o sentimento de medo e
ameaça pelos tubarões não se manifestam. Em palestras e oficinas a reação dos
participantes é de surpresa, ao serem apresentadas ao real numero de incidentes com
tubarões e a quantidade de animais mortos por ano. A partir do momento que a
educação ambiental é devidamente planejada ela possui o poder de transformar
sociedades inteiras, pois só é possível proteger de forma correta aquilo que
conhecemos. Devido aos resultados positivos e mudanças nas atitudes dos
participantes conscientizados, nota-se a grande necessidade de expansão do projeto
em outras regiões e aplicação das ferramentas em maior frequência, a fim de ampliar
a quantidade de pessoas sensibilizadas, visando assim uma alternativa à preservação
dos tubarões e raias.
Palavras-chave: conscientização, preservação, elasmobrânquios, educação ambiental,
mudança de paradigma.
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PATERNIDADE MÚLTIPLA EM UMA ESPÉCIE ENDÊMICA DE RAIA DE ÁGUA
DOCE, Potamotrygon leopoldi.
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Raias Potamotrygon leopoldi (Potamotrygonidae), endêmicas da bacia do rio Xingu,
vem sofrendo depleção de seus estoques pela interferência humana nos ambientes
naturais, sendo considerada espécie ameaçada pela IUCN. Nesse contexto,
marcadores moleculares de microssatélites se tornam uma ferramenta valiosa para
estudo de sua estrutura populacional e análise de paternidade dessa espécie. Nesse
estudo foram extraídos o DNA total de amostras de tecidos de 73 indivíduos de P.
leopoldi. Uma biblioteca genômica enriquecida foi construída com clones contendo
fragmentos com potencias regiões repetitivas. Cada clone foi sequenciado a procura
de repetições di- e tetranucleotídicas. Primers específicos foram confeccionados para
cada sequência com repetições, sendo estas testados para polimorfismo utilizando gel
de poliacrilamida. Os loci isolados foram caracterizados e utilizados para investigar o
sistema de acasalamento da espécie. Um total de 237 clones foram sequenciados,
onde 20 sequências apresentaram repetições di- ou tetranucleotídicas. Sete loci
polimórficos puderam ser identificados, dos quais 3 loci foram otimizados e
caracterizados. O numero de alelos variou de 4 a 9 por loci com uma heterogozidade
observada entre 0,46 e 0,79, estando em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Das 6 fêmeas
com seus embriões investigados, 2 constatavam indícios de paternidade múltipla com
pelo menos 3 alelos paternos observados dentre a prole. Os loci aqui isolados e
caracterizados se mostraram eficientes na determinação de paternidade múltipla
sendo que a otimização de outros loci, permitirão um estudo mais detalhado a respeito
sobre sua estrutura gênica, fluxo gênico e melhor entendimento sobre seu sistema de
acasalamento.
Palavras-chave: Potamotrigonidae, microssatélite, sistema de acasalamento.
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