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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo estudar aspectos anatômicos e 

morfométricos de crânios de tubarões e raias do Norte e Nordeste. Coletas de 

condrocrânios de exemplares inteiros de tubarões e raias foram realizadas durante o 

desembarque da pesca artesanal na enseada do Mucuripe, em Fortaleza, Ceará, e 

no desembarque da pesca industrial de atuns e afins em Natal, Rio Grande do Norte. 

A pesca artesanal se concentrou na região costeira próxima ao município de 

Fortaleza (3° 46' S 38° 33' W), com predominância de linhas-de-mão e resdes-de-

espera, com profundidades de até 30m, de janeiro de 2002 a julho de 2006. A pesca 

industrial utilizando espinhel-de-fundo, com 80 milhas de "Iong-line", e se concentrou 

em regiões oceânicas, no período de 24 de fevereiro a 10 de março de 2004 entre 

as Latitudes de 1° 23' N e 2° 28' S, e entre as Longitudes de 37° 57' W e 31° 08' W, 

com profundidades variando em torno de 150m. Foram analisados 88 condrocrânios 

de exemplares de 12 espécies pertencentes a quatro ordens de elasmobrânquios, a 

saber: Lamniformes, Carchariniformes, Miliobatiformes, e Rajiformes. Considerando 

todas as estruturas cranianas mensuradas, foram realizadas 1681 medidas em 

elasmobrânquios, sendo 1274 para raias e 407 para tubarões. Nos Laminiformes 

foram analisadas 66 medidas em quatro condrocrânios, sendo examinados um 

condrocrânio de cada uma das quatro espécies. Nos Carcharhiniformes foram 

analisadas 341 medidas em treze condrocrânios_ Nas raias da ordem Rajiformes 

foram analisadas 105 medidas em sete condrocrânios. Em Miliobatiformes foram 

registradas 1169 medidas de 64 crânios. O maior número de medidas foi observado 

em Pteroplatyrygon violacea, podendo atribuir estudos posteriores sobre populações 

para uma avaliação relevantes do seu estoque. O forâmen linfático pode estar 

associado à distribuição geográfica, sendo forâmen sem intersecção para o gênero 

Pteroplatyrygon de habitat oceânico e forâmen com intersecção para o genro 

Dasyatis de habitat costeiro. Em Rhinoptera brasiliensis e espécies afins, estudos da 

musculatura hiomandibular bem como análises do conteúdo estomacal podem 

fornecer aspectos funcionais da variação das cápsulas nasais. A expansão do 

comprimento rostral do condrocrânio de Prionace glauca pode estar associada ao 

longo focinho desta espécie. Recomenda-se que haja continuidade neste trabalho 

para aumentar as informações sobre condrocraniometria de elasmobrânquios do 

Norte e Nordeste do Brasil. 
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MORFOMETRIA DE CONDROCRANIOS EM ELASMOBRÂNQUIOS 

DO NORTE E NORDESTE DO BRASIL 

RICARDO SILVEIRA DE MEDEIROS 

1. INTRODUÇÃO 

Os peixes cartilaginosos (Classe Chondrichthyes) incluem aproximadamente 

49 famílias, 146 gêneros, e cerca de mil espécies de tubarões e raias (Subclasse 

Elasmobranchii), sendo somente três famílias, seis gêneros, e 37 espécies de 

quimeras (Subclasse Holocephalii) (Compagno et al., 2005). 

No Brasil, os elasmobrânquios estão atualmente representados por 160 

espécies, pertencentes a 33 famílias (Soto, 2006). No Ceará, a fauna de 

elasmobrânquios registrada por Gadig et al (2000) é representada por 42 espécies 

(Gadig, 2000). Entretanto, atualizações pelo Grupo de Estudo de Elasmobrânquios 

do Ceará tem evidenciado novas ocorrências de Elasmobranchii e até mesmo o 

primeiro registro de Holocephalii. 

As relações sistemáticas e evolutivas de tubarões e raias refletem incertezas 

e controvérsias, parcialmente porque os táxons têm sido investigados por 

tratamentos superficiais de identificação sistemática; e, também, porque fósseis de 

grupos de elasmobrânquios extintos e viventes são imperfeitamente conhecidos. 

