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Biologia, Ecologia e Corrente Estatus do Tubarão baleia 

Tubarões-baleia (Rhincodon tynus) são os mariores entre todas as spécies de peixes, atingindo um 

comprimento de até 20m, 34 toneladas1,2 e aproximadamente 100 anos de idade3,4. Apesar do seu 

tamanho gigantesco são inofensivos aos seres humanos; embora sejam tubarões verdadeiros, eles 

se alimentam exclusivamente de zooplânctons e pequenos peixes2. Tubarões-baleia habitam tanto o 

ambiente costeiro como pelágico e passam boa parte do seu tempo perto da superficie na camada 

epilágica, fazendo ocasionalmente mergulhos profundos (>1000m), o que talvez seja parte da sua 

estratégia de forrageamento5,6. Tubarões-baleia são capazes de fazer grandes migrações de milhares 

de Kms5,7,8,9,10,11,12,, aparentemente  `as águas quentes são uma das poucas barreiras que restrigem o 

movimento dessa espécie. Evidências de estudos genéticos indicam que há apenas algumas 

subdivisões de populações no mundo, apesar de haver diferenças significativas entre as populações 

do Atlântico e do Indo-Pacífico13,14. 

Sabe-se muito pouco sobre a reprodução do tubarão-baleia, apenas através de uma fêmea 

capturada por pescadores em Taiwan, a qual carregava mais de 300 embriões15.    O tamanho grande 

dos embriões é provavelmente uma estratégia para combater a altíssima taxa de mortalidade, visto 

que rescem nascidos pequenos (tamanho entre 50-70cm) são predados por grandes peixes e 

tubarões (ex. Marlin azul Makaira nigrican, e tubarão azul Prionace glauca)16.  Tubarões-baleia são 

animais ovovivíparos, isto é, eles retêm os ovos dentro do corpo até a eclosão no útero. Actividades 

reprodutivas tais como rituais de acasalamentos, cruzamentos, e nascimentos nunca foram 

registradas. Alguns poucos recém-nascidos já foram vistos, porém juvenis < 2.5 m de comprimento 

são raramente observados.17,18. Agregação sexual é comum entre tubarões-baleia, sendo as 

agregações costeiras costituídas principalmente por machos imaturos de 3 até 7 metros 19,20,21.  

  Embora essa espécie tenha uma distribuição circumtropical, e exista em aproximadamente 124 

países desde o Canadá no norte até a Austrália no Sul, existem apenas 19 lugares em regiões 



tropicais e sub-tropicais onde as agregações são previsíveis22.  Nestes lugares os tubarões aparecem 

por causa de eventos de productividade local de curta duração, tais como a explosão (bloom) de 

plâcton no México e na Austrália, eventos de reprodução de peixes em Belize ou eclosão de larvas 

de carangueijos em Chistmas Island e Austrália22.  

Tradicionalmente os tubarõe- baleia tem sido pescados no Sudeste da Ásia (Taiwan23 e Filipinas24) e 

ĺndia25  e em pequena escala no Oceano ĺndico por causa da sua carne, barbatanas e óleo de fígado.  

Tubarões-baleia são particularmente susceptíveis `a pressões antrópicas devido `a sua história 

natural e suas características ecológicas, tais como taxa de crescimento lento e maturação sexual 

tardia (por volta de 30 anos), desta forma a pesca focada nesses animais colapsa rápidamente e 

actualmente tem sido descontinuada22
. A mortalidade por outras fontes, tais como estrangulamento 

por redes e atropelamento por navios são comuns e muitos tubarões apresentam cicatrizes de 

hélices de barcos26. Diminuições em populações tem sido registradas no Oeste da Austrália, na 

Tailândia, na África do Sul, na California, nas Filipinas, em Taiwan, ĺndia e Maldivas3,27. Além dos 

impactos atropológicos, tubarões-baleia adultos possuem poucos predadores, embora 

ocasionalmente são atacados por grandes predadores tais como as baleias orcas (Orcinus orca), os 

tubarões brancos (Carcharodon carcharias) e os tubarões tigres (Galeocerdo cuvier)22,26. 

