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RESUMO 

 

Os tubarões limão, Negaprion brevirostris, são comuns no Arquipélago de Fernando de 

Noronha, porém não existem informações detalhadas sobre a espécie na região. O objetivo 

deste estudo foi descrever a distribuição espacial, a formação de grupos, o uso do hábitat e a 

ecologia comportamental de jovens de tubarão limão no Arquipélago de Fernando de 

Noronha, e sua interação com alguns fatores ambientais e ecológicos. A presença e 

distribuição espacial dos tubarões jovens foram quantificadas através de mergulhos 

autônomos e livres em diversas localidades do arquipélago, durante 2006 e 2007. O uso do 

hábitat foi quantificado durante 2008, através da execução de censos visuais de abundância 

em transeções de 300 x 8 m. Durante estas transeções a formação de grupos de tubarões limão 

foi quantificado através do método ad libitum. Os resultados indicam que o Arquipélago de 

Fernando de Noronha é uma área de berçário para tubarões limão, com a parturição ocorrendo 

entre Novembro e Abril. Os jovens de tubarão limão utilizam preferencialmente a zona mais 

rasa disponível pela variação da maré e formam grupos somente na presença de indivíduos 

adultos de sua espécie. Possivelmente a maior utilização dos hábitats mais rasos e a formação 

de grupos são táticas anti-predatórias utilizadas pelos jovens, diante da baixa disponibilidade 

de abrigos e do alto risco de predação das localidades estudadas. A análise da disponibilidade 

de alimento e do risco de predação dos jovens mostrou, de maneira geral, que os tubarões 

limão priorizam o alimento sobre a segurança e que investem em locais com maior 

possibilidade de retorno energético. A observação comportamental possibilitou o registro de 

peixes jovens da família Carangidae seguindo jovens de tubarão limão, a relação de 

hospedeiro-parasita por rêmoras e o forrageamento de tubarões jovens sobre cardumes de 

sardinha e polvos. Também foi registrado o comportamento de tubarões jovens seguirem 

outros indivíduos de sua espécie de tamanho similar, realizar círculos com dois ou três 

indivíduos e de um indivíduo conceder a passagem para outro indivíduo de maior porte. Na 

presença de adultos os jovens de tubarão limão são mais sociais do que solitários, sugerindo 

que a predação é dos fatores que contribuem para os comportamentos sociais da espécie. Os 

resultados também indicam que, quando agrupados, os jovens apresentam uma organização 

hierárquica de acordo com o tamanho corporal. Além disso, a observação de grandes fêmeas 

adultas com diversas marcas de mordidas e cicatrizes nas mesmas áreas utilizadas pelos 

jovens de tubarão limão indica que o Arquipélago de Fernando de Noronha pode ser 

considerado tanto como uma área de berçário como uma área de cópula para a espécie. 
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ABSTRACT 

 

Lemon sharks, Negaprion brevirostris, are common in the Fernando de Noronha Archipelago, 

but detailed information about the species in this site is lacking. The aim of this study was to 

describe the spatial distribution, grouping behavior, habitat use and behavioral ecology of 

juvenile lemon sharks in the archipelago, and their interaction with some environmental and 

ecological factors. During 2006 and 2007, the presence and spatial distribution of juvenile 

sharks were quantified through scuba diving and snorkeling at several sites of the archipelago. 

In 2008 the habitat use of juvenile sharks was quantified through visual census while 

snorkeling along 300 x 8 m strip transects. During these transects the grouping behavior of 

lemon sharks was quantified by ad libitum. Results indicate that Fernando de Noronha 

Archipelago is used as a nursery area for lemon sharks, and the parturition occurs from 

November to April. Juveniles preferred using shallower areas available by the tide variation 

and formed groups only in the presence of adult conspecifics. This preference for shallower 

habitats and the group behavior probably are anti-predatory tactics used by juvenile lemon 

sharks, in response to the low availability of shelter and high predation risk of the studied 

areas. Quantifications of prey availability and predation risk of juveniles showed that, in 

general, lemon sharks are trading-off food by security and investing in sites with higher 

possibility of energetic return. Behavioral observations enabled to record juvenile carangid 

fishes following juvenile lemon sharks, remora host-parasite and juvenile sharks foraging on 

schools of herrings and octopuses. We also recorded the behavior of juvenile sharks following 

conspecifics of similar size, circling with two or three individuals and smaller individuals 

giving way to larger juveniles. When adults are present, juvenile lemon sharks are more social 

than solitary, indicating that predation is one of the factors that contribute to social behaviors 

of the species. Results also suggest that when grouped the juveniles have a hierarchical 

organization according to body size. Furthermore, observation of large adult females with 

several fresh mating bites and scars in the same habitats used by juvenile lemon sharks, 

indicates that Fernando de Noronha Archipelago is used as nursery and mating grounds by 

this species. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Os elasmobrânquios, representados pelos tubarões e as raias, são considerados um 

grupo evolutivamente bem sucedido, com uma linhagem originada há cerca de 450 milhões 

de anos, com características biológicas únicas e aproximadamente 1200 espécies conhecidas. 

Os tubarões são encontrados primariamente nas plataformas continentais tropicais até 200 m 

de profundidade, porém existem algumas espécies oceânicas e outras que ocorrem em águas 

temperadas ou profundas (Compagno 2001). 

Os tubarões estão atualmente agrupados em oito ordens. Dentre estas, a ordem 

Carcharhiniformes é a mais representativa em número de gêneros e espécies, abundância e 

biomassa (Compagno 2001). A maioria dos tubarões desta ordem é carnívora oportunista e 

constitui um dos mais importantes grupos de vertebrados predadores presentes no ambiente 

marinho (Gruber 1982). 

O tubarão limão, Negaprion brevirostris (Poey 1868), é um dos representantes da 

ordem Carcharhiniformes e da família Carcharhinidae. No Oceano Atlântico Ocidental 

distribui-se desde Nova Jersey (EUA) até o sudeste do Brasil, incluindo as Bahamas, o Golfo 

do México e o Caribe (Compagno 1984). No Brasil ocorre desde o Pará até o Rio de Janeiro, 

incluindo as ilhas oceânicas do nordeste (Soto 2001). O comprimento total máximo registrado 

para o tubarão limão é de 3,68 m (Hueter & Gruber 1982), que se distingue facilmente das 

demais espécies de sua família por possuir a segunda nadadeira dorsal praticamente do 

mesmo tamanho da primeira (Grace 2001) (Figura 1). 

Os tubarões limão estão no topo da cadeia alimentar (Gruber 1982), e como tal, 

são de extrema importância para a manutenção dos ecossistemas em que vivem (Fowler et al. 

2002). Eles são predadores oportunistas, porém podem apresentar certa seletividade de presas. 

Os jovens alimentam-se principalmente de peixes teleósteos e uma pequena porcentagem de 
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crustáceos e moluscos, enquanto que os adultos possuem uma dieta predominantemente 

composta de peixes (e.g. Schmidt 1986, Cortés & Gruber 1990, Wetherbee et al. 1990, 

Sundström et al. 2001, Newman et al. 2010). 

 
Figura 1 – Jovem de Negaprion brevirostris medindo aproximadamente 100 cm. Foto: 

Leonardo Bertrand Veras 

 

A espécie possui desenvolvimento vivíparo, com um período de gestação de 10 a 

12 meses e uma prole de 4 a 18 filhotes (Compagno 1984, Feldheim et al. 2002), que 

apresentam um comprimento total ao nascer entre 50 e 65 cm (Gruber & Stout 1983, Brown 

& Gruber 1988, Sundström et al. 2001). Segundo Feldheim et al. (2002), as fêmeas possuem 

um ciclo reprodutivo aproximadamente bienal, alternando em um período ovariano e outro 

gestacional. 

A maturidade sexual é considerada tardia, sendo alcançada com cerca de 230 cm 

de comprimento total para machos e 240 cm para fêmeas, e com idades estimadas de 12 e 13 

anos, respectivamente (Compagno 1984, Brown & Gruber 1988). A espécie possui uma taxa 

de crescimento entre 5,2 a 24,7 cm por ano, dependendo da localidade analisada (e.g. 
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Henningsen & Gruber 1985, Manire & Gruber 1991, Barker et al. 2005, Freitas et al. 2006), e 

sua longevidade varia de 21 a 26 anos (Hoenig 1983, Brown & Gruber 1988). 

Acredita-se que os tubarões limão sejam filopátricos, ou seja, que apresentem uma 

tendência em permanecer ou retornar ao local de nascimento para se reproduzirem (Gruber 

1982, Hueter 1998, Feldheim et al. 2002, Feldheim et al. 2004). Nestas áreas de berçário 

específicas, as fêmeas dão à luz a seus filhotes e os jovens permanecem por um extenso 

período de tempo (Feldheim et al. 2002, Chapman et al. 2009). Alguns indivíduos jovens 

podem ser recapturados exatamente na mesma localização em que foram soltos mais de um 

ano e meio depois, e estudos com uso de telemetria ultra-sônica sugerem a ocupação de uma 

área domiciliar relativamente restrita, em torno de 0,68 km² (Morrissey & Gruber 1993a). 

Além disso, experimentos mostram que os jovens possuem a capacidade de 

retornar à sua área domiciliar. Em um desses experimentos, 76% dos indivíduos translocados 

para outras localidades retornaram ao ponto de origem em menos de 12 horas. Parte dos 

animais foi capaz de retornar ao local exato de sua captura mesmo com as narinas bloqueadas 

ou os olhos vendados (Sundström et al. 2001, Edrén & Gruber 2005). Porém, conforme o 

aumento da idade, o tamanho da área domiciliar também aumenta, e os adultos são 

freqüentemente encontrados em águas mais profundas, e provavelmente realizam longas 

migrações (Gruber et al. 1988, Chapman et al. 2009). 

No Oceano Atlântico Norte os tubarões limão são mais encontrados nas águas 

rasas ao sul da Flórida e no Caribe (Cortés & Gruber 1990). Algumas localidades da Flórida e 

das Bahamas são utilizadas como áreas de berçário para a espécie, e são caracterizadas por 

possuir baías e lagunas rasas com gramíneas marinhas, ao redor de extensas ilhas de 

manguezais (Springer 1950, Gruber 1982, Gruber et al. 1988, Morrisey & Gruber 1993b, 

Feldheim et al. 2001, Reyier et al. 2008). 
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No Oceano Atlântico Sul a espécie é mais encontrada no norte e nordeste do 

Brasil, principalmente nas ilhas oceânicas do Atol das Rocas e no Arquipélago de Fernando 

de Noronha (Gadig 2001). O Atol das Rocas também é considerado um berçário para espécie, 

porém, difere das outras áreas conhecidas por não possuir um manguezal e somente lagunas 

rasas com fundo arenoso e uma pequena plataforma recifal em formato de anel (Freitas et al. 

2006). 

A utilização de berçários por tubarões limão, teoricamente, aumenta as chances de 

sobrevivência dos neonatos e jovens devido à alta disponibilidade de alimento e o baixo risco 

de predação existentes nestas áreas (Gruber et al. 1988, Morrissey & Gruber 1993b, Freitas et 

al. 2006, DiBattista et al. 2007, Wetherbee et al. 2007). Dessa forma, o conhecimento e a 

preservação destes locais têm importância primária na proteção e no manejo populacional 

destes animais (Castro 1993, Merson & Pratt 2001, Cortés 2002). 

Os tubarões limão são considerados muito comuns no Arquipélago de Fernando 

de Noronha (Soto 2001), onde são observados desde indivíduos neonatos, com 60 cm de 

comprimento total, até grandes adultos medindo até 3 m (Garla 2004). No entanto não 

existem informações mais detalhadas sobre a espécie na região. 

Assim como a grande maioria das espécies de tubarões o tubarão limão é K-

estrategista, apresentando crescimento lento, maturação sexual tardia e baixa fecundidade 

(Gruber & Stout 1983, Cortés 1998, Gruber et al. 2001). Devido a estas características 

biológicas e a vulnerabilidade da espécie à pesca, o tubarão limão possuiu um status mundial 

de conservação próximo à ameaça de extinção (Gruber & Sundström 2000). 

No Oceano Atlântico Ocidental a espécie é considerada como vulnerável e 

algumas populações da costa sul americana foram reduzidas ou até extintas devido à ausência 

de medidas de manejo e controle da pesca comercial e da aquariofilia (Gruber & Sundström 

2000). Mesmo não sendo um alvo principal da pesca comercial no Brasil, Negaprion 
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brevirostris foi recentemente considerada uma espécie ameaçada de extinção, tendo sido 

proibida sua captura e recomendada a elaboração e implementação de planos de estudo e 

recuperação da mesma (Brasil 2004). 

No Arquipélago de Fernando de Noronha os tubarões limão são ocasionalmente 

capturados de forma acidental por pescadores profissionais e amadores. Esta atividade pode 

oferecer uma grande ameaça para a espécie, já que muitos neonatos podem ser capturados em 

rápida sucessão em algumas localidades do arquipélago (Garla 2004). 

Como a manutenção da parcela reprodutiva de uma população de tubarões 

depende diretamente de uma baixa mortalidade dos indivíduos jovens, o aumento da 

compreensão dos comportamentos e das características do hábitat necessárias durante os 

estágios iniciais de vida, tem sido considerado prioritário para conservação destes animais 

(Manire & Gruber 1990, Castro 1993, Camhi et al. 1998). 

Tais informações poderão ser utilizadas para despertar a atenção pública e 

governamental para a necessidade da conservação das áreas de berçário de tubarões limão. 

Além disso, os conhecimentos produzidos neste estudo terão uma aplicação direta na 

elaboração de estratégias para a conservação da espécie no Arquipélago de Fernando de 

Noronha, e ainda poderão ser usados em outras áreas da costa brasileira. 
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2 – OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

2.1 – OBJETIVO GERAL 

 

Descrever a distribuição espacial, a formação de grupos, o uso do hábitat e a ecologia 

comportamental de jovens de tubarão limão, Negaprion brevirostris, no Arquipélago de 

Fernando de Noronha, e sua interação com alguns fatores ambientais e ecológicos. 

 

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Descrever a distribuição espacial de jovens de tubarão limão no Arquipélago de 

Fernando de Noronha em função das características do hábitat (profundidade e tipo de fundo) 

(artigo 1); 

 

• Verificar a influência de variáveis ambientais (profundidade, tipo de fundo, 

complexidade estrutural, maré) e de variáveis temporais (estação do ano, período do dia) na 

formação de grupos e no uso do hábitat por jovens de tubarão limão (artigo 2); 

 

• Verificar a influência da disponibilidade de alimento e do risco de predação na 

formação de grupos e no uso do hábitat por jovens de tubarão limão (artigo 2); 

 

• Descrever as interações inter e intraespecíficas de jovens de tubarão limão (artigo 3). 
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2.3 – HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Hipótese 1: O Arquipélago de Fernando de Noronha é utilizado como área de berçário e 

crescimento de jovens por tubarões limão. 

Predição 1: É observada, anualmente, a presença de tubarões neonatos e jovens em certos 

trechos do arquipélago. 

 

Hipótese 2: As variáveis ambientais (profundidade, tipo de fundo, complexidade estrutural, 

maré) influenciam a formação de grupos e o uso do hábitat por jovens de tubarão limão. 

Predição 2a: Os grupos de tubarões jovens são mais freqüentes nos hábitats mais fundos, 

com substratos menos estruturalmente complexos e durante as marés altas. 

Predição 2b: Os tubarões jovens são mais avistados nos hábitats mais rasos, em substratos 

mais estruturalmente complexos e durante as marés baixas. 

 

Hipótese 3: As variáveis temporais (estação do ano, período do dia) não influenciam a 

formação de grupos e o uso do hábitat por jovens de tubarão limão. 

Predição 3: A formação de grupos e o uso do hábitat por tubarões jovens não variam ao longo 

das estações do ano e dos períodos do dia. 

 

Hipótese 4: A disponibilidade de alimento e o risco de predação influenciam a formação de 

grupos e o uso do hábitat por jovens de tubarão limão. 

Predição 4a: Os grupos de tubarões jovens são mais freqüentes nos hábitats com maior 

disponibilidade de alimento e com maior risco de predação. 

Predição 4b: Os tubarões jovens são mais avistados nos hábitats com maior disponibilidade 

de alimento e com menor risco de predação. 
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3 – RESULTADOS / ARTIGOS 

 

3.1 – ARTIGO 1 

 

Título: Fernando de Noronha as an insular nursery area for lemon sharks, Negaprion 

brevirostris, and nurse sharks, Ginglymostoma cirratum, in the equatorial western Atlantic 

Ocean. 
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FERNANDO DE NORONHA COMO UMA ÁREA INSULAR DE BERÇÁRIO PARA 

TUBARÃO LIMÃO, NEGAPRION BREVIROSTRIS, E TUBARÃO LAMBARÚ, 

GINGLYMOSTOMA CIRRATUM, NO OCEANO ATLÂNTICO OESTE 

EQUATORIAL. 

 

RESUMO 

 

Negaprion brevirostris e Ginglymostoma cirratum são tubarões costeiros de grande porte com 

ampla distribuição geográfica no Oceano Atlântico Oeste Tropical, onde suas populações 

mais ao sul estão caracterizadas como vulneráveis. Aqui é registrado o uso do Arquipélago de 

Fernando de Noronha como uma área de berçário para ambas as espécies no Atlântico 

Equatorial. A época de parturição para N. brevirostris ocorre entre Novembro e Abril, 

enquanto que para G. cirratum ocorre entre Julho e Setembro. 
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FORMAÇÃO DE GRUPOS E USO DO HÁBITAT POR JOVENS DE TUBARÃO 

LIMÃO, Negaprion brevirostris (Poey 1868), EM UM BERÇÁRIO INSULAR DO 

OCEANO ATLÂNTICO SUL. 

 

RESUMO 

 

O Arquipélago de Fernando de Noronha é um dos poucos berçários de tubarões limão, 

Negaprion brevirostris, conhecidos no Oceano Atlântico Sul. Neste local os jovens são 

freqüentemente avistados em determinados trechos do arquipélago, sendo observados 

indivíduos solitários ou em grupos de até 12 tubarões. Porém não existem informações mais 

detalhadas sobre a formação de grupos e o uso do hábitat por jovens de tubarão limão na 

região. O objetivo deste estudo foi descrever como os jovens modificam a escolha de se 

agrupar e de utilizar o hábitat, e testar a hipótese de que estes comportamentos são 

diretamente influenciados pela disponibilidade de alimento e pelo risco de predação. O uso do 

hábitat foi quantificado através de censos visuais de abundância de tubarões jovens em 

mergulhos livres e com a utilização de transeções de 300 x 8 m. A disponibilidade de 

alimento foi obtida a partir das densidades de peixes, polvos e lagostas, que foi quantificada 

através de censos visuais em transeções de 30 x 4 m. O risco de predação foi quantificado 

durante os censos visuais através da presença de tubarões limão com comprimento total ≥ 2 

m. Entre Abril e Dezembro de 2008 foi realizado um total de 484 censos visuais de 

caracterização do hábitat e de abundância de presas e 1001 censos visuais de abundância de 

jovens de tubarão limão e de predadores. Na Praia da Biboca, uma praia aberta bordejada por 

recifes, as zonas mais fundas possuíram as maiores disponibilidades de alimento e também os 

maiores riscos de predação. Na Baía do Sueste, uma baía rasa e protegida, quanto menor a 

profundidade maior a disponibilidade de alimento, e durante o período de amostragem não foi 

registrada a presença de grandes tubarões limão. Na Praia da Biboca a formação de grupos foi 

exclusivamente observada na zona utilizada com maior risco de predação, enquanto que na 

Baía do Sueste os jovens sempre foram observados solitários. Em ambas as localidades os 

jovens utilizaram preferencialmente a zona mais rasa disponível pela variação da maré. A 

maior utilização dos hábitats mais rasos e a formação de grupos possivelmente são táticas 

anti-predatórias utilizadas pelos tubarões jovens, diante da baixa disponibilidade de abrigos e 

do alto risco de predação do arquipélago. Também foi verificado que a abundância de jovens 

na localidade mais arriscada e rica em alimento foi quase três vezes maior do que na 

localidade mais segura e pobre em alimento. Isto sugere que, de maneira geral, os jovens 

priorizam o alimento sobre a segurança, investindo em locais com maior possibilidade de 

retorno energético. 
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GROUPING BEHAVIOR AND HABITAT USE OF JUVENILE LEMON SHARKS 

Negaprion brevirostris (Poey 1868), IN AN INSULAR NURSERY IN THE SOUTH 

ATLANTIC OCEAN. 