Estudos de suspensão mandibular, musculatura cefálica, e anatomia craniana 

podem revelar aspectos relevantes que inserem os estudos de relações 

sistemáticas e evolucionárias de ancestrais fósseis (Compagno, 1977). 

Muitas populações de Chondrichthyes possuem uma baixa produtividade 

relativa quando comparado aos peixes teleósteos, isto sido deve às diferentes 

estratégias históricas de vida destes distintos grupos. Impactos de pescarias nos 

estoques de Condrichthyes ao redor do mundo, atualmente, têm sido 

constantemente focos de discursão de referências internacionais (Steven et ai, 

2000). Há 5000 anos, Persas e Cretas capturavam e vendiam tubarões, ao redor 

do golfo Pérsico e Mediterrâneo. Atualmente (1950-1997), o Oeste do Oceano 

Índico foi responsável pelas maiores capturas de Chondrichthyes, seguindo pelo 

Oeste Central do Pacifico, Nordeste do Atlântico e Leste do Oceano Índico. No 

Sudoeste do Atlântico, nos últimos anos a Argentina foi o país que obteve o maior 
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índice de capturas (29 000 toneladas em 1997), seguido por Brasil (14 700 

toneladas) e Uruguai (4 900 toneladas), (FAO, 1999). 

A fauna de elasmobrânquios na costa do Norte e Nordeste do Brasil tem 

sido alvo esporádico das pescarias de pequeno e médio porte predominantemente 

artesanal. Elasmobrânquios são geralmente capturados por barcos que utilizam 

espinhei de anzóis, redes-de-espera, redes-de-arrasto-de-fundo; e linhas-de-mão 

(Furtado-Neto et ai., 2001). 

Uma das primeiras ações que devem ser implementadas para a exploração 

sustentável de um recurso pesqueiro, seria a de realização de estudos básicos de 

Biologia Pesqueira, necessários para se determinar os parâmetros biológicos que 

influenciam na pesca. Estes estudos dizem respeito principalmente aos aspectos 

biológicos de morfologia, crescimento, reprodução e alimentação (Fonteles-Filho, 

1989). 

Dentre estes estudos está incluído o estudo dos aspectos morfológicos das 

espécies de elasmobrânquios mais abundantes na pesca. A morfologia de uma 

espécie explorada pela pesca é função fundamental para a manutenção do status 

das populações desta espécie na biocenose. (Fonteles-Filho, 1989). 

Uma das questões importantes com respeito à efetividade ou relevância do 

manejo de estoques é o grau no qual a espécie esta subdividida geneticamente 

(Douglas et al., 1984). Estudos de variação morfológica podem fornecer 

informações de aspectos funcionais que são importantes no conhecimento da 

ecologia das espécies (Wiig, 1992). O Conhecimento do grau de variação 

morfológica intra-especifica, tanto no espaço quanto no tempo, pode contribuir para 

fornecer informações sobre estruturas das populações e padrões de movimentação 

(Pinedo et aI, 1992). 

O condrocrânio (condro, cartilagem) dos peixes cartilaginosos se apresenta 

como uma caixa sem suturas, com diversos foramens relativos a saídas de nervos 

e vasos sanguíneos, além da presença da fossa endolinfática com as suas 

aberturas. Esta caixa tem uma rigidez acentuada pela presença de prismas 

calcificados, denominados por Appiegate (1967) de "tessare". 

Diversas divisões de partes do condrocrânio de elasmobrânquios foram 

propostas. Hemptich e Ehrenberg (1889) citados por Nishida (1990), organizaram a 

região do condrocrânio em seis regiões (placa basal, rostro, região nasal, região 

ótica, região óptica e occipital). A placa basal seria a porção ventral do 

condrocrânio; o rostro seria os apêndices anteriores, normalmente encontrados em 



tubarões e nas raias Rajiformes; a região nasal compreende a porção da cápsulas 

nasais, responsáveis pelo órgão olfatório; a região ótica e óptica se localizam na 

região lateral; e a região occipital seria a porção dorsal, também conhecida como 

teto craniano. 

A partir de Gengenbaur (1872) citado por Nishida (1990), muitos trabalhos 

anatômicos (principalmente a cerca da região cefálica) foram realizados. 

Recentemente podemos citar estudos de anatomia comparativa de Miyake et al. 