 

A indústria do turismo gerada pelos tubarões-baleia 

Nos útimos anos, o aumento das preocupações com a conservação e a conscientização dos 

benefícios econômicos gerados pelo turismo, têm levado os países `a busca de formas mais 

sustentáveis da indústria turística.   Devido ao seu enorme tamanho,  temperamento pacífico e sua 

dieta plânctonica, o tubarão baleia tornou-se uma  das espécies mais populares como atractivo 

turístico e actualmente a maioria das áreas onde há agregações desses animais recebem um grande 

número de visitantes, os quais vão para esses locais para ver e nadar com os tubarões. 

Tubarões baleias são espécies bandeiras e atraem um grande número de turistas para Moçambique, 

desde mergulhadores experientes até turistas sem nenhuma experiência na área. Muitos visitantes 

(tanto mergulhadores como não mergulhadores) vão para a Província de Inhambane com o 

objectivo de nadar com os tubarões-baleia. Um estudo em Tofo, baseado em 530 questionários 

direcionados para mergulhadores, mostrou que tubarões baleias e as raias mantas são as duas 

primeiras razões pela qual mergulhadores vêm para o país28. Uma revisão das revistas internacionais 



sobre turismo marinho em Moçambique,  reve-la a importância desses peixes gigantes na promoção 

de Moçambique como destino turístico internacional (ver alguns exemplos em anexo). 

O turismo para observação de tubarões-baleia pode gerar um aumento significantivo na econômia 

regional.    Rendimentos globais deste tipo de turismo foram estimados em US$47,5 milhões em 

200429, e o valor anual de cada tubarão baleia em 106 indivíduos identificados em Belize foi 

estimado em US$34.906 em 200229. Na região de Ningaloo na Austrália, turistas que viajaram para lá 

por causa dos tubarões-baleia gastaram cerca de AU$6,0 milhões (US$4,5 milhão) em 200629. Uma 

elevada proporção do turismo de observação de tubarões-baleia encontra-se em países em 

desenvolvimento,  gerando um incentivo econômico conscistente para a proteção ou gestão dessa 

espécie ao invéz do seu uso extrativista. 

 

Populações de Tubarões-Baleia em Moçambique 

 Tubarões-baleia estão presentes em gandes abundâncias na Província de Inhambane, desde Závora, 

no sul, até o Arquipélago de Bazaruto, no norte; e no extreme sul do país desde a Ponta Mamoli até 

a fronteira. Os tubarões são presentes em grandes densidades ao longo de uma pequena área de 

linha costeira desde a Praia de Tofo até a Praia do Rocha30. No total, 447 indivíduos de tubarões-

baleia (até o presente momento) foram identificados nesta costa, representando mais de 20% da 

população mundial conhecida para essa espécie.  A costa Moçambicana é uma importante área para 

alimentação de machos juvenis e adultos, sendo que esses comprometem 72% da população. 

Muitos desses tubarões (aproximadamente 74%) estão de passagem, ficando na área por apenas 

alguns dias ou meses antes de continuarem sua migração; entretanto, os 26% remanescentes 

podem ser considerados residentes de longo períodos ou visitantes regulares31. 

 Actualmente projectos de pesquisas tem focado na identificação de ligações migratórias entre 

Moçambique e outras regiões com agregações conhecidas. O banco de dados online de tubarões-

baleia (www.whaleshark.org) é uma ferramenta vantajosa e tem facilitado a troca de dados sobre 

rotas entre diferentes times de pesquisadores32. Entretanto, os tubarões-baleia de Moçambique 

ainda não foram identificados em nenhuma outra área de agregação conhecida no Oceano ĺndico, 

tais como Seychelles, Djibouti, Maldivas ou Oeste da Austrália19,31.  Muitos tubarões tem sido 

observados em Sodwana Bay no nordeste da África do Sul31, indicando que os tubarões-baleia 

podem cruzar bordas internacionais regularmente ao longo da costa sudeste Africana. Um tubarão 

com tag (sensor), migrou de Inhambane para a Província de Gaza e `a partir de lá cruzou o Canal de 

Moçambique até o sudeste de Madagascar durante um período de 87 dias5. A grande porporção de 



machos jovens identificado em Moçambique sugere que esta população é provavelmente 

componente de uma população  maior regional, contudo as conexões migratórias ainda são poucas 

entendidas. Aparentemente, tubarões-baleia adultos preferem águas oceânicas já que eles são 

raramente observados em regiões costeiras.    

