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1. Resumo 

 Os tubarões pertencem ao grupo dos elasmobrânquios e classe 

Elasmobranchii (peixes cartilaginosos), sendo classificados em 8 ordens 

divididas em 30 famílias e 370 espécies.Os tubarões apresentam sexos 

separados, gônadas tipicamente pares em que ductos se abrem na cloaca, 

podendo ser ovíparos, vivíparos ou ovovivíparos. Produzem ovos que são 

muito ricos em vitelo, mas sem anexos embrionários.  Seu desenvolvimento 

é direto não passando por estado larval sendo que o tempo de “gestação” 

dos filhotes pode variar de 10 a 18 meses. Foram estudados o 

comportamento de acasalamento; a ocorrência de poligamia e poliandria; a 

segregação entre machos e fêmeas;  o comportamento de corte e escolha 

de parceiros; a ocorrência de ‘berçários’ e descrição de casos de 

partenogênese em tubarões ,com vistas a ações de educação para 

preservação da biodiversidade. 

2. Introdução 

 Os tubarões pertencem ao grupo dos elasmobrânquios e classe 

Elasmobranchii. Os elasmobrânquios possuem 8 ordens divididas em 30 

famílias e 370 espécies (LESSA, 1999). Esses animais são representados 

por registros fósseis, considerados os mais eficientes predadores marinhos. 

Todos têm esqueleto formado por cartilagem, apresentam pares de 

brânquias, e possuem dentes que se renovam ao longo da vida 

(SADOWSKY,1990). A sua grande maioria é predador, apesar de existirem 

os filtradores que possuem projeções de brânquias rígidas que funcionam 

como filtro,  se alimentando de fitoplâncton. A sua dieta é composta de 

presas vivas, embora possa se alimentar de animais mortos quando 

disponíveis (SADOWSKY,1990).  

3. Objetivo  

 O objetivo deste trabalho foi o de realizar um levantamento 

bibliográfico sobre a fisiologia e o comportamento reprodutivo de tubarões 

com vistas à ações de educação para preservação da biodiversidade, haja 



vista que esse grupo animal encontra-se em perigo de extinção devido à 

pesca predatória.  

4. Metodologia 

 Foi feito um levantamento bibliográfico na base Scielo de diversos 

artigos relacionados a reprodução em elasmobrânquios. As palavras chaves 

utilizadas foram: reprodução em tubarões, reprodução em elasmobrânquios, 

peixes cartilaginosos, shark reproduction. 

 A partir do levantamento foram estudados o comportamento de 

acasalamento (CORNISH, 2005) e alguns aspectos fisiológicos (HAROLD, 

PRATT JR. E CARRIER, 2001; GRIFFITHS et al, 2012), em especial 

ocorrência de partenogênese em tubarões (CHAPMAN  et al , 2007 e 2008,  

FELDHEIN et al, 2010). 

5. Desenvolvimento 

 Os tubarões apresentam sexos separados, gônadas tipicamente 

pares em que ductos se abrem na cloaca. Podendo ser ovíparos – nos quais 

os ovos são libertados envoltos em cápsulas semirigídas- como ocorre no 

tubarão-gato Scyliorhinus canícula (GRIFFITHS et al, 2012); vivíparos - 

jovens desenvolvem-se dentro de uma estrutura semelhante a uma placenta, 

o que lhes permite serem alimentados diretamente pelo corpo da mãe, como 

no tubarão de cabeça chata, Carcharhinu  leucas e no tubarão azul Prionace 

glauca) ou ovovivíparos- retêm os ovos no interior da fêmea, nascendo 

filhotes completamente formados, cauda primeiro, como no tubarão branco, 

Carcharodon carcharia, e no tubarão tintureira, Galeocerdo cuvier). 

Produzem ovos que são muito ricos em vitelo, mas sem anexos 

embrionários.  Seu desenvolvimento é direto não passando por estado larval 

sendo que o tempo de “gestação” dos filhotes pode variar de 10 a 18 meses 

(SADOWSKY,1990). Para a maioria das espécies de tubarão a possibilidade 

de fertilização ocorre somente no período entre o parto e a próxima ovulação 

uma vez que, quando ocorre a fertilização do ovulo, os ovos uterinos e os 

embriões são susceptíveis de obstruir a passagem do esperma para a 

glândula oviducal  onde os óvulos são fertilizados (BOOMER et al, 2013). 