(1992), com Rajiformes; Compagno (1984), com Laminiformes, Nishida (1990) com 

Miliobatoidei, Ulisses & Siqueira (1995), no Brasil, com Carcariniformes. Iglésia et 

al. (2004), com Carcariniformes usando dados moleculares. Porém, estudos de 

condrocraniometria ainda têm sido incipientes. 

Atualmente, vários trabalhos sobre elasmobrânquios do Ceará têm sido 

realizados pelo Grupo de Estudo de Elasmobrânquios do Ceará (ELACE), devido à 

importância destes predadores no sistema tráfico dos ambientes marinhos, 

sobretudo tropicais e subtropicais. Entretanto, estudos com o objetivo de conhecer 

os parâmetros básicos biológicos das principais espécies de tubarões e raias, 

freqüentemente capturadas no estado do Ceará ainda devem ser implementados. 

1.1. OBJETIVOS 

GERAL 

• Estudar aspectos anatômicos e morfométricos de condrocrânios de 

tubarões e raias do Norte e Nordeste do Brasil. 

ESPECÍFICOS 

• Estudar aspectos anatômicos e condrocraniométricos de 12 espécies 

pertencentes a quatro ordens de elasmobrânquios (Lamniformes, 

Carchariniformes, Miliobatiformes, e Rajiformes). 

• Equação do gráfico da linha de tendência central e do coeficiente de 

Pearson, das relações condrocraniometria, das espécies de maior 

número de amostras, que são: Pteroplatytrygon violacea, Dasyatis 

guttata, Gymnura micrura e Prionace glauca. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Coleta de condrocrânios de elasmobrânquios 

Coletas de condrocrânios de exemplares inteiros de tubarões e raias foram 

realizadas durante o desembarque da pesca artesanal na enseada do Mucuripe, 

em Fortaleza, Ceará, e no desembarque da pesca industrial de atuns e afins em 

Natal, Rio Grande do Norte. 

Todos os animais coletados foram identificados quanto à espécie, e obtidos o 

comprimento total e o sexo, e dados das pescarias. A identificação das espécies de 

tubarões foi baseada na literatura pertinente, principalmente Bigelow & Schroeder 

(1948), Compagno (1977, 1984) e Gadig (1994). Os exemplares de raias coletados 

foram identificados baseando-se nos guias de identificação de Figuereido & 

Menezes (1977), e Last (1994). 

A pesca artesanal se concentrou na região costeira próxima ao município de 

Fortaleza (3° 46' S 38° 33° W), com predominância de linhas-de-mão e resdes-de-

espera, com profundidades de até 30m, de janeiro de 2002 a julho de 2006. 

A pesca industrial, que se concentrou em regiões oceânicas, utilizou espinhei-

de-fundo, com 80 milhas de "Iong-line", no período de 24 de fevereiro a 10 de 

março de 2004 entre as Latitudes de 1° 23' N e 2° 28' S, e entre as Longitudes de 

37° 57' W e 31° 08' W, com as capturas realizadas em profundidades em torno de 

150m. 

2. 2.Tratamento e conservação dos condrocrânios 

Os condrocrânios dos elasmobrânquios coletados diretamente da pesca 

tiveram de sofrer um tratamento para separá-los dos tecidos musculares. Os 

condrocrânios dos animais coletados da pesca artesanal foram extraídos em 

laboratório, e aqueles obtidos na pescaria industrial e oceânica foram processados 

a bordo do barco de pesca. 

Todos os condrocrânios foram fervidos em água doce e limpos sob água 

corrente utilizando o método de Gomes & Siqueira (1995). Alguns condrocrânios 

foram conservados em sacos plásticos vedados, com álcool 100%, e, outros, em 

bolsa térmica para garantir a integridade do material para análise, no Laboratório 

de Biologia Pesqueira do Departamento de Engenharia de Pesca e na Coleção do 

ELACE (DEP-UFC). 



2.3. Obtenção de medidas morfométricas dos animais coletados. 

As medidas morfométricas, utilizando paquímetro calibrado em mm, 

realizadas das seguintes ordens, foram: 25 para Lamniformes, 30 para 

Carcharhiniformes, 22 para Miliobatiformes e 15 para Rajiformes. As medidas 

morfométricas foram realizadas baseadas em 16 medidas para Rajiformes, por 

Hubbs & Ishiyama (1968). Barreto (2000) realizou 59 medidas em mamíferos 

marinhos (ordem Cetácea) da espécie Turciops truncatus para analisar a variação 

geográfica desta espécie ao longo da costa da atlântica da América do Sul. Por 

isso, considerando os golfinhos vertebrados marinhos e as variadas estruturas que 

compõe o condrocrânio de elasmobrânquios, o presente trabalho propôs mais 

medidas para este grupo. 