 

ABSTRACT 

 

Fernando de Noronha Archipelago is one of the few know nurseries for lemon sharks in the 

Western South Atlantic. Juvenile sharks are frequently sighted in specific sites of the 

archipelago, where lone individuals or groups of up to 12 sharks are found. However, more 

detailed information on grouping behavior and habitat use of juvenile lemon sharks in this 

region is lacking. This study was aimed to describe how juveniles modify their choice of 

grouping and to use different habitats, and test the hypothesis that these behaviors are directly 

influenced by food availability and predation risk. Habitat use was quantified by visual 

censuses while snorkeling along strip transects of 300 x 8 m. Abundances of reef fishes, 

octopuses and lobsters were quantified by visual censuses in transects of 30 x 4 m. Predation 

risk was quantified through the sightings of lemon sharks with total length ≥ 2 m. Between 

April and December 2008, 484 visual censuses for habitat characterization and prey 

abundances, and 1001 censuses for juvenile lemon shark and predator abundances were 

performed. In Praia da Biboca, an open beach bordered by reefs, deeper habitats presented 

high food availability and high predation risk. In Baía do Sueste, a shallow and protected bay, 

high prey availabilities were detected in shallower habitats and large sharks were not observed 

during the whole sampling period. In Praia da Biboca group formation was observed 

exclusively in habitats with high predation risk, while in Baía do Sueste juveniles were 

always were observed as lone individuals. In both sites, juveniles preferred the shallower 

habitats available by tide variation. This preference for shallower habitats and grouping 

behavior possibly are anti-predatory tactics used by juvenile sharks, in response to the low 

availability of shelter and high predation risk of the archipelago. The abundance of juveniles 

in the site with higher predation risk and higher prey abundances was almost three times 

superior to the abundance recorded in the site that was safer and with low food abundance. 

This suggests that, in general, juveniles are trading-off food by security and investing in sites 

with higher possibility of energetic return. 
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FORMAÇÃO DE GRUPOS E USO DO HÁBITAT POR JOVENS DE TUBARÃO 

LIMÃO, Negaprion brevirostris (Poey 1868), EM UM BERÇÁRIO INSULAR DO 

OCEANO ATLÂNTICO SUL. 
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De maneira geral os animais se agrupam em resposta a dois principais fatores do 

seu hábitat: a disponibilidade de alimento e o risco de predação (Krebs & Davis 1993, Lee 

1994, Giraldeau & Caraco 2000, Krause & Ruxton 2002). Espera-se que animais agrupados 

localizem mais facilmente o alimento, já que mais olhos estão disponíveis para sua procura 

(Clark & Mangel 1986), e que aumentem o tempo individual gasto na exploração de um 

recurso, devido o aumento na vigilância dentro do grupo (Krebs & Davis 1993). 

O número maior de animais vigilantes também tende a reduzir o tempo de 

exposição, a taxa de ataque de predadores e conseqüentemente o risco de predação (Lima & 

Dill 1990, Krebs & Davis 1993, Krause & Ruxton 2002, Beauchamp 2005). Porém, nem 

todos os animais agrupam-se o tempo todo, o que sugere que existam custos relacionados à 

formação de grupos, como o aumento da competição por recursos, da agressão, da 

conspicuidade, e da exposição a parasitas ou agentes patógenos (Hobson 1978, Pulliam & 

Caraco 1984, Lima 1990, Romey 1995, Banks 2001, Krause & Ruxton 2002). 
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De maneira similar, a disponibilidade de alimento e o risco de predação também 

influenciam os padrões de movimentação e de uso do hábitat dos animais. Isto ocorre porque 

os hábitats mais produtivos são mais prováveis de serem utilizados do que aqueles mais 

pobres, já que altas taxas de consumo de presas de alta qualidade aumentam a entrada de 

energia e as taxas de crescimento, e porque os hábitats mais seguros possuem uma taxa de 

mortalidade menor, diminuindo assim o risco de predação (Lima & Dill 1990, Sutherland 

1996, Lima 1998). 

A formação de grupos já foi registrada em algumas espécies de tubarões (revisão 

em Klimley 1983, Heithaus 2004, Guttridge et al. 2009), incluindo o tubarão limão, 

Negaprion brevirostris (Poey 1868). O tubarão limão é uma espécie costeira que é encontrada 

sob as plataformas continentais e insulares, desde a superfície até pelos menos 92 m de 

profundidade (Compagno 1984), e que atinge um comprimento total de até 3,68 m (Hueter & 

Gruber 1982). 

No Atlântico Norte a espécie utiliza áreas de berçário em regiões do litoral da 

Flórida e das Bahamas (Springer 1950, Gruber 1982, Gruber et al. 1988, Morrisey & Gruber 

1993a, Feldheim et al. 2001, Reyier et al. 2008), sendo mais freqüente encontrar os tubarões 

neonatos e jovens agrupados do que indivíduos solitários (Gruber et al. 1988, Reyier et al. 

2008). Nestes berçários os jovens permanecem durante os primeiros anos de vida em hábitats 

rasos formados por manguezais e lagoas arenosas com gramíneas marinhas (Gruber et al. 

1988, Morrissey & Gruber 1993a, DiBattista et al. 2007, Franks 2007, Chapman et al. 2009). 

Estas áreas são consideradas como essenciais para a espécie, por possuírem alta 

densidade de alimento e baixo risco de predação, o que teoricamente, aumenta as chances de 

sobrevivência dos tubarões neonatos e jovens (Springer 1950, Gruber et al. 1988, DiBattista et 

al. 2007, Franks 2007). Entretanto, poucos estudos têm examinado quantitativamente esse 

risco e sua influência sobre o comportamento dos tubarões durante seus primeiros estágios de 
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vida (Heupel & Simpfendorfer 2002). Mesmo assim, o risco de predação deve variar ao longo 

das diferentes áreas de berçário utilizadas por uma espécie, já que as características 

ambientais destas localidades podem variar amplamente (Simpfendorfer & Milward 1993, 

Heupel et al. 2007). 

A exemplo disso, os berçários de tubarão limão no Atlântico Sul, representados 

pelo Atol das Rocas e o Arquipélago de Fernando de Noronha, não possuem um manguezal 

funcional ou lagoas arenosas com gramíneas marinhas, e estudos recentes indicam que os 

neonatos e jovens nestas localidades sofrem maior risco de predação do que nos berçários do 

Atlântico Norte (Freitas et al. 2006, Wetherbee et al. 2007, Garla et al. 2008). Isto sugere que 

os padrões comportamentais da espécie difiram entre os berçários do Atlântico Norte e do 

Atlântico Sul. 

Sabe-se que no Arquipélago de Fernando de Noronha os neonatos e jovens 

freqüentam trechos específicos da linha costeira formados por um substrato 

predominantemente rochoso e recifal, sendo observados solitários ou em grupos de até 12 

indivíduos (Garla et al. 2008). Entretanto, não existem informações mais detalhadas sobre a 

formação de grupos e o uso do hábitat por jovens de tubarão limão na região. 

Sendo assim, nós aqui descrevemos como os tubarões jovens modificam a escolha 

de se agrupar e de utilizar o hábitat e testamos, através de observações em campo, a hipótese 

de que estes comportamentos são diretamente influenciados pela disponibilidade de alimento 

e pelo risco de predação do hábitat. Nós hipotetizamos que: (1) os grupos de jovens são 

menos freqüentes em hábitats com baixa disponibilidade de alimento, (2) os grupos de jovens 

de tubarão limão são mais freqüentes nos hábitats mais perigosos, e (3) o uso do hábitat por 

jovens de tubarão limão é determinado principalmente pela distribuição de seu alimento 

quando o risco de predação é baixo, porém que os jovens evitam hábitats mais produtivos 

quando o risco de predação for alto. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

O Arquipélago de Fernando de Noronha (AFN) é um grupo isolado de ilhas 

vulcânicas, localizado a aproximadamente 345 km da costa nordeste do Brasil, nas 

coordenadas S 03°52’ e W 32°25’ (Figura 1A). O AFN está sob a influência da corrente Sul 

Equatorial e possui uma temperatura média da água em torno de 26°C. O clima é tropical 

oceânico com duas estações bem definidas, uma chuvosa de fevereiro a julho e outra seca no 

restante do ano. As marés são semi-diurnas e com grandes amplitudes, 3.2 m durante as marés 

de sizígia e 2.0 m nas marés de quadratura (Eston et al. 1986). 

A parte do AFN voltada para o sul e sudeste é fortemente atingida por ondas 

durante a maior parte do ano, sendo caracterizada por um costão rochoso com extensas 

barreiras de algas calcárias. A parte norte e nordeste é formada principalmente por um costão 

rochoso com grandes rochas esparsas e com as águas relativamente calmas de março a 

novembro (Maida & Ferreira 1997, Teixeira et al. 2003). 

As duas localidades escolhidas para a realização deste estudo são as áreas de 

maior freqüência de ocorrência de jovens de tubarão limão no arquipélago (Garla et al. 2008), 

onde as condições de mar permitem a realização de censos visuais subaquáticos por um 

período mais extenso ao longo do ano. A primeira localidade, a Praia da Biboca, é uma praia 

de cascalho aberta e bordejada por recifes até uma profundidade de 6 m (Figura 1B). A 

segunda localidade, a Baía do Sueste, é uma baía fechada e rasa (até 3 m), com um fundo 

parte rochoso e parte arenoso (Figura 1C). 
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Figura 1 – A = Mapa do Arquipélago de Fernando de Noronha mostrando as duas localidades 

de estudo; B = Mapa da Praia da Biboca mostrando as zonas de amostragem; C = Mapa da 

Baía do Sueste mostrando as zonas de amostragem. 
 

Métodos de amostragem 

Para os propósitos deste trabalho, cada localidade de estudo foi dividida em três 

zonas de amostragem de acordo com o tipo de substrato dominante, e seus limites foram 

mapeados com um receptor GPS. Dessa forma a Praia da Biboca foi dividida em platô recifal 
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(0 a 1.5 m de profundidade), frente recifal (0.5 a 3 m) e parte dianteira do recife (2 a 6 m) 

(Figura 1B). Os lados oeste e leste da Baía do Sueste foram divididos em fundo rochoso (0 a 

1.5 m de profundidade) e em laje de pedra (0 a 2 m), e a parte central da baía em fundo 

arenoso (0 a 3 m) (Figura 1C). 

A complexidade estrutural de cada zona foi quantificada em mergulhos livres 

através de transeções subaquáticas em faixas de 30 m de comprimento por 4 m de largura 

(modificado de Brock 1954), utilizando-se a escala de caracterização do hábitat (ECH) 

proposta por Gratwicke & Speight (2005) (Anexo 3). Esta escala quantifica a rugosidade, a 

variedade de formas de crescimento, a altura, as categorias de tamanho de refúgios, a 

cobertura viva e o substrato duro do hábitat amostrado. O resultado obtido na aplicação da 

ECH varia de 6 a 30 e os valores mais altos correspondem aos hábitats mais estruturalmente 

complexos. As transeções subaquáticas de complexidade estrutural foram sempre realizadas 

após execução dos censos visuais das potenciais presas de jovens de tubarão limão, durante 

cada fase de maré e período do dia. A profundidade e visibilidade média de cada transeção 

foram medidas com uma trena. 

A disponibilidade de alimento de cada zona foi obtida a partir das densidades das 

potenciais presas de tubarões limão. As densidades foram quantificadas em mergulhos livres 

através de censos visuais em transeções subaquáticas em faixas de 30 x 4 m (modificado de 

Brock 1954) e do protocolo “Atlantic Gulf Reef Rapid Assessment” descrito por Kramer e 

Lang (2003). Sendo assim, a densidade de potenciais presas foi calculada dividindo o número 

de peixes ósseos, polvos e lagostas avistados dentro da transeção, pela sua área total (120 m²). 

Devido à ausência de dados sobre a dieta de jovens de tubarão limão no AFN e à variação 

geográfica existente na dieta da espécie (e.g. Springer 1950, Schmidt 1986, Cortés & Gruber 

1990, Newman et al. 2010), nós consideramos todas as espécies de peixes, polvos e lagostas 

encontradas nas localidades amostradas como presas em potencial.  
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As estimativas do uso do hábitat por jovens de tubarão limão foram obtidas 

através da abundância de indivíduos com ≤ 1.5 m de comprimento total (CT) avistados dentro 

de uma determinada zona. As abundâncias foram quantificadas em mergulhos livres através 

de censos visuais com a utilização de transeções em faixas de 300 m de comprimento por 8 m 

de largura (modificado de Helfman 1992). Sendo assim, consideramos que os hábitats mais 

utilizados foram as zonas que possuíram as maiores médias de abundâncias. 

Os censos visuais foram sempre executados paralelos à costa e dentro dos limites 

de cada zona, com duração de 30 minutos, em velocidade lenta e constante e em uma única 

direção. Durante o percurso também foi quantificado o risco de predação da zona através da 

presença de grandes indivíduos (> 2 m CT) de Negaprion brevirostris, que são os potenciais 

predadores de jovens de tubarão limão (Vorenberg 1962, Wetherbee et al. 1990, Morrisey & 

Gruber 1993a). O comprimento total aproximado dos tubarões foi visualmente estimado em 

intervalos de 0.5 m, separando assim os jovens em dois tamanhos distintos, 1 m e 1.5 m. A 

visibilidade média da zona durante o censo foi medida com uma trena. A ordem e a direção 

em que os censos foram executados foram ao acaso, de maneira a minimizar a influência da 

maré e dos padrões comportamentais diários sobre os dados. Além disso, a realização dos 

censos dentro de cada zona sempre foi espaçada em pelo menos 1 hora. 

Durante a execução dos censos visuais de abundância, também foram realizadas 

as observações do comportamento de formar grupos por jovens de tubarão limão através do 

método ad libitum (Altmann 1974). Neste estudo chamamos de grupo quando um jovem 

estava associado a um ou mais indivíduos de sua espécie, a uma distância de até uma vez seu 

comprimento total e realizava coordenadamente um mesmo comportamento (e.g. seguir e 

circular segundo Myrberg & Gruber 1974). Todas as amostragens foram realizadas por um 

único mergulhador (JGJr), durante as horas de luz do dia (0600 às 1800 hs), na ausência de 

grandes ondas (> 1 m) e quando a visibilidade na água estava igual ou superior a 4 m. O nível 
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da maré (em metros) foi quantificado através do Banco Nacional de Dados Oceanográficos do 

Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil (https://www.mar.mil.br/dhn/dhn/index.html). O 

período matutino foi aqui caracterizado das 0600 às 1200 hs e o vespertino das 1201 às 1800 

hs. 

Entre Abril e Dezembro de 2008 foi realizado um total de 484 censos visuais de 

caracterização do hábitat e de abundância de presas e 1001 censos visuais de abundância de 

jovens de tubarão limão e de predadores (Tabela 1). Tubarões limão possuem alta mobilidade 

e poder de natação, além disso, alguns indivíduos podem apresentar certa timidez na presença 

de um observador e se distanciar para fora de seu campo de visão. Conseqüentemente, as 

contagens devem ser consideradas estimativas mínimas do número de indivíduos dentro dos 

limites das zonas de cada localidade. 

Tabela 1 – Distribuição sazonal e diária do esforço amostral. 

Localidade Praia da Biboca Baía do Sueste 

Estação 
Chuva Seca Chuva Seca 

Abr - Jul/08 Set - Dez/08 Abr - Jul/08 Set - Dez/08 

  Caracterização do hábitat e densidade de presas (nº de censos visuais) 

Matutino 55 56 66 70 

Vespertino 52 53 63 69 

  Abundância de jovens e potenciais predadores (nº de censos visuais) 

Matutino 142 140 109 121 

Vespertino 126 130 113 120 

 

Análise de dados 

Na aplicação dos testes da análise de dados utilizou-se o programa SPSS Versão 13.0 

para Windows e foi adotado o nível de significância de 5%. Os dados foram transformados 

em log(x +1) para normalizar e homogeneizar as variâncias. A normalidade dos dados foi 

verificada através do teste de Kolmorogov-Smirnov e a homocedasticidade dos dados pelo 

teste de Levene (Zar 1999). Para verificar se as médias da profundidade, visibilidade, 

complexidade estrutural, nível da maré, abundância de jovens de tubarão limão e de seus 
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potencias predadores, e a densidade de potenciais presas de cada zona se diferenciaram entre 

si, nós usamos o teste de análise de variância uni-fatorial (One-Way ANOVA), e o teste de 

Bonferroni como teste a posteriori. 

O efeito da estação do ano e do período do dia sobre estas variáveis foi analisado 

usando um modelo linear generalizado uni-variado (GLM Univariate), com a variável zona 

como fator fixo e a estação e o período como fatores aleatórios. Um segundo GLM Univariate 

foi realizado para verificar o efeito do nível da maré na abundância de jovens de tubarão 

limão de cada zona, com a variável zona como fator fixo e o nível da maré como covariável. 

Para verificar a interação da densidade de potenciais presas com a complexidade estrutural de 

cada zona, foi realizada uma regressão linear pelo método stepwise. 

Diferenças na freqüência de ocorrência de jovens de tubarão limão agrupados e na 

abundância média de cada zona entre os dois tamanhos de jovens, e ainda as diferenças destes 

fatores entre cada estação e período do dia, foram investigadas através de testes de 

contingência qui-quadrado. Para determinar quais as variáveis ambientais mais significativas 

que afetam a abundância de jovens de tubarão limão e sua proporção encontrada em grupos, 

foi realizada uma regressão linear pelo método stepwise com eliminação subseqüente das 

variáveis insignificantes, para assim investigar os principais efeitos e suas interações. 

