
TUBARÕES-SERRA
O peixe 

marinho mais 
em risco do 

mundo

Os tubarões-serra fazem parte de um grupo reduzido de raias, que se 
assemelham a tubarões, outrora comuns na costa de zonas de água quente 
e de pouca profundidade. O nome tubarão-serra é-lhe atribuído devido ao 
seu focinho dentuço denominado rostrum que serve para detectar pequenos 
sinais electromagnéticos das suas presas, e para deferir uma pancada forte 
no seu alvo - desta forma derrubar o peixe que se encontre na coluna de água 
- antes de o comer! Infelizmente para o tubarão-serra, a sua mais notável 
característica de adaptação é também a causa da redução do numero desta 
espécie, e é neste momento o peixe marinho mais em risco do mundo.

O que 
os torna 

vulneráveis?

Onde  
podem
ser vistos?

HISTÓRICO

ATUALMENTE

São facilmente enredados
O focinho dentuço dos tubarões-serra fica 

preso facilmente em redes de pesca.

Reprodução lenta 
Os tubarões-serra atingem a maturidade 

tarde no seu ciclo de vida e teem um 

numero reduzido de jovens.

Valioso
Quando são apanhados, os tubarões-serra 

são retidos pelo valor das suas “serras” 

(rostrum), barbatanas assim como pela  

sua carne, pele e ovos.

Perca de habitate natural
Os tubarões-serra vivem em zonas costeiras 

e ribeirinhas que estão a desaparecer 

como consequência do desenvolvimento e 

crescimento populacional humano.

Esta informação foi tirada da Sawfish Conservation Strategy do IUCN Shark Specialist Group (SSG) feito como resultado do SSG workshop em 2012 patrocinado  
pela Save Our Seas Foundation; Dulvy et al. in press. Ghost of the coast: Global extinction risk and conservation of sawfishes. Aquatic Conservation: Marine and 
Freshwater Ecosystems.

Onde  
vivem?

Os tubarões-serra vivem nos rios, 

lagos, estuários e no mar em zonas 

costeiras de pouca profundidade, 

incluindo manguezais. Estes estão 

adaptados para tolerar vastos e 

variados níveis de salinidade.

do corpo é o rostrum (serra)

o 
numero 
total de 

espécies de 
tubarões-serra

metros de uma ponta á outra

é o seu comprimento máximo

o numero de países 
em que no passado 
se podiam encontrar 
tubarão-serras

o numero de países 
que perderam pelo 
menos uma espécie 
de tubarão-serras

o numero de países em 
que os tubarão-serras 
são neste momento 
inexistentes

a percentagem atual das 
zonas onde existem que teem 
medidas especificas de 
proteção do tubarões-serra

O que pode ser feito 
para os salvar

1.   

2. 

3. 

4. 

5.

Acordos internacionais de conservação

Leis de proteção nos países chave 

Educação e envolvimento com a comunidade

Fazer cumprir, fazer cumprir, fazer cumprir

Angariação de fundos

Tubarão-serra candú

Tubarão-serra dentuço

Tubarão-serra anão 

Tubarão-serra africano

Tubarão-serra estreita

LAGOS RIOS MARESTUÁRIOSMANGUEZAIS