Foram analisados 88 condrocrânios de exemplares de 12 espécies 

pertencentes a quatro ordens de elasmobrânquios, a saber: Lamniformes, 

Carchariniformes, Miliobatiformes, e Rajiformes (Figuras 3 a 6). A Tabela 5 mostra 

a seguir as espécies de elasmobrânquios que tiveram condrocrânios analisados. 

Tabela 1 - Espécies de elasmobrânquios com os respectivos números de 
condrocrânios estudados. 

Ordem I Espécie Número de Indivíduos 

Lamniformes Isurus paucus 1 

lsurus oxyrinchus 1 

Alopias superciliosus 1 

Pseudocarcharia 
kamoharai 

1 

Carchariniformes Rhizoprionodon porosus. 1 

Prionace glauca 12 

Rajiformes Rhinobatus percelens 7 

Miliobatiformes Pteroplatytrygon violacea 32 

Dasyatis marianae 7 

Dasyatis g utatta 18 

Gymnura micrura 5 

Rhinoptera brasiliensis 2 

5 



2.4. Relações Condrocraniométricas 

As seguintes correlações condrocraniométricas foram obtidas dos animais 

coletados: 

• Comprimento total do crânio (CCT) x Altura máxima do crânio (ALC) de 

elasmobrânquios; 

• Altura máxima do crânio (ALC) x Altura da cápsula nasal (ALCN) de raias; 

• Altura máxima do crânio (ALC) x Comprimento orbital de tubarões; 

• Altura máxima do crânio (ALC) x Altura rostral (ALROS) de tubarões; 

• Altura máxima do crânio (ALC) x Comprimento da pré-fontanela (CPF) de 

tubarões; 

6 



Figura 1— Bolsista realizando as medidas craniométricas 

Figura 2 — Vista lateral do condrocrânio do tubarão raposa (Álopias superciliosus) 

7 



Tabela 2 - Medidas em condrocrânios de Lamniformes. 

1.CCT Ponta da cartilagem rostral até a extremidade posterior da fosseta 
hiomadibular. 

2.ALC Altura máxima do condrocrânio. 
3.ALROS Atura máxima do rostro. 
4.CPF Ponta do rostro até a margem anterior e dorsal da caixa cerebral. 
5.00 Comprimento da órbita. 
6.LGMXIO Largura máxima inter-orbital. 
7.LGROSB Largura do rostro na base. 
8.ALO Altura máxima da órbita. 
9.CROS Ponta do rostro até a concavidade máxima da cápsula nasal. 
10.LGPORB Largura do processo pós-orbital. 
11.LGPRORB Largura do processo pré-orbital. 
12.LGMNCN Largura mínima entre as cápsulas nasais. 
13.ALCN Altura da cápsula nasal. 
14.DIAMXCN Diâmetro máximo da cápsula nasal. 
15.DIAMNCN Diâmetro mínimo da cápsula nasal. 
16.CINAR Comprimento da região internarial. 
17.DIAMCNL Diâmetro de uma abertura lateral nas cápsulas nasais. 
18.LGMNOV Largura mínima entre as órbitas pelo ventre. 
19. DIAFantCN Diâmetro do forame anterior à cápsula nasal. 
20.DIAFM Diâmetro da abertura acima das primeiras vértebras. 
21.DIAFSHIO Diâmetro da fosseta hiomandibular. 
22.DIANTCX Diâmetro da abertura anterior da caixa condrocraniana, disposta 

frontalmente. 
23.LGMNIO Largura mínima inter-orbital. 
24.DIAFODP Diâmetro de um dos forames no dorso na extremidade posterior. 
25.DIAFVPL Diâmetro do forame no ventre na extremidade anterior, disposto 

lateralmente. 
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Tabela 3 - Medidas em condrocrãnios de Carchariniformes. 

1.CCT Ponta da cartilagem rostral até a extremidade posterior da fosseta 
hiomadibular. 