RESULTADOS 

Caracterização do hábitat 

Na Praia da Biboca todas as zonas apresentaram profundidades e complexidades 

estruturais significativamente diferentes. O platô recifal foi considerado a zona mais rasa e 

menos complexa estruturalmente, a frente recifal a zona com profundidade intermediária e 

mais complexa, e a parte dianteira do recife a zona mais funda e com complexidade 

intermediária. A profundidade se correlacionou negativamente com a visibilidade, sendo a 

zona mais rasa aquela de menor visibilidade (Tabela 2). Nós não encontramos diferenças na 



29 

caracterização do hábitat das zonas tanto entre a estação chuvosa e seca (GLM Univariate, F 

< 2.31, P > 0.100), como entre o período matutino e vespertino (GLM Univariate, F < 2.58, P 

> 0.076). 

Os lados oeste e leste do fundo rochoso e da laje de pedra da Baía do Sueste 

possuíram a mesma caracterização do hábitat (ANOVA, P > 0.05), dessa forma preferimos 

juntar ambos os lados em uma só zona. Assim, foi observada uma relação inversamente 

proporcional da profundidade com a complexidade estrutural, sendo a zona mais rasa a mais 

complexa. A visibilidade das zonas mais rasas foi significativamente menor do que da zona 

mais funda (Tabela 2). Nós também não encontramos diferenças na caracterização do hábitat 

das zonas tanto entre a estação chuvosa e seca (GLM Univariate, F < 1.69, P > 0.186), como 

entre o período matutino e vespertino (GLM Univariate, F < 1.06, P > 0.348). 

Tabela 2 – Média e desvio padrão (d.p.) da profundidade, da escala de caracterização do 

hábitat (ECH) e da visibilidade das zonas de amostragem. 

  Praia da Biboca Baía do Sueste 

Zona Platô recifal 
Frente 
recifal 

Parte 
dianteira do 

recife 

Fundo 
Rochoso 

Laje de Pedra 
Fundo 

Arenoso 

Prof. (m) 
média ± d.p. 

0.87 ± 0.29 2.03 ± 0.45 3.67 ± 0.97 0.92 ± 0.34 1.37 ± 0.48 1.66 ± 0.69 

F 845.53 79.05 

P < 0.001 < 0.001 

ECH       

média ± d.p. 
14.09 ± 1.89 25.31 ± 2.51 18.55 ± 1.05 22.47 ± 2.04 16.04 ± 1.26 6 ± 0 

F 1558.80 5332.74 

P < 0.001 < 0.001 

Visib. (m) 
média ± d.p. 

4.78 ± 0.64 5.51 ± 1.50 7.03 ± 1.77 4.62 ± 0.67 4.62 ± 0.87 5.03 ± 0.97 

F 113.61 12.07 

P < 0.001 < 0.001 

 

Disponibilidade do alimento 

A densidade de potenciais presas de jovens de tubarão limão e a complexidade 

estrutural das zonas amostradas foram colineares (regressão linear stepwise, r² Praia da 
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Biboca = 0.94, P < 0.001, n = 216, r² Baía do Sueste = 0.89, P < 0.001, n = 268). A densidade 

de potenciais presas entre as zonas de ambas as localidades de estudo possuiu valores médios 

significativamente diferentes (ANOVA Praia da Biboca, F = 4599.91, P < 0.001 e ANOVA 

Baía do Sueste, F = 6008.42, P < 0.001). 

Na Praia da Biboca o platô recifal foi a zona com a menor média de 

disponibilidade de alimento [1.64 indivíduos/censo visual (ind/censo)], a frente recifal com a 

maior média (5.33 ind/censo) e a parte dianteira do recife com um valor médio intermediário 

(3.61 ind/censo). Na Baía do Sueste o fundo rochoso foi a zona com maior média de 

disponibilidade de alimento (3.66 ind/censo), a laje de pedra com um valor médio 

intermediário (1.91 ind/censo) e no fundo arenoso não foi registrada nenhuma potencial presa 

durante a realização dos censos visuais. 

Não foram encontradas diferenças na densidade de potenciais presas nas zonas 

tanto entre a estação chuvosa e seca (GLM Univariate Praia da Biboca, F = 1.55, P = 0.214 e 

GLM Univariate Baía do Sueste, F = 0.09, P = 0.911), como entre o período matutino e 

vespertino (GLM Univariate Praia da Biboca, F = 2.58, P = 0.076 e GLM Univariate Baía do 

Sueste, F = 0.05, P = 0.952). 

Risco de predação 

Na Baía do Sueste não foi registrada a presença de potenciais predadores durante 

a realização deste estudo. Na Praia da Biboca também não foi registrada a presença de 

potenciais predadores na zona do platô recifal, porém na frente recifal foi observada uma 

abundância média de 0.07 predadores por censo visual e na parte dianteira do recife uma 

abundância média de 0.14 predadores. Dessa forma, a frente recifal e parte dianteira do recife 

foram, respectivamente, as zonas mais arriscadas (ANOVA, F = 10.94, P < 0.001). Não 

foram encontradas diferenças no risco de predação tanto entre a estação chuvosa e seca (GLM 
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Univariate, F = 1.11, P = 0.331), como entre o período matutino e vespertino (GLM 

Univariate, F = 1.64, P = 0.195). 

Formação de grupos 

Na Praia da Biboca 1123 jovens de tubarão limão foram avistados durante os 

censos visuais, sendo que destes 17.45 % estavam em grupos. A formação de grupos foi 

exclusivamente observada na frente recifal, com jovens de tubarão limão sendo mais 

freqüentemente observados em grupos do que solitários (χ² = 94.61, P < 0.001, Nagrupado = 

196, Nsolitário = 45). A proporção de jovens de tubarão limão avistados agrupados na frente 

recifal não diferenciou tanto entre a estação chuvosa e seca (χ² = 3.90, P = 0.148, Nchuvosa = 

137, Nseca = 104), como entre o período matutino e vespertino (χ² = 0.18, P = 0.675, Nmatutino = 

146, Nvespertino = 95). Nós não verificamos uma seleção por tamanho dos jovens na formação 

de grupos, já que os indivíduos de ambos tamanhos foram igualmente observados se 

agrupando (χ² = 0.01, P = 0.926, N1.0 m = 119, N1.5 m = 122). Na Baía do Sueste foram 

avistados 333 jovens de tubarão limão e a formação de grupos não foi registrada durante toda 

a realização deste estudo. 

Uso do hábitat 

Dos 538 censos visuais realizados na Praia da Biboca, em 45.72 % foram 

avistados jovens de tubarão limão, tendo o platô recifal uma abundância significativamente 

maior que as outras zonas (ANOVA, F = 637.90, P < 0.001) (Figura 2A). Nós não 

encontramos diferenças na abundância de jovens de tubarão limão nas zonas desta localidade 

tanto entre a estação chuvosa e seca (GLM Univariate, F = 2.69, P = 0.069), como entre o 

período matutino e vespertino (GLM Univariate, F = 2.16, P = 0.117). Nós não verificamos 

uma seleção por tamanho no uso de hábitat de jovens de tubarão limão, já que ambos 

tamanhos de indivíduos foram igualmente observados nas zonas (χ² = 5.14, P = 0.123, N1.0 m = 

629, N1.5 m = 494). 
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Na Baía do Sueste, em 41.90 % dos 463 censos visuais realizados nós registramos 

jovens de tubarão limão, tendo o fundo rochoso a maior abundância de jovens (ANOVA, F = 

471.98, P < 0.001) (Figura 2B). Não foram encontradas diferenças na abundância de jovens 

de tubarão limão na Baía do Sueste tanto entre a estação chuvosa e seca (GLM Univariate, F 

= 2.23, P = 0.109), como entre o período matutino e vespertino (GLM Univariate, F = 0.03, P 

= 0.970). Nós também não verificamos uma seleção por tamanho no uso de hábitat de jovens 

de tubarão limão nesta localidade, já que ambos tamanhos de indivíduos foram igualmente 

observados nas zonas (χ² = 2.11, P = 0.339, N1.0 m = 222, N1.5 m = 111). 

 
Figura 2 – Abundância média de jovens de tubarão limão nas zonas de amostragem em 

função da disponibilidade de alimento e do risco de predação da Praia da Biboca (A) e da 

Baía do Sueste (B). As barras de erro são os erros padrão ao redor das médias. Letras 

diferentes correspondem a valores médios da variável significativamente diferente entre as 

zonas (P < 0.001). 
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Efeito da variação da maré no uso do hábitat 

Na Praia da Biboca os censos visuais realizados no platô recifal foram executados 

em um nível médio de maré maior do que na frente recifal e na parte dianteira do recife 

(ANOVA, F = 29.53, P < 0.001). Este padrão se repetiu tanto entre a estação chuvosa e seca 

(GLM Univariate, F = 0.40, P = 0.960), como entre o período matutino e vespertino (GLM 

Univariate, F = 0.38, P = 0.687). Nesta localidade os jovens de tubarão limão foram 

predominantemente avistados na frente recifal durante as marés baixas e no platô recifal 

durante as marés altas (GLM Univariate, F = 88.13, P < 0.001) (Figura 3A). 

 
Figura 3 – Abundância de jovens de tubarão limão em função do nível médio da maré (m) 

das zonas de amostragem da Praia da Biboca (A) e da Baía do Sueste (B). 

 

Na Baía do Sueste os censos visuais realizados nas três zonas foram executados 

em um mesmo nível médio de maré (ANOVA, F = 2.65, P = 0.072) e não houve diferenças 
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neste valor tanto entre a estação chuvosa e seca (GLM Univariate, F = 0.82, P = 0.443), como 

entre o período matutino e vespertino (GLM Univariate, F = 0.89, P = 0.411). Nesta 

localidade os jovens de tubarão limão foram predominantemente avistados nas zonas de fundo 

rochoso durante a maior parte da variação da maré (GLM Univariate, F = 3.96, P = 0.047), só 

sendo observados nas zonas de laje de pedra nas marés muito baixas, quando as zonas de 

fundo rochoso ficavam completamente expostas (Figura 3B). 

DISCUSSÃO  

Neste estudo nós verificamos que tanto a formação de grupos como o uso do 

hábitat por jovens de tubarão limão são diretamente influenciados pela disponibilidade de 

alimento e pelo risco de predação. A abundância de potenciais presas de jovens de tubarão 

limão foi fortemente relacionada à complexidade estrutural do hábitat, sendo as zonas mais 

complexas aquelas com maior disponibilidade de alimento. 

Este padrão já era esperado, pois é amplamente conhecido que hábitats mais 

complexos suportam uma abundância maior de peixes (e.g. Luckhurst & Luckhurst 1978, 

Roberts & Ormond 1987, Sedberry & Carter 1993, McClanahan 1994, Friedlander & Parrish 

1998, Nagelkerken et al. 2000, Ferreira et al. 2001, Mateo & Tobias 2001, Gratwicke & 

Speight 2005), e estes compõem grande parte da dieta dos jovens de tubarão limão (Schmidt 

1986, Cortés & Gruber 1990, Wetherbee et al. 1990, Newman et al. 2010). 

Na Baía do Sueste a disposição dos tipos de substrato e a topografia linear e 

contínua possivelmente contribuíram para que este padrão também se correlacionasse com a 

profundidade, então quanto mais rasa a zona, maior foi sua disponibilidade de alimento. Além 

disso, mesmo com a ausência de predadores dentro da baía, as zonas mais rasas também 

puderam ser consideradas as zonas mais seguras, já que possuíram as maiores médias de 

complexidade estrutural e as menores médias de profundidade. 
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Estes parâmetros são reconhecidos por influenciar o risco intrínseco do hábitat, 

pois modificam a probabilidade de encontro da presa com um predador e a probabilidade de 

morte da presa em uma situação de encontro (Hugie & Dill 1994, Heithaus 2001, Heithaus 

2004). Sendo assim, as zonas mais rasas puderam então ser consideradas as mais produtivas e 

as mais seguras da localidade. Na Praia da Biboca as zonas mais rasas também foram as mais 

seguras, porém o alimento foi mais abundante nas zonas mais fundas, provavelmente devido à 

topografia mais vertical, rugosa e complexa do fundo recifal destas zonas.  

Com relação ao risco de predação, a Baía do Sueste pôde ser considerada como 

uma localidade bem mais segura que a Praia da Biboca, já que durante o período de estudo 

não foi observada a presença de potenciais predadores de jovens de tubarão limão. É possível 

que a natureza fechada desta baía e sua baixa profundidade, que em média foi 1.3 m, 

dificultem o acesso de grandes tubarões para o interior da baía. Por outro lado, a Praia da 

Biboca é aberta e mais funda, em média 2.2 m, e grandes tubarões limão foram avistados em 

35 dos 538 censos visuais realizados, o que sugere que os jovens estão sujeitos a um risco de 

predação comparativamente maior nesta localidade. Porém, essas avistagens foram limitadas 

as zonas mais fundas. Assim, é provável que a arquitetura vertical da frente recifal e a 

pequena coluna d’água do platô recifal impediram o acesso dos tubarões grandes a esta 

região, tornando-a então a zona mais segura desta localidade. 

Se a disponibilidade de alimento e o risco de predação exercessem o mesmo efeito 

sobre a formação de grupos e o uso de hábitat por jovens de tubarão limão no AFN, seria de 

esperar que as maiores freqüências de ocorrência de grupos fossem observadas nos hábitats 

com mais alimento e maior abundância de predadores. Da mesma forma, seria de esperar que 

as maiores abundâncias de jovens de tubarão limão fossem verificadas nos hábitats com maior 

disponibilidade de alimento e menor risco de predação. Os resultados obtidos no presente 

estudo corroboram parcialmente estas hipóteses. 
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De maneira geral a Baía do Sueste pôde ser considerada como a localidade mais 

segura e com a menor disponibilidade de alimento (em média 1.90 presas por censo), sendo 

assim é possível que os jovens tenham respondido primeiramente à ausência de predadores 

para não estarem agrupados e então utilizarem preferencialmente a zona do fundo rochoso, 

com maior quantidade de alimento disponível, minimizando assim a competição pelo 

alimento relativamente escasso. 

A Praia da Biboca foi a localidade mais produtiva (em média 3.63 presas por 

censo), porém as zonas com maior disponibilidade de alimento foram também as zonas com 

maior risco de predação, tendo então os jovens de tubarão limão que escolher entre as chances 

de comer ou de serem comidos. Tal situação foi agravada pela componente maré, que durante 

os níveis mais baixos expunha completamente a zona com menor risco de predação, tornando-

a então indisponível para os tubarões. Com isso os jovens permaneceram preferencialmente 

agrupados durante as marés baixas na zona com um risco de predação intermediário e 

bastante alimento, esperando o nível da maré aumentar e permitir o acesso à zona mais rasa, 

sem a presença de predadores e pouco alimento, e onde só foram observados indivíduos 

solitários. 

Diversos estudos em uma ampla variedade de táxons mostram que os animais 

sacrificam seu alimento pela segurança e assim diminuem o uso de hábitats com alta 

disponibilidade de alimento, mas com grande risco de predação (revisão em Lima & Dill 

1990; Lima 1998). Quando se considera os tubarões, a análise conjunta destes fatores é rara 

(Heithaus 2004), talvez pelo fato destes animais estarem no topo das cadeias alimentares e 

possuírem poucos predadores naturais. Mesmo assim é reconhecido que grandes tubarões 

adultos exercem um alto risco de predação aos tubarões neonatos e jovens de sua espécie (e.g. 

Clarke 1971, Snelson et al. 1984, Morrisey & Gruber 1993a), sendo esta a principal causa 

natural de mortalidade de uma população (Branstteter 1990). 
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Muitos estudos reforçam esta hipótese e verificam que tubarões neonatos e jovens 

preferem utilizar as áreas mais rasas com menor risco de predação (e.g. Holland et al. 1993, 

Morrissey & Gruber 1993a, Sundström et al. 2001, Heupel & Hueter 2002, Rechisky & 

Wetherbee 2003, Heupel et al. 2004, Heithaus 2004, Heupel & Simpfendorfer 2005, Franks 

2007, Wetherbee et al. 2007, Wiley & Simpfendorfer 2007, Yeiser et al. 2008, Papastamatiou 

et al. 2009). 

Em uma escala de centena de metros, nossos resultados se assemelham a esta 

predição, já que dentro das localidades as zonas mais utilizadas foram as mais rasas e seguras. 

Porém, em macroescala observa-se o contrário, já que a abundância média de jovens de 

tubarão limão na localidade mais arriscada, a Praia da Biboca, foi de 2.06 indivíduos por 

censo visual, enquanto que na localidade mais segura, a Baía do Sueste, foi de apenas 0.70 

indivíduos. Se estudos anteriores e o presente trabalho indicam que os jovens de tubarão 

limão evitam microhábitats com alto risco de predação, o que explica o fato de que a maior 

ocorrência de tubarões neste estudo ter sido observada na localidade mais arriscada? 

É interessante destacar que a localidade mais arriscada possuiu uma densidade 

média de presas quase duas vezes maior do que a da localidade mais segura, o que sugere que, 

de maneira geral, os jovens de tubarão limão no AFN estejam priorizando o alimento sobre a 

segurança e investindo em locais com maior possibilidade de retorno energético. A maior 

utilização de localidades mais produtivas pode aumentar a taxa de crescimento e, dessa 

maneira, diminuir o período de vida em que os jovens estão sujeitos à predação pelos adultos. 

É reconhecido, entre diversos táxons, que os indivíduos podem selecionar hábitats 

mais produtivos e arriscados para se beneficiar de uma taxa de crescimento mais alta (e.g. 

Gilliam & Fraser 1987, Abrahams & Dill 1989, Lima & Dill 1990, Lima 1998). As outras três 

localidades de maior ocorrência de jovens de tubarão limão no AFN também possuem as 

mesmas características físicas e topográficas da Praia da Biboca (Garla et al. 2008), bem 
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como compartilham uma ictiofauna igualmente composta e abundante (Garcia et al. em 

preparação). Além disso, nós não observamos uma variabilidade temporal nos parâmetros 

ambientais amostrados, bem como na formação de grupos e no uso do hábitat dos jovens de 

tubarão limão. 

Estes resultados nos levam a acreditar que os padrões comportamentais 

apresentados na Praia da Biboca sejam o padrão geral utilizado pelos tubarões jovens no AFN 

e que talvez o balanço entre os riscos e benefícios dos indivíduos permanecerem nos locais 

mais produtivos e perigosos do arquipélago, sobreponha o balanço de permanecer nos locais 

mais seguros e pobres. No caso do Atol das Rocas, os jovens de tubarão limão são maiores e 

crescem mais rápido do que nas áreas de berçário do Atlântico Norte, provavelmente devido à 

reduzida disponibilidade de abrigo do local (Freitas et al. 2006, Wetherbee et al. 2007). 

O Atol das Rocas está distante 150 km a oeste do AFN e ambas as localidades 

compartilham diversas características do hábitat, como tipos de substrato dominante, 

arquitetura recifal e variação de maré (e.g. Freitas et al. 2006, Garla et al. 2008), bem como a 

composição e abundância da ictiofauna (e.g. Floeter & Gasparini 2000, Floeter et al. 2001, 

Feitoza et al. 2005). Isso nos leva a crer que os jovens de tubarão limão no AFN apresentam 

características populacionais semelhantes aos jovens no Atol das Rocas. Estudos futuros sobre 

o crescimento e a sobrevivência dos jovens de tubarão limão no AFN são necessários para 

testar esta hipótese, e assim corroborar tal diferença na estratégia da espécie entre as áreas de 

berçário utilizadas nos diferentes hemisférios. No entanto, os nossos resultados já 

demonstram a existência de diferenças nos padrões de uso do hábitat por jovens de tubarão 

limão no AFN com relação as áreas de berçários da espécie no Atlântico Norte. 