 

6. Resultados 

 6.1. Distribuição geográfica e habitat  

Os tubarões são animais de ampla distribuição, desde as águas mais 

geladas da Antartida até as águas quentes em climas temperados ou 

equatoriais, podendo apresentar hábitos demersais ou pelágicos de acordo 

com a espécie (COMPAGNO, 1984). 

 6.2. Aspectos da Reprodução em Tubarões: 

 6.2.1. Ocorrência de poligamia e poliandria 

  Segundo BOOMER e colaboradores (2013), foi constatada 

paternidade múltipla em todas as espécies estudadas, sendo um exemplo o 

gênero Mustelus, nas espécies M. antarticus e M.lenticulatus, que são 

ovovivíparos. Essas espécies retornam ao local de nascimento com precisão 

quase que exata para a reprodução. Os machos são os primeiros a chegar 

ao local, onde aguardam as fêmeas para cruzar, sendo a população de 

machos mais numerosa e assim possibilitando a paternidade  múltipla. Em 

Mustelus  lenticulatus, conhecido pelo nome popular de cação do diabo, 

foram feitas análises genéticas que comprovaram a paternidade múltipla de 

suas ninhadas (BOOMER et al,  2013). 

 Existem diversos fatores que evidenciam a paternidade múltipla, uma 

vez que os tubarões não apresentam cuidado parental ou presentes pré-

núpcias,sendo que esse comportamento levaria a fêmea a procurar diversos 

parceiros. Os pesquisadores acreditam que esse comportamento aumentaria 

a fecundidade, sendo um meio para evitar a consangüinidade, e o fato da 

fêmea copular com diversos machos evitaria que existissem conflitos entre 

machos por disputa de fêmeas. Até o momento não existem estudos 

conclusivos para comprovar essas hipóteses (BOOMER et al, 2013). 

6.2.2 Segregação entre machos e fêmeas 

 Os machos tem pouco investimento na produção de gametas e 

cuidado parental, porém podem obter maior recompensa genética em um 



maior número de eventos de acasalamento que as fêmeas, o que causa 

mudança no comportamento dos machos e impactam negativamente o 

sucesso reprodutivo das fêmeas. Essas diferenças de comportamento, não 

apenas entre tubarões mas em todos os animais, causa a separação 

espacial entre os sexos, o que leva à segregação sexual (JACOBY et al, 

2010). 

 Predadores como os tubarões formam conjuntos de indivíduos do 

mesmo sexo como parte do seu comportamento diurno. Esse tipo de 

comportamento é contrastante com o comportamento durante o período 

reprodutivo (JACOBY et al, 2010). Os mesmos autores citam estudos de  

segregação espacial em tubarão-gato Scyliorhinus canícula: fêmeas 

maduras formam grupos em um labirinto de cavernas rasas nas águas mais 

quentes da costa, enquanto os machos encontram-se em maiores 

profundidades, em mar aberto.  

 

Estudos com tubarões brancos Carcharodon carcharias mostram que 

em torno de uma ilha habitada por focas (False Bay, África do Sul), no 

outono e inverno machos e fêmeas são encontradas mais próximas à costa 

dessa ilha. Em contraste, na primavera e verão ocorre uma segregação, com 

as fêmeas sendo encontradas em grande número na baía, onde os machos 

são pouco vistos Este estudo evidencia a segregação sexual espacial não 

apenas de adultos, mas também entre jovens e filhotes, e demonstra a 

importância da conservação das áreas de modo a evitar confrontos com a 

população humana (KOCK et al, 2013).  

6.2.3 Comportamento de corte - escolha de parceiros 

 Estudos indicam que a escolha de parceiros pode ser causada pelo 

tipo de comportamento do indivíduo e liberação de feromônios (HAROLD, 

PRATT JR. E CARRIER, 2001). 