2.ALC Altura máxima do condrocrânio. 
3.ALROS Atura máxima do rostro. 
4.CPF Ponta do rostro até a margem anterior e dorsal da caixa cerebral. 
5.00 Comprimento da órbita. 
6.LGMXIO Largura máxima inter-orbital. 
7.LGROSB Largura do rostro na base. 
8.LGROS Largura do rostro nas proximidades fenestra rostral. 
9.CROS Ponta do rostro até a concavidade máxima da cápsula nasal. 
10.LGPORB Largura do processo pós-orbital. 
11.LGPRORB Largura do processo pré-orbital. 
12.LGMNCN Largura mínima entre as cápsulas nasais. 
13.ALCN Altura da cápsula nasal. 
14.DIAMXCN Diâmetro máximo da cápsula nasal. 
15.DIAMNCN Diâmetro mínimo da cápsula nasal. 
16.CINAR Comprimento da região internarial. 
17.CETIMO Comprimento etimoidal. 
18.DIAMXFN Diâmetro máximo do forâmen nervoso. 
19.DIAFCN Diâmetro do forame anterior à cápsula nasal. 
20.DIAFM Diâmetro da abertura acima das primeiras vértebras. 
21.DIAFSHIO Diâmetro da fosseta hiomandibular. 
22.DIANTCX Diâmetro da abertura anterior da caixa condrocraniana. 
23.LGMNIO Largura mínima inter-orbital. 
24.D1AFODA Diâmetro do forame no dorso na extremidade posterior. 
25.DIAFODP Diâmetro do forame no dorso na extremidade anterior. 
26.CPPORB Comprimento do processo pós-orbital. 
27.CPPRORB Comprimento do processo pré-orbital. 
28.DIAFVPL Diâmetro do forame no ventre na extremidade anterior, disposto 

lateralmente. 
29.DIAFAPO Diâmetro do forame na apófise. 
30.DIAFOETI Diâmetro do forame nas proximidades do processo etimoidal. 
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Tabela 4-Medidas em condrocrânios de Mioliobatiformes. 

1.CCT Ponta da cartilagem rostral até a extremidade posterior da fosseta 
hiomadibular. 

2.ALC Altura máxima do condrocrânio. 
3.CFANT Comprimento da fontanela anterior. 
4.LGMXFANT Largura máxima da fontanela anterior. 
5.LG1/2FANT Largura no meio da fontanela anterior. 
6.00 Comprimento da órbita. 
7.LG11/20RB Largura da órbita pelo o meio da fontanela anterior. 
8.CPPORB Comprimento do processo pós-orbital. 
9.CPPRORB Comprimento do processo pré-orbital. 
10.LGPORB Largura do processo pós-orbital. 
11.LGPRORB Largura do processo pré-orbital. 
12.LGMNCN Largura mínima entre as cápsulas nasais. 
13.ALCN Altura da cápsula nasal. 
14.CCN Comprimento máximo da cápsula nasal. 
15.DIAMXCN Diâmetro máximo da cápsula nasal. 
16.DIAMNCN Diâmetro mínimo da cápsula nasal. 
17.CINAR Comprimento máximo de uma das cápsulas nasais. 
18. DIAMXFN Diâmetro máximo do forâmen nervoso. 
19.DIAFSHIO Diâmetro da fosseta hiomandibular. 
20.DIAVFM Diâmetro vertical do forame magno. 
21.D1AHFM Diâmetro horizontal do forame magno. 
22.DIAMLC Diâmetro da comissura lateral. 
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Tabela 5 - Medidas em condrocrânios de Rajiformes 

1. CCT Ponta da cartilagem rostral até a extremidade posterior da fosseta 
hiomadibular. 

2.ALC Altura máxima do condrocrânio. 
3.CFANT Comprimento da fontanela anterior. 
4.LGFANT Largura máxima da fontanela anterior. 
5.LG1/2FANT Largura no meio da fontanela anterior. 
6.00 Comprimento da órbita. 
7.LG1V1NCN Largura mínima entre as cápsulas nasais. 
8.ALCN Altura da cápsula nasal. 
9.CCN Comprimento máximo da cápsula nasal. 
10.DIAMNCN Diâmetro mínimo da cápsula nasal. 
11.DIAMXCN Diâmetro máximo da cápsula nasal. 
12.CINAR Comprimento máximo de uma das cápsulas nasais. 
13.DIAMXFN Diâmetro máximo do forãmen nervoso. 
14.DIAHFM Diâmetro horizontal do forame magno. 
15.DIAMFLIN Diâmetro do forâmen linfático 

11 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando todas as estruturas cranianas mensuradas, foram realizadas 

1681 medidas em elasmobrânquios, sendo 1274 para raias e 407 para tubarões 

(Tabela 6). 