Em Bimini, nas Bahamas, os tubarões limão são avistados principalmente em dois 

pontos extremos da ilha, sendo que a maior abundância de jovens está na localidade com 

condições ambientais e ecológicas menos estáveis, com menor disponibilidade de alimento e 
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menor risco de predação (Franks 2007, Newman et al. 2007). Isso provavelmente indica que 

os jovens priorizam a segurança em relação ao alimento e que a instabilidade de recursos 

desta área de berçário impede um crescimento mais acelerado. Em relação ao uso do hábitat, a 

existência de extensas áreas de manguezal em Bimini provavelmente faz com que os jovens 

confinem fortemente sua movimentação nestas zonas mais rasas e com grande disponibilidade 

de abrigos (Morrissey & Gruber 1993a,b, Franks 2007). 

É notável a maior utilização dos jovens de tubarão limão por zonas mais rasas, 

não só em Bimini como em outras localidades (e.g. Michel 2002, Pikitch et al. 2004, Freitas 

et al. 2006, Wetherbee et al. 2007, Wiley & Simpfendorfer 2007, Garla et al. 2008, presente 

estudo), o que sugere a existência de uma forte seleção sobre os jovens da espécie para 

utilizarem os hábitats mais rasos como uma defesa primária contra predadores. 

Nossos resultados mostram ainda que a formação de grupos de jovens de tubarão 

limão no AFN é facultativa, com indivíduos agrupados somente na presença de adultos. Essa 

plasticidade comportamental pode permitir que os indivíduos se beneficiem com a diminuição 

da competição, permanecendo solitários quando a disponibilidade de alimento é baixa; e com 

a diluição do risco individual, estando agrupados quando o risco de predação é elevado. De 

maneira similar, a proteção contra predadores também é considerada como um dos fatores que 

influenciam a formação de grupos em outras espécies de tubarões (McLaughlin & O'Gower 

1971, McKibben & Nelson 1986, Holland et al. 1992). 

Dessa forma, acreditamos que para os tubarões limão, assim como para algumas 

outras espécies, a formação de grupos pode estar sendo usada como uma tática anti-predatória 

alternativa e que seja de grande importância na sobrevivência dos tubarões, em situações em 

que seus hábitats tornam-se arriscados devido à reduzida disponibilidade de abrigos ou pela 

presença de predadores. No intuito de determinar a importância deste comportamento para 

outras espécies de tubarões, recomendamos a utilização da abordagem usada no presente 



40 

trabalho, bem como a realização de estudos sobre o intercâmbio entre alimento e segurança 

em tubarões jovens. 
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ECOLOGIA COMPORTAMENTAL DE JOVENS DE TUBARÃO LIMÃO, Negaprion 

brevirostris (Poey, 1868), ATRAVÉS DE OBSERVAÇÕES SUBAQUÁTICAS. 

 

RESUMO 

 

As observações diretas sobre o comportamento animal são essenciais para a compreensão de 

como as espécies se adaptam ao seu ambiente e como interagem com outros animais. O 

objetivo deste estudo foi descrever a ecologia comportamental de jovens de tubarão limão no 

Arquipélago de Fernando de Noronha através de observações subaquáticas. Os 

comportamentos dos tubarões jovens foram quantificados durante mergulhos livres ao longo 

de transeções de 300 x 8 m e através do método ad libitum. Entre Abril e Dezembro de 2008 

foram realizadas 500,5 horas de observação, as quais resultaram em 1123 avistagens de 

tubarões jovens na Praia da Biboca e 333 avistagens na Baía do Sueste. As interações 

interespecíficas incluíram o comportamento de peixes jovens da família Carangidae de 

seguirem jovens de tubarão limão, a relação de hospedeiro-parasita por rêmoras e o 

forrageamento de tubarões jovens sobre cardumes de sardinha e sobre polvos em buracos ou 

fendas. As interações intraespecíficas incluíram o comportamento de tubarões jovens 

seguirem outros indivíduos de sua espécie de tamanho similar, realizar círculos com dois ou 

três indivíduos e de um indivíduo conceder a passagem para outro indivíduo de maior porte. 

Os outros dois comportamentos incluem a natação por patrulha e o uso de pequenas cavernas 

como esconderijos. O forrageio de tubarões jovens foi exclusivamente verificado na ausência 

de adultos de tubarão limão, enquanto que os comportamentos de seguir, circular, conceder 

passagem e se esconder só foram observados na presença deles. Foi verificado que na 

presença de adultos, os jovens de tubarão limão são mais sociais do que solitários, o que 

indica que a predação é dos fatores que contribuem para os comportamentos sociais da 

espécie. Além disso, os resultados também sugerem que quando agrupados os jovens 

apresentam uma organização hierárquica de acordo com o tamanho corporal. 
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BEHAVIORAL ECOLOGY OF JUVENILE LEMON SHARKS, Negaprion brevirostris 

(Poey, 1868), FROM UNDERWATER OBSERVATIONS. 

 

ABSTRACT 

 

Direct observations of animal behavior are essential to understand how species adapt to their 

environment and how they interact with other animals. The aim of this study was to describe 

the behavioral ecology of juvenile lemon sharks in Fernando de Noronha Archipelago through 

underwater observations. The behavior of juvenile sharks was quantified by ad libitum 

method while snorkeling along strip transects of 300 x 8 m. Between April and December 

2008, the behavior of sharks was recorded during 500.5 h, which resulted in 1123 sightings of 

juvenile sharks in Praia da Biboca and 333 in Baía do Sueste. Interspecific interactions 

included the behavior of juvenile carangid fishes following juvenile lemon sharks, remora 

host-parasite and juvenile sharks foraging on schools of herrings and on octopuses in holes or 

cracks. Intraspecific interactions included the behavior of juvenile sharks following 

conspecifics of similar size, circling with two or three individuals and smaller sharks giving 

way to larger sharks. Other behaviors included patrolling swimming and hiding in caves. 

Juvenile sharks were observed foraging only in the absence of adult lemon sharks, while the 

following, circling, give way and hiding behaviors were specifically observed in their 

presence. When adult individuals were present, juvenile lemon sharks were more social than 

solitary, indicating that predation is one of the factors that contribute to social behaviors of the 

species. The results also suggest that grouped juveniles have a hierarchical organization 

according to body size. 
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ECOLOGIA COMPORTAMENTAL DE JOVENS DE TUBARÃO LIMÃO, Negaprion 

brevirostris (Poey, 1868), ATRAVÉS DE OBSERVAÇÕES SUBAQUÁTICAS. 

 

As observações de animais na natureza contribuem com importantes informações 

sobre como as espécies se adaptam a um ambiente em particular. As informações sobre os 

comportamentos e as interações entre os indivíduos são a chave para entender como os 

animais podem impactar as comunidades que os cercam (Piraino, Fanelli, & Boero, 2002). 

Sendo assim, os estudos comportamentais em campo são de fundamental importância para a 

conservação efetiva dos animais em seus hábitats naturais (Mills, Verdouw, & Frusher, 2005). 

As observações diretas no ambiente marinho são freqüentemente restritas devido à 

condição do mar, profundidade, visibilidade na água, disponibilidade de luz natural, ameaça 

física e ao acesso adequado ao animal de estudo (Hooker & Baird, 2001). Além disso, a 

natureza altamente móvel dos grandes vertebrados marinhos, como os tubarões, torna difícil, 

se não impossível, o estudo das interações entre os indivíduos (Heupel & Simpfendorfer, 

2005). Devido a estas dificuldades, a maioria dos estudos comportamentais com tubarões tem 

utilizado a implantação de dispositivos eletrônicos, como transmissores de dados e telemetria 

por rádio ou satélite (revisão em Andrews et al., 2009; Simpfendorfer & Heupel, 2004). 

Porém, somente a observação direta permite o estudo mais amplo do comportamento social 

dos tubarões, bem como a sua relação com outros animais (Nelson, 1977). 

Até hoje existem poucos estudos quantitativos com tubarões em ambiente natural 

através da utilização exclusiva da observação subaquática direta (e.g. Carraro & Gladstone 

2006; Castro & Rosa, 2005; Economakis & Lobel, 1998; Hobson, 1963; Johnson & Nelson, 

1973; Klimley, 1985; McLaughlin & O’Gower; 1971). Geralmente esta técnica só é efetuada 

em locais onde a água possui uma boa visibilidade (Simpfendorfer & Heupel, 2004). 

O tubarão limão, Negaprion brevirostris (Poey, 1868), é um tubarão costeiro que 

é encontrado sob as plataformas continentais e insulares, desde a superfície até pelos menos 

92 m de profundidade e que se distribui no Atlântico Ocidental desde Nova Jersey (EUA) até 

o sudeste do Brasil, incluindo as Bahamas, o Golfo do México e o Caribe (Compagno 1984). 

A espécie atinge um comprimento total de 3,68 m (Hueter & Gruber 1982), sendo 

considerada de topo de cadeia alimentar (Gruber, 1982) e de extrema importância para a 

manutenção dos ecossistemas em que vive (Fowler, Reed, & Dipper, 2002). 

O Arquipélago de Fernando de Noronha, nordeste do Brasil, é um local ideal no 

Atlântico Sul para investigar a ecologia comportamental de tubarões limão por possuir águas 

límpidas e tranqüilas na maior parte do ano. Além disso, os tubarões limão são muito comuns 
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no local (Soto, 2001), onde são observados desde indivíduos neonatos, com 60 cm de 

comprimento total, até grandes adultos medindo até 3 m (Garla, 2004). O Arquipélago de 

Fernando de Noronha é considerado uma área de berçário para os tubarões limão e os 

neonatos e jovens freqüentam trechos rasos específicos da linha costeira formados por um 

substrato predominantemente rochoso e recifal, sendo observados solitários ou em grupos de 

até 12 indivíduos (Garla, Garcia Jr, Veras, & Lopes, 2008). Porém, não existem informações 

mais detalhadas sobre os comportamentos da espécie na região. 

Dessa forma, este estudo teve como objetivo investigar a ecologia 

comportamental de jovens de tubarão limão através de observações diretas em ambiente 

natural. Neste artigo nós (1) descrevemos algumas interações inter e intraespecíficas de jovens 

de tubarão limão, e (2) discutimos como a ocorrência de alguns comportamentos pode refletir 

uma organização social entre os jovens da espécie. 

Métodos 

O Arquipélago de Fernando de Noronha (AFN) é um grupo isolado de ilhas 

vulcânicas, localizado a aproximadamente 345 km da costa nordeste do Brasil, nas 

coordenadas S 03°52’ e W 32°25’ (Figura 1A). O AFN está sob a influência da corrente Sul 

Equatorial e possui uma temperatura média da água em torno de 26°C. O clima é tropical 

oceânico com duas estações bem definidas, uma chuvosa de Fevereiro a Julho e outra seca no 

restante do ano. As marés são semi-diurnas e com grandes amplitudes, 3.2 m durante as marés 

de sizígia e 2.0 m nas marés de quadratura (Eston, Migotto, Oliveira Filho, Rodrigues, & 

Freitas, 1986). A parte do AFN voltada para o sul e sudeste é caracterizada por um costão 

rochoso com extensas barreiras de algas calcárias, e a parte norte e nordeste é formada 

principalmente por um costão rochoso com grandes rochas esparsas (Maida & Ferreira, 1997; 

Texeira, Cordani, & Menor, 2003). 

As duas localidades escolhidas para a realização deste estudo são as áreas de 

maior freqüência de ocorrência de jovens de tubarão limão no arquipélago (Garla et al., 2008), 

onde as condições de mar permitem a realização de observações subaquáticas por um período 

mais extenso ao longo do ano. A primeira localidade, a Praia da Biboca, é uma praia de 

cascalho aberta e bordejada por recifes até uma profundidade de 6 m. A zona mais rasa (0 a 

1.5 m), consiste do platô recifal que possui um substrato recifal linear de baixa rugosidade e 

pouca cobertura viva; da zona intermediária (0.5 a 3 m), que é a frente recifal que é composta 

por recifes estruturados verticalmente e com alta rugosidade, formando diversos buracos e 

cavernas; e por fim, da zona mais funda (2 a 6 m), que é a parte dianteira do recife que possui 

um substrato parte recifal linear e parte rochoso irregular (Figura 1B). 
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Figura 1 – A = Mapa do Arquipélago de Fernando de Noronha mostrando as duas localidades 

de estudo; B = Mapa da Praia da Biboca; C = Mapa da Baía do Sueste. 
 

A segunda localidade, a Baía do Sueste, é uma baía fechada com até 3 m de 

profundidade. Os lados oeste e leste da Baía do Sueste possuem os mesmos tipos de 

substratos, sendo a zona mais rasa (0 a 1.5 m) composta de um fundo rochoso irregular e a 

zona intermediária adjacente (0 a 2 m), que é uma laje linear de pedra com baixa rugosidade. 

A zona central da baía é formada por fundo arenoso com profundidades entre 0 a 3 m (Figura 

1C). 
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Os comportamentos dos jovens de tubarão limão (≤ 1.5 m de comprimento total) 

foram quantificados em mergulhos livres com a utilização de transeções em faixas de 300 m 

de comprimento por 8 m de largura (modificado de Helfman, 1992) e através do método ad 

libitum (Altmann, 1974). As transeções foram sempre executadas paralelas à costa e dentro 

dos limites de cada zona, com duração de 30 minutos, em velocidade lenta e constante e em 

uma única direção. A ordem e a direção em que as transeções foram executadas foram ao 

acaso, de maneira a minimizar a influência da maré e dos padrões comportamentais diários 

sobre os dados. Além disso, a realização das transeções dentro de cada zona sempre foi 

espaçada em pelo menos 1 hora. Todas as amostragens foram realizadas durante as horas de 

luz do dia (0600 às 1800 hs), na ausência de grandes ondas (> 1 m) e quando a visibilidade na 

água estava igual ou superior a 4 m. 

O comprimento total aproximado dos tubarões foi visualmente estimado em 

intervalos de 0.5 m, separando assim os jovens em dois tamanhos distintos, 1 m e 1.5 m. 

Todas as observações subaquáticas foram conduzidas por um único observador (JGJr), 

totalizando 500,5 horas entre Abril e Dezembro de 2008. A análise comportamental só incluiu 

o comportamento inicial observado em cada avistagem de um tubarão jovem. Para uma 

análise mais detalhada do comportamento dos indivíduos, foram realizados registros 

fotográficos e filmagens subaquáticas. Na aplicação dos testes da análise de dados utilizou-se 

o programa SPSS versão 13.0 para Windows e foi adotado o nível de significância de 5%. Os 

dados foram transformados em log(x +1) para normalizar e homogeneizar as variâncias. A 

normalidade dos dados foi verificada através do teste de Kolmorogov-Smirnov e a 

homocedasticidade dos dados pelo teste de Levene (Zar, 1999). Para verificar se a freqüência 

de ocorrência dos comportamentos observados diferiu em função da zona de amostragem e do 

tamanho dos jovens de tubarão limão, nós usamos o teste de contingência qui-quadrado. 

Resultados 

Informações gerais sobre a amostragem 

Os comportamentos dos jovens de tubarão limão foram registrados em 1123 

avistagens na Praia da Biboca e 333 avistagens na Baía do Sueste. A cada transeção foram 

obtidas em média 2.06 avistagens de jovens na Praia da Biboca e 0.7 avistagens na Baía do 

Sueste. Na Praia da Biboca o platô recifal teve uma avistagem média de 5.08 indivíduos, a 

frente recifal 1.16 indivíduos e não foram observados tubarões jovens na parte dianteira do 

recife. Na Baía do Sueste o fundo rochoso possuiu uma avistagem média de 1.76 indivíduos, a 

laje de pedra 0.28 indivíduos e o fundo arenoso 0.03 indivíduos. Nós agrupamos os 

comportamentos observados em três categorias de interações interespecíficas, três de 
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interações intraespecíficas e duas de outros comportamentos, totalizando oito categorias 

comportamentais, sendo duas delas com sub-categorias (Tabela 1). 

Tabela 1 – Número de avistagens das categorias comportamentais de jovens de tubarão limão 

em cada localidade de amostragem. PB = Praia da Biboca e BS = Baía do Sueste. 

  
Categoria 

comportamental 
Sub-categoria Localidade Avistagens 

Interação 

interespecífica 

Seguidores 
  PB 31 

  BS 30 

Hospedeiro-parasita 
  PB 6 

  BS 1 

Forrageio 
  PB 136 

  BS 13 

Interação 

intraespecífica 

Seguir 
Liderar PB 80 

Seguir PB 104 

Circular   PB 5 

Conceder passagem 
Manter PB 3 

Conceder PB 3 

Outro 

comportamento 

Patrulhar 
  PB 788 

  BS 320 

Esconder-se   PB 4 

 

Interações interespecíficas 

Seguidores – Em 31 avistagens na Praia da Biboca e em 30 avistagens na Baía do 

Sueste nós observamos entre um e quatro jovens de peixes da família Carangidae, 

Carangoides bartholomaei (Cuvier, 1833) e Caranx latus Agassiz, 1831, seguindo jovens de 

tubarão limão (Figura 2A). Os carangídeos nadavam muito próximos dos tubarões, na maioria 

das vezes entre 5 a 10 cm de distância, mas podendo estar até cerca de 30 cm. Os jovens de 

carangídeos possuíam cerca de 10 cm de comprimento total (CT) e na maioria das vezes 

estavam posicionados próximos as nadadeiras peitorais, pélvicas ou anal dos jovens de 

tubarão limão. Porém, também foram observados ao lado das fendas branquiais e embaixo do 

ventre dos tubarões. 

Enquanto seguidos, não foi observada nenhuma mudança na natação dos tubarões 

que julgássemos ter sido causada pela presença dos seguidores. Além disso, os tubarões 

jovens aparentemente não demonstraram qualquer interesse pelos carangídeos. Os 

carangídeos, por sua vez, sempre modificavam sua velocidade natatória de acordo com a 

velocidade dos tubarões. Algumas vezes os tubarões foram observados aumentar sua 

velocidade em função da presença de ondas. Com esse rápido e repentino deslocamento, os 
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carangídeos ficavam atrás dos tubarões e rapidamente realizavam fortes pulsos natatórios para 

voltar à posição que estavam anteriormente. Em quatro ocasiões observamos os carangídeos 

se raspando contra a pele dos tubarões, sem que estes modificassem sua natação. 

Na Praia da Biboca os jovens de tubarão limão foram mais seguidos por 

carangídeos na frente recifal do que no platô recifal (χ² = 7.07, P = 0.008), enquanto que na 

Baía do Sueste o comportamento de seguidores foi igualmente observado no fundo rochoso e 

na laje de pedra (χ² = 1.29, P = 0.525). Tantos os jovens de tubarão limão com 1 m como os 

de 1.5 m de CT foram igualmente seguidos por jovens de carangídeos (χ² Praia da Biboca = 

0.54, P = 0.463; χ² Baía do Sueste = 1.48, P = 0.223). 