Foi feita uma observação em cativeiro do tubarão mangona 

Carcharias  taurus. O aquário mantinha dois exemplares machos e uma 

fêmea, sendo que estes não estavam demonstrando interesse na fêmea até 

o momento que ela apresentou um comportamento de ficar próximo ao 

substrato e mexendo a nadadeira pélvica. Os dois machos demonstraram 



interesse mas apenas o macho alfa se aproximou da fêmea, sendo que a 

mesma apresentou comportamento submisso. Os animais nadaram em 

paralelo até a introdução do clasper, sendo que a cópula durou 1,2 min e 

após isso o macho demonstrou pouco interesse na fêmea (HAROLD, 

PRATT JR. E CARRIER, 2001). Acredita-se que a fêmea liberou feromônios 

para atrair os machos, podendo ser observado mudança de coloração com a 

liberação desses hormônios em algumas espécies, como é o caso do 

tubarão lixa, Ginglymostom acirratum (HAROLD, PRATT JR. E CARRIER, 

2001). 

 Uma característica relevante para a cópula é a espessura da pele, 

sendo que é maior em fêmeas do quem em machos na maioria das 

espécies. Esse fator é particularmente importante, uma vez que um dos 

estímulos que o macho faz na fêmea no momento da cópula são mordidas 

dorsais, e essa camada mais espessa seria para a maior resistência a 

possíveis ferimentos mais graves. Esse comportamento foi observado em C. 

melanopterus (tubarão galha preta) e em Carcharodon carcharias (tubarão 

branco) , entre outros exemplos (HAROLD, PRATT JR. E CARRIER, 2001). 

 Outro tipo de comportamento foi analisado no aquário do Guarujá 

Aquamundo onde o macho apresentou o comportamento de morder as 

nadadeiras da fêmea e bater o focinho na barriga da fêmea para vira-la 

como ventre para cima, sendo que a perseguia continuamente. Logo após 

esse comportamento a fêmea pos oito ovos e na segunda postura quarenta 

ovos com onze nascimentos (RIBEIRO et al,  2009). 

6.2.4.Comportamento de acasalamento- cópula 

 De uma maneira geral a cópula ocorre em épocas sazonais, 

especialmente em épocas quentes, sendo que o fotoperíodo também tem 

grande influência, e que temperaturas e fases da lua podem alterar o 

comportamento sexual (HAROLD, PRATT JR. E CARRIER, 2001). No 

período da cópula os tubarões em geral ficam em jejum prolongado, 

causando alterações em seus órgãos internos e podendo apresentar 

comportamento agressivo (HAROLD, PRATT JR. E CARRIER, 2001). 



 A copula foi observada em apenas algumas espécies que não 

apresentam natação permanente, ou seja, podem respirar sem 

obrigatoriamente ter a natação para bombeamento de brânquias como o 

tubarão Chiloscyllium punctatum.Nessas espécies pode-se observar um tipo 

de bombeamento nas brânquias para oxigenação no momento da cópula. Já 

quanto às espécies de natação obrigatória, como o tubarão branco 

Carcharodon  carcharias, acredita-se que a cópula ocorra durante a natação 

ou quando a espécie esteja em águas rasas (CAULEY, 2010). 

 A observação de cópula da espécie Chiloscyllium  punctatum(tubarão 

bamboo) foi feita por Cornish em 2005. Foi observado que o macho mordeu 

a nadadeira peitoral lateral da fêmea, de modo a ficarem deitados lado a 

lado na posição vertical, a seguir ficam girando, momento em queo macho 

introduz o clasper na cloaca da fêmea. A cópula dura cerca de dois minutos 

após o que os dois ficam paralelos no substrato por cerca de um minuto 

sendo que o macho nada e logo após a fêmea. 

 A cópula da espécie Carcharhinus  melanopterus (pontas negras do 

recife) foi descrita por Cauley (2010) da seguinte forma: o macho, com a 

boca, puxa a nadadeira caudal da fêmea no centro de modo que a mesma 

vire, a seguir morde a nadadeira lateral e a arrasta no substrato deixando-a 

com o ventre para cima; depois deixa a fêmea na vertical ficando paralelo a 

ela eintroduz o clasperna cloaca da fêmea. A cópula dura 68 segundos. 

 Na espécie Ginglymostom acirratum (tubarão enfermeiro ) observou-

se que macho e fêmea nadam em paralelo em sincronia lado a lado. O 

macho fica deitado com o ventre virado para cima e a fêmea repousa acima 

dele sendo que as nadadeiras pélvicas se unem.  O macho dá mordidas na 

nadadeira peitoral da fêmea, se alinhame ocorre a introdução do clasper 

(HAROLD, PRATT JR. E CARRIER, 2001). 

