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RESUMO 

 

Tubarões, raias e quimeras são peixes cartilaginosos representantes da classe 
Chondrichthyes, subclasse Elasmobranchii [1]. Na costa brasileira, ocorrem 
cerca de 140 espécies de elasmobrânquios marinhos [2] e 16 espécies 
continentais [3]. No Brasil, mais d
extinção, sendo pesca e captura acidental as principais causas [4]. Nas 
situações de pesca acidental, em que o animal sobrevive, ele é encaminhado 
para instituições que irão mantê
vida livre. A construção do cativeiro deve considerar a espécie e seus 
comportamentos naturais, a fim de reproduzir seu habitat, garantindo maiores 
chances de sobrevivência [5]. A partir do bom manejo em cativeiro, diversas 
instituições se utilizam dos animais para desenvolver literaturas a respeito da 
fisiologia, da anatomia, do comportamento, das necessidades nutricionais etc. 
Objetivos: expor os manejos necessários para tubarões em cativeiro, 
destacando a importância do conhecimento para a
marinha como um todo. Material & Métodos: o presente trabalho foi realizado 
com base nos volumes de Smith et al. (2004; 2017) “Elasmobranch Husbandry 
Manual I e II” e a partir de revisão bibliográfica, utilizando a base de dados 
Scielo. Resultados: Para um cativeiro adequado, a qualidade da água deve ser 
estabelecida com base no pH, entre 8,0 e 8,4, ajustável com bicarbonato de 
sódio; na temperatura, adaptável de acordo com as necessidades da espécie 
cativa; na salinidade, cujo controle
cálcio e potássio; na dissolução de gases, que deve ser próxima aos valores 
atmosféricos; e no controle da concentração de compostos nitrogenados, como 
a amônia e o nitrito [8]. Além disso, é ideal que seja estabele
de novos animais, em tanques de tamanho e formato adequados a cada 
espécie, de forma que a adaptação e a profilaxia sejam apropriadamente 
realizadas. Para o tratamento de afecções mais comumente observadas, como 
infecções bacterianas ou i
fármacos intramusculares, como Amicacina, Enrofloxacina e Ivermectina; assim 
como, banhos de imersão em cobre, formalina ou a simples redução de 
salinidade atuam como opções no controle de ectoparasitas [9]
manejo dos tubarões em cativeiro, deve
nutricionais das espécies, além de variações dietéticas nas diferentes épocas 
do ano, em virtude da disponibilidade de alimento na natureza [10]. Portanto, o 
cuidado no transporte e armazenamento é fundamental, principalmente, de 
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Tubarões, raias e quimeras são peixes cartilaginosos representantes da classe 
Chondrichthyes, subclasse Elasmobranchii [1]. Na costa brasileira, ocorrem 
cerca de 140 espécies de elasmobrânquios marinhos [2] e 16 espécies 
continentais [3]. No Brasil, mais de 50 espécies de tubarões são ameaçadas de 
extinção, sendo pesca e captura acidental as principais causas [4]. Nas 
situações de pesca acidental, em que o animal sobrevive, ele é encaminhado 
para instituições que irão mantê-lo em cativeiro e, se possível, r
vida livre. A construção do cativeiro deve considerar a espécie e seus 
comportamentos naturais, a fim de reproduzir seu habitat, garantindo maiores 
chances de sobrevivência [5]. A partir do bom manejo em cativeiro, diversas 

tilizam dos animais para desenvolver literaturas a respeito da 
fisiologia, da anatomia, do comportamento, das necessidades nutricionais etc. 
Objetivos: expor os manejos necessários para tubarões em cativeiro, 
destacando a importância do conhecimento para a conservação da vida 
marinha como um todo. Material & Métodos: o presente trabalho foi realizado 
com base nos volumes de Smith et al. (2004; 2017) “Elasmobranch Husbandry 
Manual I e II” e a partir de revisão bibliográfica, utilizando a base de dados 

. Resultados: Para um cativeiro adequado, a qualidade da água deve ser 
estabelecida com base no pH, entre 8,0 e 8,4, ajustável com bicarbonato de 
sódio; na temperatura, adaptável de acordo com as necessidades da espécie 
cativa; na salinidade, cujo controle é realizado dosando-se sódio, magnésio, 
cálcio e potássio; na dissolução de gases, que deve ser próxima aos valores 
atmosféricos; e no controle da concentração de compostos nitrogenados, como 
a amônia e o nitrito [8]. Além disso, é ideal que seja estabelecida a quarentena 
de novos animais, em tanques de tamanho e formato adequados a cada 
espécie, de forma que a adaptação e a profilaxia sejam apropriadamente 
realizadas. Para o tratamento de afecções mais comumente observadas, como 
infecções bacterianas ou infestações endoparasitárias, podem ser utilizados 
fármacos intramusculares, como Amicacina, Enrofloxacina e Ivermectina; assim 
como, banhos de imersão em cobre, formalina ou a simples redução de 
salinidade atuam como opções no controle de ectoparasitas [9]
manejo dos tubarões em cativeiro, deve-se atentar às particularidades 
nutricionais das espécies, além de variações dietéticas nas diferentes épocas 
do ano, em virtude da disponibilidade de alimento na natureza [10]. Portanto, o 
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com base nos volumes de Smith et al. (2004; 2017) “Elasmobranch Husbandry 
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fármacos intramusculares, como Amicacina, Enrofloxacina e Ivermectina; assim 
como, banhos de imersão em cobre, formalina ou a simples redução de 
salinidade atuam como opções no controle de ectoparasitas [9]. Durante o 

se atentar às particularidades 
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do ano, em virtude da disponibilidade de alimento na natureza [10]. Portanto, o 
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peixes ósseos, fonte de proteína mais usada na nutrição de tubarões, pela fácil 
perda de nutrientes e minerais. Logo, torna
suplementação nutricional
animais selvagens, no geral, em cativeiro permite seu estudo e, quando 
possível, a extensão de tal conhecimento aos anima
facilita a abordagem para medidas de conservação e preservação. O 
aprendizado referente ao manejo correto de tubarões em cativeiro facilita a 
expansão do conhecimento por parte da comunidade científica, assim como o 
contato entre a população e esses animais, buscando o ensino a respeito da 
importância dos elasmobrânquios na natureza e visando a conscientização em 
prol da conservação do bioma marinho.

 
Palavras-chave: Cativeiro; conservação; elasmobrânquios; manejo; tubarões.
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peixes ósseos, fonte de proteína mais usada na nutrição de tubarões, pela fácil 
perda de nutrientes e minerais. Logo, torna-se necessário atribuir a 
suplementação nutricional à rotina [11]. Discussão & Conclusão: Manter 
animais selvagens, no geral, em cativeiro permite seu estudo e, quando 
possível, a extensão de tal conhecimento aos animais de vida livre, o que 
facilita a abordagem para medidas de conservação e preservação. O 
aprendizado referente ao manejo correto de tubarões em cativeiro facilita a 
expansão do conhecimento por parte da comunidade científica, assim como o 

população e esses animais, buscando o ensino a respeito da 
importância dos elasmobrânquios na natureza e visando a conscientização em 
prol da conservação do bioma marinho. 
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