Hospedeiro-parasita – Em seis avistagens na Praia da Biboca e em uma 

avistagem na Baía do Sueste nós observamos jovens de tubarão limão com um exemplar de 

rêmora, Echeneis naucrates Linnaeus 1758, fixo a seus corpos (Figura 2B). As rêmoras 

possuíam cerca de 20 cm e em três avistagens foram observadas fixas dorso-lateralmente, 

duas avistagens na frente da cloaca e em uma avistagem na frente da nadadeira anal. Em duas 

ocasiões as rêmoras foram observadas mudando sua posição de fixação no corpo dos 

tubarões. Na Praia da Biboca as avistagens do comportamento de hospedeiro-parasita foram 

mais freqüentes na frente recifal (χ² = 5.02, P = 0.025), enquanto que na Baía do Sueste a 

única avistagem foi realizada no fundo rochoso. As rêmoras só foram avistadas em jovens de 

1,5 m de CT. 

Forrageio – Em 136 avistagens na Praia da Biboca e em 13 avistagens na Baía do 

Sueste nós observamos os jovens de tubarão limão investindo contra cardumes de sardinhas, 

Harengula clupeola (Cuvier, 1829) (Figura 2C), ou vasculhando buracos e fendas do 

substrato. Na Praia da Biboca as avistagens de forrageio foram exclusivas do platô recifal e 

das 136 avistagens, 89 foram de jovens vasculhando buracos e fendas e 47 foram de 

investidas contra cardumes de sardinha. Na Baía do Sueste nós observamos dez avistagens de 

forrageio no fundo rochoso e três na laje de pedra, sendo todas investidas contra cardumes de 

sardinhas. Nestas zonas os jovens foram igualmente observados executando o comportamento 

de forrageio (χ² = 1, P = 0.671). 

Em todas as avistagens de investidas dos tubarões jovens contra cardumes de 

sardinha a profundidade local era inferior a 1 m e os tubarões foram observados investir sobre 

o cardume em direção à extremidade rasa das zonas. O jovem se aproximava do cardume em 

natação habitual e quando a uma distância próxima de duas vezes seu comprimento total, ele 

acelerava rapidamente com fortes movimentos de sua cauda, investindo contra uma pequena 
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parte do cardume. A investida do jovem geralmente causava uma divisão no cardume, com os 

indivíduos nadando na direção perpendicular aos tubarões. 

Durante nossas observações não verificamos a captura ou ingestão de peixes pelos 

tubarões. Porém, não pudemos dizer se os tubarões que não tiveram sucesso na captura ou se 

nós que não pudemos observá-la, dada a rapidez do evento e devido o campo de visão do 

observador geralmente ser encoberto pelo cardume ou pelo corpo do tubarão. Na maioria das 

vezes os tubarões foram observados investindo solitariamente sobre um cardume de sardinha. 

Entretanto, em 11 ocasiões nós observamos dois ou três tubarões investindo contra um mesmo 

cardume. Nestas ocasiões os cardumes ocupavam uma faixa de 20 a 30 m e nós observamos 

os tubarões investindo simultaneamente contra o mesmo cardume, a uma distância entre eles 

de cerca de 5 m. 

Nas avistagens de jovens de tubarão limão vasculhando buracos ou fendas, 

primeiramente nós observamos o tubarão se aproximar de um buraco ou fenda, inclinar seu 

corpo e colocar a cabeça na entrada do local. Algumas vezes o evento terminava depois de 

uma breve entrada seguida de uma virada brusca, que resultava na saída do tubarão do buraco 

ou fenda, que então voltava à sua natação habitual. Em outras vezes nós observamos o tubarão 

entrar toda parte anterior do seu corpo no buraco ou fenda e então realizar ondulações laterais 

bruscas do seu corpo. Em algumas situações o corpo do tubarão tendia a sair do buraco ou 

fenda, então ele voltava, entrava no buraco ou fenda e ondulava novamente seu corpo. Esses 

movimentos sempre suspendiam a areia ou o cascalho existente nos buracos ou fendas, 

formando uma nuvem de sedimento ao redor do tubarão. Essa nuvem de sedimento e a 

rapidez com que o tubarão saía do buraco ou fenda, muitas vezes impediram que 

observássemos se e qual organismo os tubarões tinham capturado. Entretanto, em uma 

ocasião foi possível observar o jovem nadando para fora de um buraco com um tentáculo de 

polvo para fora de sua boca. 

O comportamento de forrageio em buracos ou fendas foi sempre observado por 

indivíduos solitários. Na Praia da Biboca o comportamento de forrageio foi mais observado 

em jovens de tubarão limão com 1 m de CT (χ² = 13.27, P < 0.001) e a uma profundidade 

igual ou inferior a 1m (χ² = 28.02, P < 0.001). Na Baía do Sueste os jovens de tubarão limão 

de 1 m e 1.5 m de CT foram igualmente observados forrageando (χ² = 0.25, P = 0.617), e 

todas as avistagens foram feitas a uma profundidade igual ou menor que 1 m. 
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Figura 2 – Categorias comportamentais de jovens de tubarão limão. A = Seguidores; B = 

Hospedeiro-parasita; C = Forrageio; D = Seguir; E = Circular; F = Conceder passagem; G = 

Patrulhar; H = Esconder-se. Fotos: Leonardo Bertrand Veras. 
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Interações intraespecíficas 

Seguir – Em 80 avistagens na Praia da Biboca nós observamos um jovem de 

tubarão limão sendo seguido por um ou até cinco jovens de sua espécie, a uma distância 

próxima de uma vez seu comprimento total (Figura 2D). O comportamento de seguir foi 

dividido em duas sub-categorias, liderar e seguir. Liderar consistiu em ser o indivíduo mais a 

frente da interação a ser seguido, e seguir consistiu em repetir todo movimento direcional 

realizado pelo indivíduo que executava a sub-categoria liderar. Então o comportamento de 

seguir sempre foi caracterizado por possuir um único líder, porém podendo ter um ou até 

cinco seguidores. O comportamento de seguir durou todo o tempo em que os tubarões 

permaneceram no campo de visão do observador, ou então foi interrompido sem um motivo 

aparente. Não foram observados líderes ou seguidores trocando de posição durante a execução 

do comportamento. Em algumas ocasiões em que o líder era seguido de um só seguidor, nós 

observamos o seguidor diminuir sua velocidade natatória ou desviar da rota em que o líder 

percorria, interrompendo assim a execução do comportamento. 

O comportamento de seguir foi aparentemente iniciado pelo posicionamento de 

um jovem atrás de um líder ou de um último seguidor, e em seguida, pela repetição dos 

movimentos direcionais executados pelo líder. Algumas vezes foi observado um jovem vindo 

na direção oposta a outro indivíduo, passar por ele, virar e então iniciar o comportamento de 

seguir. Outras vezes o jovem vindo da direção oposta passava por todos os seguidores, virava 

e só então iniciava o comportamento de seguir. As avistagens de seguir foram exclusivas da 

frente recifal, sendo mais freqüente observar os jovens executando este comportamento do 

que de forma solitária (χ² = 94.61, P < 0.001). Tantos os jovens de tubarão limão com 1 m 

como os de 1.5 m de CT foram igualmente observados realizando o comportamento de seguir 

(χ² = 0.08, P = 0.775). Entretanto, a sub-categoria liderar foi mais observada sendo executada 

por jovens de 1.5 m de CT (χ² = 21.64, P < 0.001), enquanto que a sub-categoria seguir foi 

mais observada em jovens de 1 m de CT (χ² = 24.81, P < 0.001). 

Circular – Em cinco avistagens na Praia da Biboca nós observamos dois ou três 

jovens de tubarão limão nadando em círculos fechados, um indivíduo com a cabeça próxima à 

cauda de outro indivíduo (Figura 2E). Os jovens executavam os círculos em uma velocidade 

natatória habitual e mantinham uma distância de 30 a 80 cm entre eles. Durante as avistagens 

nós não conseguimos observar como o comportamento de circular se iniciou, e somente em 

uma oportunidade foi possível verificar como este comportamento foi finalizado. Nesta 

ocasião um dos jovens virou lentamente para fora do círculo e iniciou uma natação em linha 

reta. O outro indivíduo completou o espaço do círculo deixado pelo indivíduo que saiu e 
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depois virou seu corpo na direção em que este indivíduo nadava. Nós não observamos 

nenhum outro tipo de interação entre estes jovens, ficando distanciados em mais de 5 m. O 

comportamento de circular só foi observado na frente recifal, sendo executado 

exclusivamente por jovens de 1.5 m de CT. 

Conceder passagem – Em três avistagens na Praia da Biboca nós observamos o 

comportamento de conceder passagem entre jovens de tubarão limão. O comportamento 

ocorreu quando dois jovens estavam nadando em curso de colisão, e um deles evitava o outro, 

desviando-se de sua rota inicial (Figura 2F). Nós dividimos o comportamento de conceder 

passagem em duas sub-categorias, manter e conceder. Manter foi executado pelo jovem que 

manteve sua rota inicial, enquanto que conceder foi executado pelo indivíduo que alterou sua 

rota inicial, concedendo a passagem. 

Antes da execução do comportamento de conceder passagem, os dois tubarões da 

interação estavam em uma velocidade natatória habitual e quando a distância entre eles era 

próxima de 50 cm, um dos jovens virou bruscamente a parte anterior do seu corpo, evitando 

uma possível colisão com o outro indivíduo. As três avistagens de conceder passagem foram 

realizadas na frente recifal e o tamanho dos dois jovens que executaram o comportamento 

sempre foi diferente. A sub-categoria manter sempre foi observada sendo executada por 

jovens de 1.5 m de CT, enquanto que a sub-categoria conceder sempre foi observada em 

jovens de 1 m de CT. 

Outros comportamentos 

Patrulhar – Em 788 avistagens na Praia da Biboca e em 320 avistagens na Baía 

do Sueste nós observamos os jovens em uma natação com velocidade contínua pouco acima 

do substrato (Figura 2G). Durante este comportamento o tubarão nadava em uma linha 

relativamente reta, movendo horizontalmente sua cabeça de um lado para outro e movendo 

lateralmente a parte posterior do seu corpo, sempre na direção oposta ao movimento da 

cabeça. Este comportamento foi considerado a forma habitual de natação executada pelos 

jovens de tubarão limão durante o estudo, só não sendo observado na ocorrência dos 

comportamentos de forrageio, seguir, circular e conceder passagem.  

Na Praia da Biboca o comportamento de patrulhar foi mais observado no platô 

recifal do que na frente recifal (χ² = 360.42, P < 0.001), enquanto que na Baía do Sueste este 

comportamento foi mais freqüente no fundo rochoso e na laje de pedra (χ² = 18.66, P < 

0.001). Tantos os jovens de tubarão limão com 1 m como os de 1.5 m de CT foram 

igualmente observados patrulhando (χ² Praia da Biboca = 1.69, P = 0.194; χ² Baía do Sueste = 

0.25, P = 0.617). 
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Esconder-se – Em quatro avistagens na Praia da Biboca nós observamos um 

jovem de tubarão limão escondido dentro de pequenas cavernas (Figura 2H). Os jovens foram 

observados deitados sobre o substrato, com o corpo inteiro para dentro da caverna e com a 

cabeça próxima da saída. Os jovens bombeavam ativamente a água para dentro da boca e o 

movimento de abertura e fechamento de suas mandíbulas variou de 20 a 30 bombeadas por 

minuto. 

Certa ocasião, devido à presença de ondas, o observador se aproximou cerca de 

um metro da entrada da caverna, então o jovem saiu rapidamente e começou a nadar 

perpendicularmente à posição do observador. Em outra ocasião nós observamos um jovem 

entrar em uma caverna com uma pequena abertura e com uma saída mais ampla para o lado 

oposto. O jovem entrou na caverna, nadou cerca de três metros, virou seu corpo para a 

pequena abertura e deitou sobre o substrato a cerca de um metro da entrada. O jovem 

permaneceu nesta posição e aparentemente não foi incomodado pela presença do observador, 

que distanciava a um metro da entrada da caverna. Nas outras avistagens o observador 

permaneceu cerca de dois metros da entrada da caverna e não foi observada nenhuma 

mudança comportamental nos tubarões. As avistagens de se esconder foram exclusivas da 

frente recifal e de jovens com 1 m de CT.   

Discussão 

Embora a grande maioria das pesquisas atuais com a ecologia comportamental de 

tubarões em ambiente natural seja realizada com o implante de dispositivos eletrônicos nos 

animais, a utilização desta técnica dificilmente permitiria a aquisição dos resultados obtidos 

no presente estudo. Através de observações subaquáticas diretas de jovens de tubarão limão, 

nós pudemos registrar a exibição de categorias comportamentais discretas, como algumas 

interações inter e intraespecíficas. As boas condições de mar durante o período de estudo 

também permitiram a longa permanência do observador na água, que dessa forma, pôde 

quantificar a freqüência de ocorrência dos comportamentos e sua interação com alguns fatores 

ambientais e ecológicos. 

Um dos comportamentos verificados foi a presença de peixes jovens da família 

Carangidae seguindo os jovens de tubarão limão. O comportamento de alguns peixes 

oportunistas de seguirem outras espécies é uma das interações alimentares mais comuns nos 

ambientes recifais (Deloach & Humann 1999; Lukoschek & McCormick, 2000; Sazima et al. 

2007). Nestas interações os peixes seguidores consomem itens alimentares que são 

desalojados quando a espécie seguida revolve o substrato em busca de alimento (Fricke, 1975; 

Lukoschek & McCormick, 2000; Ormond, 1980; Sazima, Krajewski, Bonaldo, & Sazima, 
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2006). Dessa forma, os seguidores parecem se beneficiar com o acesso a presas inacessíveis e 

com o aumento da proteção contra predadores, enquanto que a espécie seguida aparentemente 

não se beneficia com a interação (Lukoschek & McCormick, 2000). 

Em tubarões pouco se conhece sobre quais espécies podem possuir peixes 

seguidores, e até o presente trabalho não tínhamos conhecimento que tubarões limão 

possuíssem seguidores. Alguns estudos já registraram a ocorrência da interação de tubarões 

limão com grandes cardumes de carangídeos (Eibl-Eibesfeldt, 1970; Gruber, 1982; Gruber, 

Nelson, & Morrissey, 1988). Segundo estes autores, os tubarões parecem estar orientados aos 

cardumes e vice e versa, com os carangídeos se beneficiando da redução da predação, da pele 

áspera dos tubarões para se rasparem e retirar parasitas ou tecido necrosado da pele e, talvez, 

obtendo uma vantagem hidrodinâmica. Por outro lado, acredita-se que os carangídeos possam 

conduzir os tubarões a possíveis presas e que então eles se beneficiam do aparato sensório-

motor expandido dos cardumes, bem como da propensão à limpeza dos carangídeos, sendo 

então considerada uma interação de mutualismo (Gruber, 1982; Gruber et al., 1988). 

Em nossas observações é evidente que os carangídeos é que estão orientados aos 

tubarões, claramente os seguindo. O baixo número e o pequeno porte dos carangídeos 

associados provavelmente impedem um benefício sensorial pelos tubarões. Além disso, os 

carangídeos jovens não estão listados entre as espécies de peixes que executam o 

comportamento de limpeza no AFN (e.g. Francini-Filho, Moura, Sazima, 2000; Francini-

Filho & Sazima, 2008; Sazima, Grossman, & Sazima, 2010), e sim como seguidores de 

diversas espécies de peixes recifais, polvos (Octopus insularis Leite, Haimovici, Molina & 

Warnke, 2008), golfinhos [Stenella longirostris (Gray, 1828)], raias prego (Dasyatis 

americana Hildebrand & Schroeder, 1928) e tubarões lixa [Ginglymostoma cirratum 

(Bonnaterre, 1788)] (Sazima, Krajewski, Bonaldo, & Sazima, 2007; Sazima et al., 2006). 

Sendo assim, nós acreditamos que a interação entre tubarões limão e carangídeos no AFN não 

se enquadra na hipótese de mutualismo anteriormente levantada, podendo ser caracterizada 

como uma interação entre seguidores e espécie seguida. 

Nas zonas mais profundas da Praia da Biboca foram eventualmente observados 

cardumes de grandes exemplares de Carangoides bartholomaei (50 a 80 cm de CT). Porém 

não registramos a interação dos jovens de tubarão limão com esses peixes. Em algumas 

ocasiões em que foi verificada uma nuvem de sedimento ao redor dos tubarões forrageando, 

nós registramos a presença de carangídeos jovens, provavelmente atraídos à nuvem para se 

alimentar fortuitamente de algum organismo em suspensão ou desalojado. Talvez essa atração 
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favoreça a interação dos carangídeos de seguir jovens de tubarão limão com objetivo de se 

beneficiar de alimentos desalojados pelos tubarões durante o forrageamento. 

A maior ocorrência de jovens de tubarão limão seguidos por carangídeos no AFN 

foi observada na frente recifal da Praia da Biboca. Neste local verifica-se a maior densidade 

de jovens de C. bartholomaei e de Caranx latus entre as zonas amostradas no presente estudo 

(Garcia et al., em preparação). Dessa forma, é provável que a freqüência de ocorrência do 

comportamento de seguidores em jovens de tubarão limão seja dependente da densidade dos 

carangídeos jovens. 

Outro tipo de interação interespecífica observada nos jovens de tubarão limão no 

presente estudo foi o comportamento de hospedeiro-parasita por rêmoras Echeneis naucrates. 

Esta espécie é encontrada em uma ampla variedade de hospedeiros, incluindo peixes ósseos, 

tartarugas, mamíferos marinhos, tubarões e até em indivíduos de sua própria espécie 

(Brunnschweiler & Sazima, 2006). Em tubarões ela é registrada em pelo menos 25 espécies 

(O'Toole, 2002), incluindo o tubarão limão (Gruber et al., 1988; Reyier, Adams, & Lowlers, 

2008). 

Nesta interação as rêmoras provavelmente se beneficiam com o transporte 

gratuito, proteção e possível acesso a fontes de alimento (Brunnschweiler, 2006). A eventual 

limpeza com remoção de parasitas e tecido danificado é o benefício assumido para os 

tubarões (Cressey & Lachner, 1970; Strasburg, 1959), entretanto, não é observada uma 

importância de parasitas na dieta de E. naucrates (Cressey & Lachner, 1970; O'Toole, 2002; 

Szidat & Nani, 1951). Além disso, os custos associados aos tubarões são evidentes, como o 

aumento do arrasto natatório (Vogel, 1994) e as lesões causadas pela fixação do disco de 

sucção das rêmoras (Schwartz, 1977, 1992). Alguns padrões de movimentação dos tubarões, 

como saltos, fortes ondulações laterais e rotações sobre o eixo, também são considerados 

como tentativas de desalojar as rêmoras, ficando claro a irritação e os prejuízos causados para 

os tubarões (Brunnschweiler, 2006; Ritter, 2002; Ritter & Brunnschweiler, 2003; Ritter & 

Godknecht, 2000). Dessa forma, há uma tendência atual de considerar essa interação entre 

tubarões e rêmoras como uma relação hospedeiro-parasita (e.g. Brunnschweiler, 2006). 