 Na espécie Carchariastaurus (tubarão mangona) observou-se que a 

fêmea fica nadando com a parte pélvica perto do substrato. Somente quando 

se tem a aceitação do macho a fêmea arqueia a barbatana pélvica ao 

macho, ambos se alinhame ocorre a introdução do clasper (HAROLD, 

PRATT JR. E CARRIER, 2001). 



6.2.5 'Berçarios' 

 Os chamados "berçarios" fazem parte do comportamento reprodutivo 

dos tubarões, sendo um local de reprodução e desova considerado seguro 

pela espécie,contribuindo com a preservação dos filhotes e possibilitando a 

perpetuação da espécie. Ambientes costeiros apresentam um ambiente 

importante para os tubarões. A escolha do considerado "ambiente perfeito" 

para as espécies é feita através de fatores abióticos tais como temperatura, 

salinidade, disponibilidade de presa, possível predação e a presença de 

correntes (CORTE et al, 2010). Essas áreas estão geralmente localizadas 

em regiões costeiras de águas rasas onde os filhotes podem encontrar 

comida abundante e pouca predação (CASTRO, 1992). 

  6.2.6 Partenogênese 

 Casos de partenogênese estão restritos a tubarões Carcharhiniformes 

uma vez que apresentam viviparidade placentária e em ambos os casos a 

prole foi homozigota completa (FELDHEIN et al, 2010). 

 Foi estudado um tubarão martelo fêmea Sphyrna  tiburo (FELDHEIN 

et al, 2010) capturado ainda jovem. O animal foi isolado em cativeiro onde 

teve uma prole que era homozigota para um material alelo polimórfico. Essa 

prole viveu três dias, pois foi morta por outro peixe do aquário. O mesmo 

autor estudou um tubarão galha preta Carcharhinus  limbatus que foi isolado 

por 9 anos em cativeiro e  foi descoberto um embrião desenvolvido na sua 

necropsia e era um embrião homozigoto para um alelo materno. 

 Foram estudados dois casos de partenogênese no tubarão bamboo 

Chiloscyllium  plagiosum, sendo que os filhotes viveram por pelo menos 

cinco anos, constatando-se assim que fêmeas podem obter filhotes por 

partenogênese (FELDHEIN et al, 2010).Em 2005 foi isolado um exemplar 

fêmea do tubarão bamboo Chiloscyllium punctatum, sendo que o mesmo 

teve uma desova, e os ovos foram incubados para análise de possível 

fecundação (FELDHEIN et al, 2010). Outra constatação de partenogênese 

foi feita na mesma espécie, sendo uma jovem fêmea que foi capturada e 

isolado com um macho por mais de três anos, sendo que se obteve-se 

sucesso na reprodução de 2 exemplares (CHAPMAN et al,2007). 



Em outro estudo de CHAPMAN e colaboradores (2008), sete ovos 

foram depositados pelo C. plagiosum entre março e agosto de 2002. Todos 

os 7 foram salvos e incubados durante 15-16 semanas. Quatro ovos se 

desenvolveram em quinze semanas, sendo homozigotas para seis alelos 

maternos e 4 loci polimórficos microssatélites Todos eram do sexo feminino 

e foram mantidos em outro tanque. Todos se desenvolveram, sendo que 

uma nunca se alimentou e morreu em 14 dias, as outras três viveram por 

mais de um ano, sendo que com 15 meses um dos exemplares saltou do 

tanque e morreu,os outro dois tiveram um bom desenvolvimento e foram 

separados do tanque onde a análise teve seu fim.   

7. Considerações finais: 

 Podemos concluir que o real conhecimento de uma espécie vai além 

de hábitos, tipo de alimentação, e características, sendo sua reprodução 

importante fator para compreendermos sua distribuição e a importância de 

se demarcar áreas de interesse para conservação, evitando confrontos entre 

tubarões e seres humanos. Os tubarões apresentam maturidade sexual 

tardia, após os doze anos (em sua maioria), e sua gestação pode durar mais 

de 10 meses, fatores que, juntamente com sua predação por ações 

antrópicas, faz com que a maioria das espécies esteja em risco de extinção. 

 O conhecimento dos hábitos, das épocas e locais de reprodução 

desses animais propicia ações de conservação, de modo a preservar esses 

momentos cruciais para a espécie, colaborando com o equilíbrio da vida 

marinha.  
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