Tabela 6 - Número de medidas cranianas para as diferentes ordens estudadas. 

ORDENS 
	

NÚMERO DE MEDIDAS 

Lamniformes 
	

66 

Carchariniformes 
	

341 

Rajiformes 
	

105 

Mil iobatiformes 
	

1169 

O número de amostra mais expressivo foi das seguintes espécies: Prionace 

glauca, Pteroplatyttygon violacea, Dasyatis guttata e Gymnura micrura. Por isso, 

atribui a estas espécies a equação do gráfico da linha de tendência central e o 

coeficiente de Pearson das seguintes espécies relativos às relações 

condrocraniométricas, foram: 

Tabela 7 — Relações, espécies, amostra, equação de tendência, coeficiemte de 

Pearson.3339 

RELAÇÕES ESPÉCIES N EQUAÇÃO DE TENDÊNCIA R2  

ALC X ALCN P. violacea 32 ALC = 0,1503ALCN + 20,379 0,0501 

ALC X ALCN D. guttata 18 ALC = 0,896ALCN +3,1933 0,9558 

ALC X ALCN G. micrura 5 ALC= 0,720ALCN + 2,7609 0,7555 

ALC X CO P. glauca 12 ALC = 0,1349C0+ 61,708 0,1046 

ALC X ALROS P. glauca 12 ALC = 0,1049ALROS + 69,797 0,0256 

ALC X CPF P. glauca 12 ALC = 0,244CPF + 43,529 0,1134 
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O coeficiente Pearson que apresenta o grau de significância das 

correlações se foi relativamente baixo para o número de espécies e medidas. O 

coeficiente de Pearson mais significante foi para Dasyatis guttata (R2=0,958). 

Diante destes resultados faz se necessário um maior número de correlações e 

análises estatísticas para as diferentes medidas condrocraniométricas atribuídas 

neste trabalho. 

Nos Lamniformes foram analisadas 66 medidas em quatro condrocrânios, 

sendo examinados um condrocrânio de cada uma das quatro espécies (Tabela 5). 

Os tubarões da ordem Laminiformes apresentaram condrocrânio hipercalcificado e 

com a extremidade anterior do condrocrânio totalmente fundida e sem forâmen 

(Figura 3). Os animais analisados desta ordem apresentaram uma depressão na 

região anterior do ventre. Esta hipercalcificação também foi observada por 

Compagno (1984). As espécies desta ordem são predadores apicais, estudos 

futuros com outras espécies relacionando com o comportamento alimentar podem 

revelar se a hipercalcificação esta associada ao comportamento de predação. 

Para Isurus paucus, foram obtidas 24 medidas no crânio, sendo o 

comprimento total de 176,8mm e 40,5mm de altura máxima. As medidas mínimas 

foram de 5,1mm e 6,7mm DIAFODP e LGFantCN, respectivamente. Nesta espécie, 

foi verificada uma expansão do condrocrânio no dorso, nas proximidades da 

metade do comprimento da órbita. Também foram observadas uma depressão 

evidente na porção anterior do ventre, nas proximidades das cápsulas nasais, e 

aberturas laterais e externas, dispostas anteriormente, nas cápsulas nasais, além 

de uma crista na porção posterior, mediana e ventral. 

Foram medidas quatorze estruturas em isurus oxyrinchus, sendo a altura 

máxima craniana de 61,8mm. Foi observada uma depressão evidente no ventre na 

porção anterior do condrocrânio e uma crista na porção posterior, mediana e 

ventral. O condrocrânio desta espécie se apresentou deformado devido a alguns 

procedimentos técnicos, impossibilitando a medida do comprimento total. 