Mesmo com o baixo número de avistagens no presente estudo, as rêmoras só 

foram observadas em jovens de tubarão limão com 1,5 m de CT. No AFN a maioria dos 

grandes adultos avistados (≥ 2 m de CT) possui um ou mais exemplares de rêmoras fixados 

(Garcia, observação pessoal). Sendo assim, acreditamos que a fixação de rêmoras em N. 

brevirostris seja freqüente, porém, de alguma forma os indivíduos menores que cerca de 1 m 

estão isentos desta relação hospedeiro-parasita. 
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De maneira similar, Gruber et al. (1988) só registraram a ocorrência de E. 

naucrates em tubarões limão maiores que 1 m. A razão para este padrão não está clara. Os 

jovens de rêmoras são peixes de vida livre e que se associam a objetos flutuantes (O’Toole, 

2002). Com cerca de 4 a 7 cm de comprimento padrão eles começam a se fixar a alguns 

peixes relativamente pequenos e lentos, sendo estas espécies reconhecidas como veículos de 

teste (Strasburg, 1964). Conforme os jovens crescem eles presumivelmente trocam para 

hospedeiros maiores e/ou mais rápidos (O’Toole, 2002). 

Além da natação constante típica da espécie, os jovens de tubarão limão com CT 

inferior a 1m já nadam a uma velocidade aproximada de 15 cm/s (Nixon & Gruber, 1988; 

Scharold & Gruber, 1991), que talvez seja um valor muito alto para servir de veículo de teste 

para pequenos jovens de rêmoras. Então, é possível que os tubarões limão só sirvam de 

hospedeiros para indivíduos de E. naucrates com certo tamanho (e.g. cerca de 20 cm como 

aqui verificado). 

Devido à inerente dificuldade de se observar os tubarões em seu ambiente natural, 

a maneira como os tubarões se aproximam e caçam suas presas é talvez o aspecto menos 

conhecido de sua biologia alimentar (Motta, 2004). Dessa forma, os resultados aqui 

apresentados sobre o forrageamento de jovens de tubarão limão acrescentam valiosas 

informações para a espécie e sobre o tema. Primeiramente nós verificamos que o 

forrageamento foi predominantemente executado quando a profundidade era igual ou menor 

que 1 m. Além disso, nas observações de jovens forrageando sobre cardumes de sardinha, os 

tubarões sempre foram observados investindo sobre o cardume em direção à costa. 

O uso de águas rasas e da linha costeira para encurralar presas é verificado em 

algumas espécies de tubarões (Motta, 2004), incluindo o tubarão limão (Morrissey & Gruber, 

1993; Reyier et al., 2008). Tais táticas podem dificultar a fuga das presas e aumentar o 

sucesso de captura para os tubarões. Em algumas ocasiões nós também observamos dois ou 

três jovens investindo simultaneamente sobre um mesmo cardume de sardinha. Existem 

muitos registros de tubarões se alimentando em pequenos grupos (e.g. Budker, 1971; Castro, 

1996; Coles, 1915; Compagno, 1984a, 1984b; Ebert, 1991; Eibl-Eibesfeldt & Hass, 1959; 

Morrissey & Gruber, 1993; Strasburg, 1958; Wetherbee, Gruber, & Cortés, 1990) e outros em 

que se descreve tubarões se alimentando cooperativamente (e.g. Budker, 1971; Eibl-

Eibesfeldt & Hass, 1959; Lineaweaver & Backus, 1969; Morrissey, 1991; Randall, 1977; 

Randall, 1986). 

Embora estes autores considerem alguns desses eventos como cooperativos, eles 

podem simplesmente refletir agregações de animais a uma presa, e não em forrageamento 
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cooperativo (Motta & Wilga, 2001). Mesterson-Gibbons e Dugatkin (1992) definem a 

cooperação como um resultado que, apesar dos custos individuais, é bom em algum sentido 

apropriado para os membros do grupo, e da qual a realização requer uma ação coletiva. Nas 

nossas observações podemos dizer que os tubarões forrageavam coletivamente, porém, não 

foi possível identificar ações ou comportamentos que pudessem ser considerados benéficos ou 

custosos entre os indivíduos que forrageavam. Podem-se assumir muitos erros ao se atribuir 

ganhos e perdas individuais somente através da visualização do resultado final obtido nos 

comportamentos exibidos. Sendo assim, somente com um número maior de observações será 

possível conhecermos melhor a natureza das interações alimentares entre tubarões e verificar 

a funcionalidade e uma possível organização dos comportamentos exibidos. 

As avistagens de jovens de tubarão limão vasculhando o substrato foram 

realizadas exclusivamente no platô recifal, onde o fundo é predominantemente formado por 

um substrato recifal linear com alguns buracos e fendas. Nestes buracos e fendas foi 

observada a maior densidade de polvos, Octopus insularis, entre as zonas amostradas no 

presente estudo (Garcia et al., em preparação). Esta verificação associada à nossa observação 

de um indivíduo saindo de um buraco com um tentáculo de polvo para fora de sua boca nos 

leva a crer que os jovens de tubarão limão no AFN podem eventualmente se alimentar de 

polvos. 

A participação de polvos na dieta de jovens de tubarão limão é pequena e os 

peixes são os principais itens alimentares, representando entre 74 e 99 % de sua dieta (Cortés 

& Gruber, 1990; Newman, Handy, & Gruber 2010; Schmidt, 1986). Então se o forrageamento 

de jovens no AFN fosse dependente somente da disponibilidade de alimento, esperar-se-ia 

que este comportamento fosse mais observado nos tubarões em zonas com maior densidade 

de peixes. Porém não é isso o que verificamos. 

Através de quantificações das potenciais presas e predadores de jovens de tubarão 

limão no AFN, é observado que na Praia da Biboca as zonas com maior densidade de 

alimento são também as zonas mais arriscadas, e que a zona mais pobre em alimento está 

ausente de predadores. Na Baía do Sueste as zonas mais rasas são também as mais produtivas, 

e, devido à ausência de predadores nesta localidade, todas as zonas podem ser consideradas 

como seguras (Garcia et al., em preparação). Analisando os resultados aqui apresentados 

sobre estes dados, observamos então que o forrageamento dos tubarões jovens é 

primeiramente influenciado pelo risco de predação e depois pela disponibilidade de alimento 

no hábitat. 
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Na Praia da Biboca o forrageio foi exclusivamente observado na zona mais pobre, 

porém mais segura, indicando que os jovens sacrificam o alimento pela segurança. Na Baía do 

Sueste quanto maior a densidade de alimento da zona, maior o número de avistagens de 

forrageamento, sugerindo uma maximização alimentar. Estes resultados indicam a existência 

de uma decisão hierárquica, com jovens escolhendo hábitats de forrageio em função da 

segurança quando o risco de predação é alto e escolhendo hábitats em função do alimento 

disponível quando esse risco é baixo. Dada a reduzida disponibilidade de abrigos para os 

jovens de tubarão limão no AFN (Garla et al., 2008), nós acreditamos que estas decisões 

comportamentais podem levar a uma diminuição da probabilidade dos jovens serem predados 

enquanto forrageiam. 

Acredita-se que em áreas de berçário o intercâmbio entre a disponibilidade de 

alimento e o risco de predação é um importante fator de influência no comportamento de 

tubarões jovens, porém, o conhecimento de como os tubarões realizam este intercâmbio ainda 

é limitado (Heithaus, 2004). Dessa forma, os resultados aqui apresentados contribuem com 

novas informações sobre este intercâmbio e indicam a necessidade do uso desta abordagem 

para a melhor compreensão dos padrões comportamentais dos tubarões. 

Os tubarões são freqüentemente considerados animais solitários (Heupel & 

Simpfendorfer, 2005), e cerca de 80% das nossas avistagens de jovens de tubarão limão foram 

de comportamentos que não envolveram a presença de outro animal. Entretanto nossos 

resultados indicam que na presença de grandes indivíduos adultos a tendência dos jovens de 

tubarão limão em se agrupar é maior do que a tendência de permanecer solitário. A 

observação da formação de grupos em jovens de tubarão limão é registrada em diversas 

ocasiões e localidades (Correia, de Marignac, & Gruber, 1995; Garla et al., 2008; Gruber, 

1982; Gruber et al., 1988; Morrissey & Gruber, 1993; Reyier et al., 2008; Springer, 1967; 

Wetherbee, Gruber, & Rosa, 2007), o que indica que este é um comportamento comum para a 

espécie. 

Nestes grupos os jovens estão orientados uns aos outros, ao invés de estarem 

agregados em função de algum estímulo ambiental (e.g. Gruber et al., 1988; presente estudo). 

Porém, muito pouco se sabe sobre os fatores que influenciam a formação de grupos em 

tubarões (Heithaus, 2004). Em áreas de berçário este comportamento é sugerido como uma 

forma dos tubarões jovens reduzirem seu risco de predação (Heupel & Simpfendorfer, 2005; 

Holland, Lowe, Peterson, & Gill, 1992). Permanecendo agregados os animais podem diminuir 

seu risco individual de predação através do aumento da detecção antecipada de predadores 

(Lazarus, 1979; Pulliam, 1973), confundindo o ataque de predadores (Milinski & Heller, 
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1978; Neill & Cullen, 1974), e através da simples diluição numérica (Foster & Treherne, 

1981; Morgan & Godin, 1985). 

No AFN nós verificamos que a formação de grupos de jovens de tubarão limão só 

foi observada na zona com presença de indivíduos adultos (≥ 2 m de CT) de N. brevirostris, 

que são os potenciais predadores dos jovens na região (Garcia et al., em preparação). Isto nos 

leva a crer que o risco de predação é um fator desencadeador da formação de grupos em 

jovens de tubarão limão no AFN. Guttridge et al. (2009) realizaram um experimento em 

ambiente semi-natural e verificaram que os jovens da espécie possuem uma tendência em se 

agrupar com outros jovens ao invés de permanecerem solitários. Dessa forma, é possível que 

a formação de grupos seja uma tática anti-predatória comum da espécie e tenha grande 

importância na sobrevivência e desenvolvimento dos tubarões jovens. 

Quando os tubarões se agrupam é evidente que ocorrerão interações sociais entre 

os membros dos grupos (Myrberg, 1987). No AFN nós verificamos as ocorrências dos 

comportamentos de seguir, circular e conceder passagem entre os tubarões limão agrupados. 

Alguns estudos anteriores já registraram os comportamentos de seguir e circular em tubarões 

limão agrupados, porém sem apresentar possíveis causas de sua execução (e.g. Gruber, 1982; 

Gruber et al., 1988; Morrissey & Gruber, 1993; Reyier et al., 2008). Os comportamentos de 

seguir e circular também são observados em outras espécies de tubarões, sendo reconhecidos 

como parte da coorte destes animais (e.g. Carrier, Pratt, & Martin, 1994; Johnson & Nelson, 

1978; Klimley, 1980; Sims, Southall, Quayle, & Fox, 2000). 

Os tubarões limão observados no presente estudo possuíram um tamanho entre 1 e 

1,5 m de CT, o que é bem menor do que o tamanho estimado da maturação sexual da espécie, 

que é cerca de 230 cm de CT para machos e 240 cm para fêmeas (Brown & Gruber, 1988; 

Compagno, 1984a). Sendo assim estes tubarões podem ser considerados como jovens, o que 

torna improvável que os comportamentos de seguir e circular observados nos indivíduos do 

AFN tenham uma conotação sexual. No AFN os tubarões limão são observados desde 

indivíduos neonatos, com 60 cm de CT, até grandes adultos medindo até 3 m (Garla, 2004), 

porém neste trabalho nós só observamos os jovens interagindo com indivíduos de tamanho 

similar (entre 1 a 1.5 m de CT). 

Dessa forma, nós sugerimos que os comportamentos de seguir e circular permitem 

que os jovens do AFN obtenham informações sobre outros indivíduos a qual interagem e 

possam assim estabelecer uma organização social entre eles. Através do comportamento de 

circular os jovens poderiam identificar uns aos outros e talvez comparar seus tamanhos 

relativos. O comportamento de seguir poderia então ser uma das maneiras de se estabelecer 
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uma organização entre os jovens enquanto agrupados. Os jovens de 1 m e 1.5 m de CT foram 

igualmente observados interagindo, porém durante as avistagens do comportamento de seguir 

ficou evidente que os líderes, os indivíduos que estavam à frente do grupo, eram 

predominantemente maiores que os indivíduos que os seguiam. Este resultado nos leva a crer 

que esta é uma característica geral das interações entre os tubarões jovens e que este padrão 

reflete uma organização social em função do tamanho corporal dos tubarões. 

Heithaus (2004) diz que dominâncias hierárquicas baseadas no tamanho podem 

existir em muitas espécies de tubarões, e cita como exemplos, que grandes exemplares de 

Notorynchus cepedianus (Peron,1807) afastam os indivíduos menores quando em situações de 

oferta de alimento (Ebert, 1991), e que grandes tubarões branco, Carcharodon carcharias 

(Linnaeus, 1758), afugentam os indivíduos menores para longe de carcaças de baleias (Long 

& Jones, 1996; Pratt, Casey, & Conklin, 1982). Alguns autores sugerem que a dominância 

hierárquica por tamanho em algumas espécies de tubarões também pode ser demonstrada 

através do comportamento de conceder passagem, com os indivíduos menores evitando os 

maiores e modificando sua rota inicial (Allee & Dickinson, 1954; Myrberg & Gruber, 1974; 

Springer, 1967). 

De maneira similar nós observamos durante as avistagens deste comportamento, 

que todos os indivíduos que concederam a passagem eram menores que os indivíduos que 

mantiveram sua rota inicial. É necessário um número maior de avistagens deste 

comportamento em jovens de tubarão limão em vida livre para verificar se o padrão 

observado no presente estudo é o observado para a espécie. Porém, os dados acima 

apresentados indicam a existência de uma hierarquia entre os jovens de tubarão limão e que 

ela pode estar organizada em função do tamanho dos indivíduos. 

A tendência de segregação por tamanho é quase universal entre as espécies de 

tubarões e tem a vantagem óbvia de reduzir a predação dos tubarões maiores sobre os 

indivíduos menores de sua espécie (Springer, 1967). Além disso, a observação de 

comportamentos agressivos entre tubarões da mesma espécie com tamanhos similares é rara 

ou ausente (Allee & Dickinson, 1954; Eibl-Eibesfeldt & Hass, 1959; DiBattista, Feldheim, 

Gruber, & Hendry, 2009; Hobson, 1963; Myrberg & Gruber, 1974; Sims, 2003; Springer, 

1967). Dessa forma, acreditamos que as interações interespecíficas aqui apresentadas são uma 

forma de reconhecimento social entre os jovens de tubarão limão, e que talvez proporcionem 

aos indivíduos uma possibilidade de estabelecer uma organização hierárquica por tamanho 

sem a necessidade de disputas agressivas. 
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Gruber et al., (1988) e Morrissey e Gruber (1993) citaram anteriormente que os 

tubarões limão são altamente sociais e que esta sociabilidade pode ser considerada maior do 

que previamente suspeitada. Porém, estes autores não apresentaram maiores informações 

sobre os prováveis fatores que influenciam esta alta socialização. No presente estudo nós 

verificamos que na presença de indivíduos adultos, os jovens de tubarão limão são mais 

sociais do que solitários, o que sugere que a predação é um dos fatores que contribuem para a 

socialização entre jovens desta espécie. 

A predação tem sido reconhecida como uma das principais forças seletivas na 

evolução dos padrões de sociabilidade de muitos táxons (Bertram, 1978; Godin, 1986; 

Pitcher, 1986; Pulliam & Caraco, 1984). Porém, o seu efeito sobre os padrões 

comportamentais dos tubarões é pouco estudado e às vezes até negligenciado, talvez pelo fato 

destes animais estarem no topo das cadeias alimentares e possuírem poucos predadores 

naturais. 

Um exemplo de como a presença de tubarões adultos pode afetar os jovens de sua 

espécie é observado no presente estudo com o comportamento de esconder. Este 

comportamento tem sido observado em poucas espécies de tubarões (Sims, 2005) e uma das 

hipóteses para sua execução é que ao se esconder, os tubarões tornam improvável sua 

detecção e captura por predadores (Heithaus, 2004). No presente trabalho o comportamento 

de esconder por jovens só foi verificado na zona utilizada de maior abundância de adultos 

(Garcia et al., em preparação), indicando um possível efeito da predação sobre os 

comportamentos dos tubarões jovens. 

De maneira geral, os dados obtidos neste estudo contribuem com novas 

informações sobre a ecologia comportamental de jovens de tubarão limão e apresentam 

possíveis fatores de influência e organização social. Entretanto, nós acreditamos que estes 

resultados constituam só uma pequena parte da complexa socialização dos indivíduos desta 

espécie. Somente com um esforço maior de pesquisa com esta abordagem será possível 

conhecermos melhor a vida dos tubarões limão, bem como de outras espécies. 
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4 – DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 

 

4.1 – DISCUSSÃO GERAL 

 

A maioria dos estudos atuais sobre tubarões em vida livre utiliza-se de duas 

principais técnicas: a marcação e recaptura ou o implante de dispositivos eletrônicos e 

rastreamento por ultrassom. Embora a técnica utilizada no presente trabalho tenha sido a 

observação subaquática direta, os resultados alcançados foram semelhantes aos obtidos com 

os métodos acima citados. Aqui foi possível quantificar a abundância e a distribuição espacial 

de tubarões e sua maior utilização por certos tipos de hábitat, bem como verificar sua 

influência por certas variáveis ambientais e ecológicas. 

As principais desvantagens de se empregar a observação subaquática neste 

trabalho foram a impossibilidade da identificação dos indivíduos e de se realizar as 

amostragens durante o período noturno. Por outro lado, o custo gasto com esta técnica foi 

extremamente menor do que aquele envolvido na captura de tubarões e na aquisição e uso de 

marcadores, dispositivos e rastreadores eletrônicos. Além disso, sem a observação natural 

provavelmente não seria possível registrar e investigar interações interespecíficas e 

intraespecíficas de jovens de tubarão limão, como aqui apresentadas. 

A utilização de observações subaquáticas no estudo de tubarões é limitada 

principalmente pela transparência da água. Porém, quando as condições de mar permitem a 

permanência segura de um observador, recomenda-se o emprego desta técnica dada a riqueza 

das informações que podem ser obtidas, sendo muitas delas pouco estudadas, como o 

comportamento social dos tubarões. 

Uma das hipóteses inicialmente sugeridas neste trabalho foi que o Arquipélago de 

Fernando de Noronha (AFN) pudesse ser considerado como uma área de berçário para 
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tubarões limão. Lund (1990) verificou a utilização de áreas de berçário por populações de 

tubarões em comunidades marinhas fossilizadas com mais de 320 milhões de anos, e segundo 

Simpfendorfer e Milward (1993) o uso destas áreas ao longo da evolução dos tubarões pode 

estar intimamente relacionada com a evolução do estilo reprodutivo deste grupo. 

Todos os tubarões compartilham o mesmo estilo reprodutivo, caracterizado por 

uma fertilização interna e um grande investimento em um número pequeno de filhotes bem 

desenvolvidos (Simpfendorfer & Milward 1993). Além disso, os tubarões não apresentam 

qualquer tipo de cuidado parental pós-parto (Branstetter 1990, Pratt & Casey 1990). 

Sendo assim, acredita-se que uma das formas que os tubarões desenvolveram para 

aumentar a sobrevivência de uma prole tão pequena e energeticamente custosa, foi através da 

utilização de berçários, que freqüentemente estão localizados em áreas rasas e protegidas e 

onde, teoricamente, as taxas de predação são baixas e existe alimento em abundância 

(Branstetter 1990, Castro 1993, Simpfendorfer & Milward 1993, Cailliet et al. 2005, 

Wearmouth & Sims 2008). 

Heupel et al. (2007) propuseram que áreas de berçário são os locais onde os 

neonatos ou jovens com menos de um ano de vida: 1) são mais comumente encontrados do 

que em outras áreas, 2) tendem a permanecer ou retornar por extensos períodos, e 3) utilizam 

a área repetidamente através dos anos. Embora as observações e registros aqui apresentados 

tenham certa limitação, pode-se dizer que os resultados obtidos no AFN estão de acordo com 

os critérios acima citados. 

Segundo Gadig (2001), os tubarões limão são raros ao longo da costa brasileira e 

os locais de maior abundância são o AFN e o Atol das Rocas. Estas localidades estão 

separadas por cerca de 150 km e são reconhecidas por possuírem altas densidades de neonatos 

e jovens da espécie (Freitas et al. 2006, Wetherbee et al. 2007, Garla et al. 2008, Freitas et al. 

2009). 
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A permanência de neonatos e pequenos jovens no arquipélago pode ser inferida 

através de sua presença constante ao longo de 2008, como mostrado no Artigo 2, e o uso 

repetido da área ao longo dos anos pode ser verificado através das altas densidades de 

neonatos e jovens em todos os verões do período entre 2001 a 2007 (Garla et al. 2008). Sendo 

assim, é provável que o AFN se enquadre nos critérios de definição estabelecidos por Heupel 

et al. (2007), podendo ser considerado como uma área de berçário para tubarões limão e 

corroborando então a hipótese inicialmente apresentada. 

Como apontado anteriormente, as áreas de berçários, presumivelmente, possuem 

alta disponibilidade de alimento e baixo risco de predação para tubarões neonatos e jovens. 

Entretanto poucos estudos têm quantificado estes fatores e verificado sua influência no uso 

destas áreas. Alguns resultados também vão de encontro com estas premissas, pondo em 

dúvida a contribuição destas características para a sobrevivência dos tubarões neonatos e 

jovens. 

Em alguns berçários verifica-se que a abundância de alimento é baixa e que os 

tubarões neonatos ou jovens parecem estar limitados por este recurso (Carlson et al. 2004, 

Duncan & Hollland 2006, Hoffmayer et al. 2006), podendo até causar a morte por inanição 

em uma parcela substancial de uma população (Lowe 2002). Outros trabalhos também 

mostram que os neonatos ou jovens não estão distribuídos em função da abundância de 

alimento (e.g. Heupel & Hueter 2002, Heupel & Simpfendorfer 2005, Newman et al. 2007), 

levantando indícios de que a principal função do uso de berçários seja oferecer proteção 

contra predadores (Rechisky & Wetherbee 2003, Duncan & Hollland 2006, Heupel et al. 

2007). 

Desde o início da concepção do conceito de berçário para tubarões assume-se que 

grandes tubarões são raros ou ausentes nestas áreas (e.g. Springer 1967, Castro 1993), e que 
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então o risco de predação sobre os indivíduos neonatos e jovens é baixo (Branstetter 1990, 

Simpfendorfer & Milward 1993). Porém, essa suposição nem sempre é verdadeira.  

Diversos estudos registram a presença de grandes tubarões adultos na mesma área 

utilizada por neonatos ou jovens (e.g. Clarke 1971, Morrissey & Gruber 1993b, Rechisky & 

Wetherbee 2003, Heupel et al. 2007, Papastamatiou et al. 2009, presente estudo). Grandes 

tubarões, por sua vez, são reconhecidos como os principais predadores de neonatos ou jovens 

(Springer 1967, Castro 1993, Heithaus 2004), o que indica que nem todos os berçários 

possuem baixo risco de predação. 

A alta predação nos berçários pode ser corroborada pelas altas taxas de 

mortalidade natural que neonatos e jovens de algumas espécies possuem dentro dessas áreas 

(e.g. Manire & Gruber 1993, Liu & Chen 1999, Gruber et al. 2001, Heupel & Simpfendorfer 

2002, Freitas et al. 2009). Neste contexto, torna-se coerente a colocação feita por Branstetter 

(1990) em separar os berçários de tubarões em protegidos e desprotegidos. 

De fato, acredita-se que algumas áreas insulares de berçário possuem um risco de 

predação maior que os berçários costeiros, provavelmente devido à baixa disponibilidade de 

abrigo (e.g. Wetherbee et al. 2007, Garla et al. 2008) ou à alta densidade de predadores (e.g. 

McKibben & Nelson 1986, Papastamastiou et al. 2009, Artigo 2 do presente estudo) 

existentes nestes locais. Uma das hipóteses para explicar a presença de grandes adultos em 

berçários é que estes locais também podem ser usados como áreas de cópula (e.g. Clarke 

1971, McKibben & Nelson 1986, Branstetter 1990, Holland et al. 1992, Carrier et al. 1994, 

DiBattista et al. 2008). 

Durante a execução das amostragens do presente trabalho, foi observada em 

diversas vezes a presença de grandes adultos (≥ 2 m CT) de tubarão limão nas mesmas áreas 

utilizadas pelos jovens de sua espécie. Em muitas ocasiões entre os meses de dezembro e 

fevereiro, os indivíduos avistados eram fêmeas e possuíam diversos cortes, mordidas e 
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cicatrizes (Figura 2A-B), típicas do comportamento de coorte dos tubarões (Springer 1967, 

Wourms 1977, Clark 1981, Pratt & Carrier 2001). 

Além disso, algumas vezes também foi avistada a presença de machos maduros (≥ 

2,5 m CT) na mesma área em que as fêmeas foram observadas (Figura 2C). Estas avistagens 

sugerem que o AFN também pode ser utilizado como área de cópula pelos tubarões limão, 

oferecendo indícios de que a hipótese de que alguns berçários também sejam áreas de cópula 

está correta. 

Figura 2 – Indivíduos de tubarão limão no Arquipélago de Fernando de Noronha. A-B = 

Fêmeas adultas com cortes, mordidas e cicatrizes; C = Macho maduro; D = Neonato. Fotos: 

Leonardo Bertrand Veras. 
 

Caso esta hipótese seja verdadeira para alguns berçários, certamente os tubarões 

neonatos e jovens podem sofrer um alto risco de predação, visto que durante o período de 

cópula os machos são agressivos com indivíduos menores (Springer 1967, Wourms & 

Demski 1993), e que as fêmeas não interrompem a alimentação (Springer 1960, Gruber & 

Myrberg 1977). 
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Com a realização de um número maior de estudos será possível verificar se outras 

áreas de berçários de tubarões também são utilizadas como áreas de cópula e também 

verificar quais são as características que proporcionam uma população usar diferencialmente 

um mesmo local. Espera-se que os resultados aqui apresentados contribuam na discussão 

sobre a identificação e importância das áreas de berçários para tubarões. 

Se o AFN pode então ser considerado tanto como uma área de berçário, como área 

de cópula, torna-se evidente que os indivíduos neonatos e jovens sofrem um alto risco de 

predação, dada a baixa disponibilidade de abrigos do local (Garla et al. 2008). Dessa forma, é 

provável que os neonatos e jovens de tubarão limão no AFN se utilizem de táticas anti-

predatórias para diminuir esse risco e assim aumentar suas chances de sobrevivência. Como 

mostrado no Artigo 2, os tubarões jovens utilizaram preferencialmente as zonas mais rasas e 

seguras dos hábitats que ocupam. 

Além disso, as maiores abundâncias de neonatos observados durante o período de 

estudo, foram verificadas na Enseada das Caieiras, que é a localidade mais rasa e restrita 

utilizada pelos tubarões limão no arquipélago. Nesta localidade foram observados diversos 

neonatos com cerca de 50 cm de CT em poças de marés com uma coluna d’água inferior a 20 

cm (Figura 2D). Sabe-se que quanto menor o tubarão mais vulnerável ele está ao risco de 

predação (Branstetter 1990). Dessa forma espera-se-ia que os neonatos no AFN fossem 

encontrados nas localidades mais seguras e que utilizassem os trechos mais rasos do hábitat 

que ocupam. 

No Artigo 2 também foi verificado que quando a variação de maré impedia que os 

jovens utilizassem a zona mais rasa e segura, estes tubarões ocupavam a zona adjacente com a 

presença esporádica de indivíduos adultos, porém, permanecendo preferencialmente em 

grupos do que de maneira solitária. Estes resultados indicam que a utilização prioritária das 

zonas mais rasas disponíveis e a formação de grupos quando o convívio com indivíduos 
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adultos é inevitável, sejam táticas anti-predatórias fundamentais para a sobrevivência e 

desenvolvimento dos neonatos e jovens de tubarão limão no AFN. 

Além da influência sobre a formação de grupos e o uso de hábitat, também fo i 

verificado um efeito do risco de predação sobre o forrageamento dos jovens de tubarão limão. 

Como mostrado no Artigo 3, na localidade sem a presença de adultos o forrageio foi mais 

observado nas zonas com maior disponibilidade de alimento. Entretanto, na localidade com a 

presença de predadores o forrageio foi exclusivamente avistado na zona mais pobre em 

alimento, porém com menor risco de predação. 

O intercâmbio entre a disponibilidade de alimento e o risco de predação é um dos 

conflitos mais comuns enfrentado por uma espécie (Lima & Dill 1990, Lima 1998). A maioria 

dos tubarões é tanto predador como presa, então este intercâmbio certamente é importante 

para a vida de muitas espécies, como nas decisões de uso de hábitat por tubarões jovens em 

múltiplas escalas espaciais, incluindo no uso de áreas de berçário e nos padrões de 

movimentação dentro destes berçários. Mesmo assim, o conhecimento da maneira pela qual 

os tubarões realizam este intercâmbio ainda é limitado (Heithaus 2004). 

No presente estudo, foi observada uma diferença nos padrões observados em 

função da escala espacial, com tubarões jovens investindo em localidades com maior 

disponibilidade de alimento, mas em microhábitats com menor risco de predação. Neste 

sentido, os dados aqui apresentados adicionam importantes informações de como os tubarões 

realizam as trocas entre o seu alimento e sua segurança, além de apresentar indícios de que a 

estratégia utilizada por uma espécie de tubarão pode variar de acordo com a caracterização de 

sua área de berçário. 

Outro tema pouco investigado em tubarões são os comportamentos apresentados 

entre os indivíduos de uma mesma espécie. A tendência de jovens de tubarão limão de se 

reunir em grupos é registrada em diversas localidades (e.g. Springer 1950, Gruber et al. 1988, 
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Correia et al. 1995, Wetherbee et al. 2007, Reyier et al. 2008), porém os prováveis fatores de 

influência nunca foram investigados quantitativamente. 

No presente trabalho nós verificamos que os grupos de jovens foram 

exclusivamente formados na presença de tubarões limão adultos, indicando uma forte 

influência da predação na execução deste comportamento. Talvez o alto risco de predação do 

local de estudo favoreça na formação de grupos, de modo que os indivíduos se agrupem para 

obter benefícios anti-predatórios, como a diminuição do risco individual de serem predados. 

Além disso, nós também observamos que, quando agrupados, os tubarões 

parecem estar organizados hierarquicamente em função do seu tamanho. Durante as 

avistagens do comportamento de seguir foi verificado que os jovens menores preferem seguir 

os indivíduos maiores. Nas avistagens do comportamento de conceder passagem os jovens 

menores evitam, ativamente, os maiores. Estes resultados podem indicar a presença de um 

elemento de escolha entre os indivíduos agrupados e que eles se reconhecem uns aos outros 

em um contexto social. A formação de uma hierarquia poderia também reduzir os custos 

associados à agressão e disputa entre os indivíduos. 

Embora se reconheça que dominâncias hierárquicas baseadas no tamanho possam 

existir em muitas espécies de tubarões (Heithaus 2004), muito pouco se conhece sobre sua 

expressão e influência nas decisões dos indivíduos. A maior parte dos estudos sobre o tema 

foi realizada com tubarões em cativeiro (e.g. Allee & Dickinson 1954, Myrberg & Gruber 

1974), impossibilitando-se reconhecer se os padrões observados foram gerados somente por 

interações inevitáveis em um ambiente confinado. 

Os resultados aqui apresentados foram originados de observações de tubarões em 

vida livre, o que sugere que as interações sejam expressas por uma atração verdadeira entre os 

indivíduos e que tenham como objetivo gerar benefícios mútuos. A aplicação de um esforço 
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maior de pesquisa sobre este tema certamente aumentará a compreensão das interações sociais 

de jovens de tubarão limão, bem como de outras espécies de tubarões. 

Estimativas recentes mostram que os tubarões têm declinado mundialmente (e.g. 

Myers & Worm 2003, Baum & Myers 2004, Shepherd & Myers 2005, Cortés et al. 2007), e 

que em certas regiões as perdas podem atingir 90% ou mais de uma população (e.g. Baum et 

al. 2003, Myers et al. 2007). Esta situação torna urgente a necessidade da criação de planos de 

manejo, e para uma conservação efetiva dos tubarões, recomenda-se que as estratégias 

incluam medidas de proteção tanto para os estágios iniciais de vida nas áreas de berçário, 

como para os membros adultos da população (Heupel et al. 2007, Kinney & Simpfendorfer 

2009). Além disso, destaca-se que as áreas de proteção para tubarões só serão efetivas para a 

conservação das espécies quando elas estiverem projetadas de acordo com as necessidades da 

história de vida e com as preferências do hábitat destes animais (Rechisky & Wetherbee 

2003). 

Neste contexto, a verificação de que o AFN serve tanto como área de berçário 

como local de cópula para tubarões limão, aumenta a importância das medidas locais de 

conservação da espécie. Cerca de 70% da ilha principal e da região da linha costeira do AFN 

até a isóbata de 50 m constitui uma área marinha protegida (AMP) desde 1988. Nesta área a 

pesca é proibida e o tráfego de embarcações e as atividades de mergulho são fortemente 

controlados. A parte restante do AFN é uma área de proteção ambiental (APA), onde a pesca, 

o mergulho e o tráfego de embarcações são permitidos (Ferreira et al. 1990, MMA 2005). 

Das cinco localidades com maior abundância de indivíduos neonatos e jovens 

identificadas neste estudo, quatro estão inseridas dentro da AMP (Praia do Leão, Baía do 

Sueste, Enseada das Caieiras e Buraco da Raquel) e uma na APA (Praia da Biboca). Porém, 

mesmo estando dentro da AMP, a Enseada das Caieiras é considerada uma Zona de Uso 

Intensivo, onde a pesca pode ser livremente realizada (Ferreira et al. 1990). 
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Então, verifica-se que tanto a localidade com maior abundância de neonatos, a 

Enseada das Caieiras, como a localidade de maior abundância de jovens, a Praia da Biboca, 

estão isentas da qualquer tipo proteção aos tubarões. A presença de pescadores nestas 

localidades foi constante durante o período de amostragem e em diversas ocasiões neonatos e 

jovens de tubarão limão foram avistados com anzóis presos à boca. 

Neste cenário, estes indivíduos certamente estão sujeitos a um forte impacto 

exercido pela pesca. Dessa forma, recomenda-se o cumprimento no AFN da proibição da 

captura de tubarões limão instituída pela Instrução Normativa nº 05 do Ministério do Meio 

Ambiente (Brasil 2004), bem como a realização de estudos que verifiquem os possíveis 

impactos de atividades, como o tráfego de embarcações e o mergulho, no comportamento dos 

tubarões. 

Segundo Heupel et al. (2007), as atividades humanas em áreas de berçário podem 

alterar ou degradar os recursos existentes e mudar a dinâmica destas regiões. Se os tubarões 

são filopátricos a estas regiões, [como verificado por Feldheim et al. (2004) para tubarões 

limão], eles podem continuar a usar estas áreas que historicamente eram boas, mas que no 

presente não geram os benefícios que anteriormente possuíam. Sendo assim, o cumprimento 

das medidas de proteção existentes no AFN é essencial para que os tubarões limão continuem 

a se beneficiar com a utilização deste local, bem como para a conservação da espécie no 

Oceano Atlântico Sul. 
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4.2 – CONCLUSÕES 

 

• O Arquipélago de Fernando de Noronha é utilizado como área de berçário e de cópula 

por tubarões limão, Negaprion brevirostris. A parturição ocorre entre Novembro e Abril e a 

época de acasalamento entre Dezembro e Fevereiro. 

 

• Os indivíduos neonatos e jovens mostraram uma maior utilização dos hábitats com 

profundidades inferiores a 5 m, e dentro destes hábitats, pelas zonas mais rasas disponíveis pela 

variação da maré. 

 

• A abundância, a formação de grupos e o uso de hábitat por jovens não variaram ao 

longo do período de estudo. 

 

• A formação de grupos de jovens foi exclusivamente observada na presença de 

indivíduos adultos, indicando que este comportamento serve de tática anti-predatória para esta 

faixa etária. 

 

• Os jovens foram mais abundantes em localidades com maior disponibilidade de 

alimento e maior risco de predação, mas na presença de adultos, em zonas com menos alimento e 

pouca predação. 

 

• Quando agrupados, os jovens organizam-se hierarquicamente em função do seu 

tamanho. 

 

 

 



88 

5 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Allee, W. C. & Dickinson, J. C. Jr. 1954. Dominance and subordination in the smooth 

dogfish Mustelus canis (Mitchill). Physiological Zoology, 27: 356–364. 

Barker, M. J., Gruber, S. H., Newman, S. P. & Schluessel, V. 2005. Spatial and 

ontogenetic variation in growth of nursery-bound juvenile lemon sharks, Negaprion 

brevirostris: a comparison of two age-assigning techniques. Environmental Biology of 

Fishes, 72: 343–355. 

Baum, J. K. & Myers, R. A. 2004. Shifting baselines and the decline of pelagic sharks in the 

Gulf of Mexico. Ecology Letters, 7: 135–145. 

Baum, J. K., Myers, R. A., Kehler, D. G., Worm, B., Harley, S. J. & Doherty, P. A. 2003. 

Collapse and conservation of shark populations in the northwest Atlantic. Science, 299: 

389–392. 

Branstetter S. 1990. Early life–history implications of selected carcharhinoid and lamnoid 

sharks of Northwest Atlantic. In: Elasmobranchs as living resources: advances in the 

biology, ecology, systematics, and the status of the fisheries. (Pratt, H. L., Gruber, S. H. & 

Taniuchi, T.), pp. 17–28. NOAA Technical Report NMFS 90: U.S. Department of 

Commerce. 

Brasil. 2004. Lista nacional das espécies de invertebrados aquáticos e peixes ameaçados de 

extinção e sobre-explotados ou ameaçados de sobre-explotação. Diário Oficial da União, 

102(Seção 1): 136–141. 