Em Alopias superciliosus foram obtidas 23 medidas, sendo que o 

comprimento maximo do crânio foi de 219,2mm. A altura máxima do crânio foi de 

98,1mm. As medidas mínimas foram de 2,9mm; 8,2mm e 8,5mm, registradas no 

DIAFODP, LGMNCN e DIANTCX, respectivamente. O condrocrânio de 

A.superciliosus foi considerado alto com aberturas laterais e externas, dispostas 

anteriormente, nas cápsulas nasais. A largura das cápsulas nasais era bem menor 

do que a largura da margem anterior do processo orbital. A depressão anterior no 
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ventre não era evidente. A abertura pequena na região central da caixa 

condrocraniana estava disposta anteriormente. Foram observados dois pequenos 

forames dispostos lateralmente na região posterior e dorsal. Em função da altura 

do condrocrânio, A. superciliosus, se assemelhou mais com Pseudocarcharia 

kamoharai do que lsurus paucus e I. oxyrinchus. 

A espécie de Lamniforme Pseudocarcharia kamoharai apresentou um crânio 

com altura máxima de 33,1mm, tendo sido contabilizadas cinco medidas. O 

condrocrãnio se apresentou alto, com dois forames na porção superior e mediana. 

Nos Carcharhiniformes foram analisadas 341 medidas em treze 

condrocrânios, sendo examinados um condrocrânio de Rhizoprionodon porosus e 

doze de Prionace glauca (Tabela 5). Os tubarões da ordem Carcharhiniformes 

apresentaram condrocrânio não muito calcificado quando comparado com o 

processo de calcificação dos lamniformes analisados e sem aberturas laterais 

externas nas cápsulas nasais. 

O condrocrânio de R. porosus apresentou comprimento total de 66mm. 

Gomes & Siqueira (1995) observaram uma hipercalcificação em condrocrânios de 

R. porosus em relação a R. lallandi, tendo tal evidência associada a predação. 

Foram observados nódulos na cartilagem rostral mediana, também observados 

pelos autores citados anteriormente. 

O tubarão azul, Prionace glauca, foi o tubarão com maior número de 

amostras obtidas através aa pesca industrial, sendo esta espécie uma das mais 

capturadas com espinhei no Atlântico Sul (Compagno, 2005). Desta espécie foi 

obtido o maior número de medidas craniométricas entre os tubarões estudados. A 

maior altura do condrocrânio de P. glauca foi observada na porção anterior do 

mesmo (Figuras 5 e 6). 

Nas raias da ordem Rajiformes foram analisadas 105 medidas em sete 

condrocrânios da espécie Rhinobatus percelens (Tabela 5). O comprimento total do 

condrocrânio foi de 115,29mm. A altura máxima do condrocrânio foi registrada nas 

proximidades das cápsulas nasais. As medidas mínimas foram ALROS, DIAFLIN e 

LGFANT. 

Em Miliobatiformes foram registradas 1169 medidas de 64 crânios, sendo 32 

de Pteroplatytrygon violacea, 18 de Dasyatis guttata, 7 de Dasyatis mariane, 5 de 

Gymnura micrura, 2 de Rhinoptera brasiliensis. 

No presente trabalho foi observado o foramen sem subdivisão em 

Pteroplatytrygon violacea, ou seja, sem diferença na intersecção dos dois foramens 
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linfáticos. Já em raias do gênero Dasyatis foi verificada separação evidente nos 

dois foramens linfáticos: endolinfática e perilinfático (Figura 4). Em alguns 

Miliobatiformes tem se registrados dois pares de forâmen linfáticos (FL), um 

anteriormente localizado chamado de forâmen endolinfático (ELF) e outro disposto 

posteriormente, chamado de forâmen perilinfático (PFL). Estes foramens são 

localizados na superfície dorsal. Nos gêneros Hexatrygon, Urulophus, 

Potamorygon é encontrado um forâmen linfático, sem subdivisão (Nishida 1990). 

Para raia negra, Pteroplatytrygon violacea, foram realizadas 524 em 32 

condrocrânios de animais observados. O CCT médio do condrocrânio foi de 

80,15mm, e o máximo e o mínimo de 90,6mm e 56,8mm, respectivamente. As 

medidas mínimas registradas foram: DIAFLIN 2,4mm; LGMNCN 4,2mm; ALCN 4,2; 

LG1/2FANT 5,0mm. Foi observada uma proeminência na margem posterior da 

fontanela de condrocrânio desta espécie. 

Para Dasyatis marianae foram obtidos CCT médio, máximo e mínimo 

respectivamente de 67,88mm; 76,0mm e 62,6mm. O ALC médio foi de 19,38mm. 