Brown, C. A. & Gruber, S. H. 1988. Age assessment of the lemon shark, Negaprion 

brevirostris, using tetracycline validated vertebral centra. Copeia, 3: 747–753. 

Cailliet, G. M., Musick, J. A., Simpfendorfer, C. A., & Stevens, J. D. 2005. Ecology and 

life history characteristics of chondrichthyan fish. In: Sharks, Rays and Chimaeras: The 

Status of the Chondrichthyan Fishes, (S. L. Fowler, R. D. Cavanagh, M. Camhi, G. H. 

Burgess, S. V. Fordham, C. A. Simpfendorfer, & J. A. Musick), pp. 12–18. Gland, 

Switzerland: IUCN.  

Camhi, M., Fowler, S. L., Musick, J. A., Brautigam, A. & Fordham, S. V. 1998. Sharks 

and their relatives – Ecology and Conservation. IUCN/SSC Shark Specialist Group, 

IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 39p. 

Carlson, J. K., Goldman, K. J. & Lowe, C. 2004. Metabolism, energetic demand, and 

endothermy. In: The biology of sharks and their relatives. (J. C. Carrier, J. A. Musick & M. 

R. Heithaus), pp. 203–224. Boca Raton, United States: CRC Press. 



89 

Carrier, J. C., Pratt, H. L. Jr. & Martin, L. K. 1994. Group reproductive behavior in free-

living nurse sharks, Ginglymostoma cirratum. Copeia, 1994: 646–656. 

Castro, J. I. 1993. The shark nursery of Bulls Bay, South Carolina, with a review of the shark 

nurseries of the southeastern coast of the United States. Environmental Biology of Fishes, 

38: 37–48. 

Chapman, D. D. Babcock, E. A., Gruber, S. A., DiBattista, J. D., Franks, B. R., Kessel, S. 

A., Guttridge, T., Pikitch, E. K. & Feldheim, K. A. 2009. Long-term natal site-fidelity 

by immature lemon sharks (Negaprion brevirostris) at a subtropical island. Molecular 

Ecology, 18: 3500–3507. 

Clark, E. 1981. Sharks, magnificient and misunderstood. National Geographic, 160: 138–

187. 

Clarke, T. A. 1971. The ecology of the scalloped hammerhead shark, Sphyrna lewini, in 

Hawaii. Pacific Science, 25: 133–144. 

Compagno, L. J. V. 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4, Parts 1 and 2: Sharks of the 

world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. FAO 

Fisheries Synopsis 125. Rome. FAO. 

Compagno, L. J. V. 2001. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of 

shark species known to date. Volume 2. Bullhead, mackerel and carpet sharks 

(Heterodontiformes, Lamniformes and Orectolobiformes). FAO Species Catalogue for 

Fishery Purposes. Rome, FAO. 

Correia, J., de Marignac, J. & Gruber, S. H. 1995. Young lemon shark behaviour in 

Bimini Laggon. Bahamas Journal of Science, 3(1): 1–7. 

Cortés, E. & Gruber, S.H. 1990. Diet, feeding habits and estimates of daily ration of young 

lemon sharks, Negaprion brevirostris (Poey). Copeia, 1: 204–218. 

Cortés, E. 1998. Demographic analysis as an aid in shark stock assessment and management. 

Fisheries Research, 39: 199–208. 

Cortés, E. 2002. Incorporating uncertainty into demographic modeling: application to shark 

populations and their conservation. Conservation Biology, 16:1048–1062. 

Cortés, E., Brown, C. A. & Beerkircher, L. R. 2007. Relative abundance of pelagic sharks 

in the western north Atlantic Ocean, including the Gulf of Mexico and Caribbean Sea. Gulf 

Caribbean Research, 19: 135–145. 

DiBattista, J. D., Feldheim, K. A., Gruber, S.H., Hendry, A.P. 2007. When bigger is not 

better: selection against large size, high condition, and fast growth in juvenile lemon 

sharks. Journal of Evolutionary Biology, 20: 201–212. 



90 

DiBattista, J. D., Feldheim, K. A., Thibert-Plante, X., Gruber, S. H. & Hendry, A. P. 

2008. A genetic assessment of polyandry and breeding site fidelity in lemon sharks. 

Molecular Ecology, 17: 3337–3351. 

Duncan, K. M. & Holland, K. N. 2006. Habitat use, growth rates and dispersal patterns of 

juvenile scalloped hammerhead sharks Sphyrna lewini in a nursery habitat. Marine 

Ecology Progress Series, 312: 211–221 

Edrén, S. M. C. & Gruber, S. H. 2005. Homing ability of young sharks, Negaprion 

brevirostris. Environmental Biology of Fishes, 72: 267–281. 

Feldheim, K. A., Gruber, S. H. & Ashley, M. V. 2001. Population genetic structure of the 

lemon shark (Negaprion brevirostris) in the western Atlantic: DNA microsatellite 

variation. Molecular Ecology, 10: 295–303. 

Feldheim, K. A., Gruber, S. H. & Ashley, M. V. 2002. Breeding biology of lemon sharks at 

a tropical nursery lagoon. Proceedings of the Royal Society of London B, 269: 1655–1661. 

Feldheim, K. A., Gruber, S. H. & Ashley, M. V. 2004. Reconstruction of parental 

microsatellite genotypes reveals female polyandry and philopatry in the lemon shark, 

Negaprion brevirostris. Evolution, 10: 2332–2342. 

Ferreira, L. M. Jesus, F. & Silva, H. A. 1990. Plano de manejo do Parque Nacional 

Marinho de Fernando de Noronha. Brasília: IBAMA/FUNATURA. 

Fowler, S. L., Reed , T. M. & Dipper, F. A. 2002. Elasmobranch Biodiversity, Conservation 

and Management: Proceedings of the International Seminar and Workshop, Sabah, 

Malaysia, July, 1997. IUCN SSC Shark Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and 

Cambridge, UK, 258p. 

Freitas, R. H. A., Rosa, R. S., Gruber, S. H. & Wetherbee, B. M. 2006. Early growth and 

juvenile population structure of lemon sharks Negaprion brevirostris in the Atol das Rocas 

Biological Reserve, off north-east Brazil. Journal of Fish Biology, 68: 1319–1332. 

Freitas, R. H. A., Rosa, R. S., Wetherbee, B. M. & Gruber, S. H. 2009. Population size 

and survivorship for juvenile lemon sharks (Negaprion brevirostris) on their nursery 

grounds at a marine protected area in Brazil. Neotropical Ichthyology, 7(2): 205–212. 

Gadig, O. B. F. 2001. Tubarões da costa brasileira. Tese de doutorado. Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Rio Claro-SP. 

Garla, R. C. 2004. Ecologia e Conservação dos tubarões do Arquipélago de Fernando de 

Noronha, com ênfase no tubarão-cabeça-de-cesto Carcharhinus perezi (Poey, 1876) 

(Carcharhiniformes, Carcharhinidae). Tese de doutorado. Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Rio Claro-SP. 



91 

Garla, R. C., Garcia Jr, J., Veras, L. B. & Lopes, N. P. 2008. Fernando de Noronha as an 

insular nursery area for lemon sharks, Negaprion brevirostris, and nurse sharks, 

Ginglymostoma cirratum, in the equatorial western Atlantic Ocean. JMBA Biodiversity 

Records, 1–3. 

Grace, M. 2001. Field guide to requiem sharks (Elasmobranchiomorphi: Carcharhinidae) of 

the western north Atlantic. NOAA Technical Report NMFS, 153: 1–32. 

Gruber, S. H. & Myrberg, A. A. 1977. Approaches to the study of the behavior of sharks. 

American Zoologist, 17: 471–486. 

Gruber, S. H. & Stout, R. G. 1983. Biological materials for the study of age and growth in a 

tropical elasmobranch, the lemon shark, Negaprion brevirostris (Poey). NOAA Technical 

Report NMFS, 8: 193–205. 

Gruber, S. H. & Sundström, L. F. 2000. Negaprion brevirostris. In: IUCN 2009. IUCN Red 

List of Threatened Species. Version 2009.1. Encontrado em 03 de setembro de 2009, 

http://www.iucnredlist.org/details/39380/0. 

Gruber, S. H. 1982. Role of the lemon shark, Negaprion brevirostris (Poey) as a predator in 

the tropical marine environment: a multidisciplinary study. Florida Scientist, 45: 4–74. 

Gruber, S. H., de Marignac, J. R. C. & Hoenig, J. M. 2001. Survival of juvenile lemon 

sharks at Bimini, Bahamas, estimated by mark-depletion experiments. Transactions of the 

American Fisheries Society, 130: 376–384. 

Gruber, S. H., Nelson, D.R. & Morrissey, J. F. 1988. Patterns of activity and space 

utilization of lemon sharks, Negaprion brevirostris, in a shallow Bahamian lagoon. 

Bulletin of Marine Science, 43: 61–76. 

Heithaus, M. R. 2004. Predator-prey interactions. In: Biology of Sharks and their Relatives. 

(J. C. Carrier, J. A. Musick & M. R. Heithaus), pp. 487-521. Boca Raton, United States: 

CRC Press. 

Henningsen, A. D. & Gruber, S. H. 1985. Assessment of two lemon shark, Negaprion 

brevirostris, populations, by multiple mark procedures. Florida Scientist, 48: 32–41. 

Heupel, M. R. & Hueter, R. E. 2002. Importance of prey density in relation to the 

movement patterns of juvenile blacktip sharks (Carcharhinus limbatus) within a coastal 

nursery area. Marine Freshwater Research, 53: 543–550. 

Heupel, M. R. & Simpfendorfer, C. A. 2002. Estimation of mortality of juvenile blacktip 

sharks, Carcharhinus limbatus, within a nursery area using telemetry data. Canadian 

Journal of Fishery and Aquatic Science, 59: 624–632. 



92 

Heupel, M. R. & Simpfendorfer, C. A. 2005. Quantitative analysis of aggregation behaviour 

in juvenile blacktip sharks. Marine Biology, 147: 1239–1249. 

Heupel, M. R., Carlson, J. K. & Simpfendorfer, C. A. 2007. Shark nursery areas: concepts, 

definition, characterization and assumptions. Marine Ecology Progress Series, 337: 287–

297. 

Hoenig, J. M. 1983. Empirical use of longevity data to estimate mortality rates. Fishery 

Bulletin, 81: 898–903. 

Hoffmayer, E. R, Parsons, G. R. & Horton, J. 2006. Seasonal and inter-annual variation in 

the energetic condition of the adult male Atlantic sharpnose shark, Rhizoprionodon 

terraenovae, in the northern Gulf of Mexico. Journal of Fish Biology, 68: 645–653 

Holland, K. N., Lowe, C. G., Peterson, J. D. & Gill, A. 1992. Tracking coastal sharks with 

small boats: hammerhead shark pups as a case-study. Australian Journal of Marine and 

Freshwater Research, 43: 61–66. 

Hueter, R. E. & Gruber, S. H. 1982. Recent advances in studies of the visual systems of the 

juvenile lemon shark Negaprion brevirostris. Florida Scientist, 45(1): 11–25. 

Hueter, R. E. 1998. Philopatry, natal homing and localized stock depletion in sharks. Sharks 

News, 12: 1–2. 

Kinney, M. J. & Simpfendorfer, C. A. 2009. Reassessing the value of nursery areas to shark 

conservation and management. Conservation Letters, 2: 53–60. 

Lima, S. L. & Dill, L. M. 1990. Behavioral decisions made under the risk of predation: a 

review and prospectus. Canadian Journal of Zoology, 68: 619–640. 

Lima, S. L. 1998. Stress and decision making under the risk of predation: recent 

developments from behavioral, reproductive, and ecological perspectives. Advanced 

Studies of Behavior, 27: 215–290. 

Liu, K. M. & Chen, C. T. 1999. Demographic analysis of the scalloped hammerhead, 

Sphyrna lewini, in the northwestern Pacific. Fisheries Science, 65: 218–223. 

Lowe, C. G. 2002. Bioenergetics of free-ranging juvenile scalloped hammerhead sharks 

(Sphyrna lewini) in Kane’ohe Bay, Oahu, Hawaii. Journal of Experimental Marine Biology 

and Ecology, 278: 141–156. 

Lund, R. 1990. Chondrichthyan life history styles as revealed by the 320 million years old 

Mississippian of Montana. Environmental Biology of Fishes, 27: 1–19. 

Manire, C. A. & Gruber, S. H. 1990. Many sharks may be headed toward extinction. 

Conservation Biology, 4(1): 10–11. 



93 

Manire, C. A. & Gruber, S. H. 1991. Effect of M-type dart tags on field growth of juvenile 

lemon sharks. Transactions of the American Fisheries Society, 120: 776–780. 

Manire, C. A. & Gruber, S. H. 1993. A preliminary estimate of natural mortality of age-0 

lemon sharks, Negaprion brevirostris. NOAA Technical Report, 115: 65–71. 

McKibben, J. R. & Nelson, D. H. 1986. Patterns of movements and grouping of grey reef 

sharks, Carcharhinus amblyrhynchos, at Enewetak, Marshal Islands. Bulletin of Marine 

Science, 38: 89–110. 

Merson, R. R. & Pratt Jr., H. L. 2001. Distribution, movements and growth of young 

sandbar sharks, Carcharhinus plumbeus, in the nursery grounds of Delaware Bay. 

Environmental Biology of Fishes, 61(1): 13–24. 

MMA, 2005. Plano de Manejo. APA – Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e São 

Paulo. Encartes, 1, 2 e 3. Ministério do Meio Ambiente-IBAMA, Brasília. 

Morrissey, J. F. & Gruber, S. H. 1993a. Home range of juvenile lemon sharks, Negaprion 

brevirostris. Copeia, 1993: 425–434. 

Morrissey, J. F. & Gruber, S. H. 1993b. Habitat selection by lemon sharks, Negaprion 

brevirostris. Environmental Biology of Fishes, 38: 311–319. 

Myers, R. A. & Worm, B. 2003. Rapid worldwide depletion of predatory fish communities. 

Nature, 423: 280–283 

Myers, R. A., Baum, J. K., Shepherd, T., Powers, S. P. & Peterson, C. H. 2007. Cascading 

effects of the loss of apex predatory sharks from a coastal ocean. Science, 315: 1846–1850. 

Myrberg, A. A. & Gruber, S. H. 1974. The behavior of the bonnethead shark, Sphyrna 

tiburo. Copeia, 2: 358–374. 

Newman, S. P., Handy, R. D. & Gruber, S. H. 2007. Spatial and temporal variations in 

mangrove and seagrass faunal communities at Bimini, Bahamas. Bulletin of Marine 

Science, 80(3): 529–553. 

Newman, S. P., Handy, R. D. & Gruber, S. H. 2010. Diet and prey preference of juvenile 

lemon sharks Negaprion brevirostris. Marine Ecology Progress Series, 398: 221–234. 

Papastamatiou, Y. P., Lowe, C. G., Caselle, J. E. & Friedlander, A. M. 2009. Scale 

dependent effects of habitat on movements and path structure of reef sharks at a predator 

dominated atoll. Ecology, 90: 996–1008. 

Pratt, H. L. & Carrier, J. C. 2001. A review of elasmobranch reproductive behavior with a 

case study on the nurse shark, Ginglymostoma cirratum. Environmental Biology of Fishes, 

60: 157–188. 



94 

Pratt, H. L. & Casey, J. G. 1990. Shark reproductive strategies as a limiting factor in 

directed fisheries, with a review of Holden's method of estimating growth-parameters. 

NOAA Technical Report, 90: 97–109. 

Rechisky, E. L. & Wetherbee, B. M. 2003. Short-term movements of juvenile and neonate 

sandbar sharks, Carcharhinus plumbeus, on their nursery grounds in Delaware Bay. 

Environmental Biology of Fishes, 68: 113–128. 

Reyier, E. A., Adams, D. H. & Lowlers, R. H. 2008. First evidence of a high density 

nursery ground for the lemon shark, Negaprion brevirostris, near Cape Canaveral, Florida. 

Florida Scientist, 71(2):134-148. 

Schmidt, T. W. 1986. Food of young juvenile lemon sharks, Negaprion brevirostris (Poey), 

near Sandy Key, western Florida Bay. Florida Scientist, 49: 7–10. 

Shepherd, T. D. & Myers, R. A. 2005. Direct and indirect fishery effects on small coastal 

elasmobranchs in the northern Gulf of Mexico. Ecology Letters, 8: 1095–1104. 

Simpfendorfer, C. A. & Milward, N. E. 1993. Utilisation of a tropical bay as a nursery area 

by sharks of the families Carcharhinidae and Sphyrnidae. Environmental Biology of 

Fishes, 37: 337–345. 

Soto, J. M. R. 2001. Annotated systematic checklist and bibliography of the costal and 

oceanic fauna of Brazil. I. Sharks. Maré Magnum, 1(1): 51–120. 

Springer, S. 1950. Natural history notes on the lemon shark, Negaprion brevirostris. Texas 

Journal Science, 3: 349–359. 

Springer, S. 1960. Natural history of the sandbar shark, Eulamia milberti. Fishery Bulletin, 

61: 1–38 

Springer, S. 1967. Social organization of shark populations. In: Sharks, skates and rays (P. 

W. Gilbert, R. F. Mathewson & D. P. Rall), pp. 149-174. Baltimore: Johns Hopkins Press. 

Sundström, L. F., Gruber, S. G., Clermont, S. M., Correia, J. P. S., de Marignac, J. R. 

D., Morrisey, J. F., Lowrance, C. R., Thomassen, L. & Oliveira, M. T. 2001.  Review 

of elasmobranch behavioral studies using ultrasonic telemetry with special reference to the 

lemon shark, Negaprion brevirostris, around Bimini Islands, Bahamas. Environmental 

Biology of Fishes, 60: 225–250. 

Wearmouth, V. J. & Sims, D. W. 2008. Sexual segregation in marine fish, reptiles, birds and 

mammals: behaviour patterns, mechanisms and conservation implications. Advances in 

Marine Biology, 54: 107–170. 



95 

Wetherbee, B, M,, Gruber, S. H. & Cortés, E. 1990. Diet, feeding habits, digestion and 

consumption in sharks, with special reference to the lemon shark, Negaprion brevirostris. 

NOAA Technical Report NMFS, 90: 29–47. 

Wetherbee, B. M., Gruber, S. H. & Rosa, R. S. 2007. Movement patterns of juvenile lemon 

sharks (Negaprion brevirostris) within Atol das Rocas, Brazil: a nursery characterized by 

tidal extremes. Marine Ecology Progress Series, 343: 283–293. 

Wourms, J. P. 1977. Reproduction and development in chondrichthyan fishes. American 

Zoology, 17: 379–410. 

Wourms, J. P. & Demski, L. S. 1993. The reproduction and development of sharks, skates, 

rays and ratfishes: introduction, history, overview, and future prospects. Environmental 

Biology of Fishes, 38: 7–21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

6 – ANEXOS 

ANEXO 1 – Regras do periódico “Behavioral Ecology”, onde o Artigo 2 será submetido. 
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ANEXO 2 – Escala de quantificação da complexidade estrutural do hábitat utilizada no 

Artigo 2, modificado de Gratwicke & Speight (2005). 
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ANEXO 3 – Regras do periódico “Revista de Etologia”, onde o Artigo 3 será submetido. 
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