As medidas mínimas foram DIAMFPLIN 0,9mm; DIAMFLIN 2,1mm; LGMNCN 

1,6mm. 

Em Dasyatis gutatta foi observada que a margem da fontanela era quase 

continua. Para esta espécie os CCT médio, máximos e mínimos foram 

respectivamente de 60,99mm; 170,5mm e 30,1mm. O ALC médio, máximo e 

mínimo foi de 17,29; 44,2 e 8,7mm. As medidas mínimas foram 1,5mm para 

LGMNCN; 0,8 mm para DIAMFPLIN; 1,7 mm para DIAMFELIN. 

Para Gymnura micrura, os CCT máximo, médio e mínimo foram 

respectivamente de 29,68mm; 42,4mm e 21,4mm. Os ALC foram de 6,88mm; 

9,5mm e 5,2mm. As medidas mínimas foram de DIAFLIN 0,7mm; DIAMXFN 

0,6mm; LGMNCN 1,0mm. 

Nos condrocrânios da raia Rhinoptera brasiliensis observados foram obtidos 

ALC médio, máximo e mínimo 33,35mm; 36,2mm e 30,5mm. Nesta espécie a 

altura da cápsula nasal do condrocrânio foi evidentemente maior do que as outras 

raias analisadas. Esta altura da cápsula nasal proporciona uma expansão da 

musculatura hiomandibular, que está associada à alimentação de algumas 

Rajiformes de água doce, segundo RÍNCON (comunicação pessoal, 2006). 
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4. CONCLUSÕES 

• O maior número de medidas foi observado em Pteroplatyrygon violacea, 

podendo atribuir estudos posteriores sobre populações para uma avaliação 

relevantes do seu estoque. 

• 0 forâmen linfático pode estar associado à distribuição geográfica, sendo 

forâmen sem intersecção para o gênero Pteroplatyrygon de habitat oceânico 

e forâmen com intersecção para o genro Dasyatis de habitat costeiro. 

• Em Rhinoptera brasiliensis e espécies afins, estudos da musculatura 

hiomandibular bem como análises do conteúdo estomacal podem fornecer 

aspectos funcionais da variação das cápsulas nasais. 

• A expansão do comprimento rostral do condrocrânio de Prionace glauca 

pode estar associada ao longo focinho desta espécie. 

• Estudos interdisciplinares como anatomia, fisiologia e biogeografia devem 

ser abordados para se obter maiores informações de aspectos funcionais 

das variadas estruturas do condrocrânio. 

• Recomenda-se que haja continuidade neste trabalho para aumentar as 

informações sobre condrocraniometria de elasmobrânquios do Norte e 

Nordeste do Brasil. 



Figura 3 — Vista dorsal comparativa de dois condrocrânios de tubarões. 
Acima (condrocrânio de um lamniforme) 

Abaixo (condrocrânio de um carcharhiniforme) 

Figura 4 — Condrocrânios de raias Dasyatis violacea, D. americana e D. guttata 

(Miliobatiformes) 
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Figura 5— Vista lateral de um condrôcranio de tubarão-azul (Prionace glauca) 

Figura 6 - Vista dorsal de um condrôcranio de tubarão-azul (Prionace glauca) 

18 



4 RHINOBAT1DAE GYIVTIURIDAE DASYATIDAE RHINOPIII-tIDAE CARCARINIDAE LAMNIDAE 

ALC (mm) 

120 

100 -

80 

60 -

40 -

20 

50 100 150 200 250 300 

CCT (mm) 

D. mariane 
	

P. violacea 
	

D. guttata 

G. micrura 
	

) R. percelens 
	

R. brasiliensis 
ALC 

40 	 

10 30 20 

35 -
30 -
25 -
20 -
15-
10- 
5- 
0 	 

O 

ALCN 

40 

19 

Figura 7 - Relação comprimento máximo de crânio x altura máxima do crânio de 

elasmobrânquios 

Figura 8 — Relação entre a altura máxima do crânio (ALC) x altura da cápsula nasal 

(ALCN) de raias 
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Figura 9 - Relação entre altura máxima do condrocrânio (ALC) x comprimento 

orbital (CO) de tubarões. 
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Figura 10 - Relação entre altura do crânio (ALC) x altura rostral (ALROS) de 

tubarões. 
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(CPF) de tubarões. 
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