 

Medidas Internacionais de Conservação 

Tubarões-baleia beneficiam-se de uma série de medidas de gestão e conservação que aumentam 

sua visibilidade localmente, nacionalnalmente e internacionalcionalmente. Tubarões-baleia são 

protegidos na maioria dos locais onde há agregações, incluindo Austrália, Belize, Djibouti, Honduras, 

ĺndia, Maldivas, México, Nova Zelândia, Palau, Filipinas, Seychelles, Taiwan, Thailandia, e E.U.A.. No 

Oeste do Oceano ĺndico, a espécie é totalmente protegida em dois países conhecidos por 

apresentarem as maiores agregações de tubarões-baleia (excluindo Moçambique): Djibouti e 

Seychelles. Tubarões-baleia foram protegidos em águas territoriais em Djibouti em 2004. Eles 

também foram protegidos ao longo das águas territoriais em Seychelles pelo Regulamento de 

Proteção de Animais Selvagem (Tubarão-Baleia) em 2003. Neste país, um Código de Conduta para 

interações com tubarões-baleia foi desenvolvido por pessoas interessadas baseado no Código de 

Conduta da Austrália, este já foi aprovado pelo Governo e espera a inclusão na legislação. 

  Globalmente o tubarão-baleia é incluído na Lista Vermelha da União Mundial para Conservação 

(IUCN) das Espécies Ameaçadas `a Extinção como sendo “vulnerável” dentro da descrição VU 

A1bd+2d33. A justificativa para essa classificação é dada como se segue: 

   “O tubarão-baleia (Rhincodon typus) é uma espécie cosmopolita de águas tropicais e temperadas 

quentes e é o maior Chondrichthyes existente vivo. Sua história natural é pouco conhecida, mas sabe-

se que esta espécie possui uma elevada taxa de fecundação e migra distâncias extremamentes 

longas. As populações parecem terem sido devastadas pela pesca de arpão no Sudeste da Ásia e 

talvez por captura acidental por outras pescas. Essa espécie é vulnerável `a pesca comercial por ter 

um elevado valor no marcado internacional, ter uma estratégia de vida do tipo K e ser altamente 

migratória.  Turismo de mergulho envolvendo essa espécie tem sido recentemente desenvolvido em 

numerosos locais no mundo, demostrando que essa espécie é muito mais valiosa viva do que 

pescada.” 

Embora a lista da IUCN não garanta o estado de conservação dessa espécie, ela colabora para 

aumentar a conscientização sobre sua vulnaberidade entre os tomadores de decisões. 



Apesar dos tubarões-baleia serem listados em diversas convenções internacionais, a única lista que 

actualmente oferece alguma forma de regulamentação e proteção dos tubarões-baleia é a 

Convenção Internacional do Comércio de Espécies da Fauna e Flora Ameaçadas (CITES). Em 2002, os 

tubarões-baleia foram uma das três espécies de tubarões listadas no Anexo II, o qual fornece uma 

ferramenta para monitorar e regular o comércio internacional de productos derivados da espécie34. 

Este document exige que os países de pesca demostrem que qualquer exportação é obtida a partir 

de uma população de manejo sustentável, bem como, permite o monitoramento de produtos 

exportados e importados. 

Em 1999 o tubarão-baleia foi listado no Anexo II da Convenção de Doon para a Conservação das 

Espécies Migratórias da Vida Selvagem (CMS)35. Esta identifica os tubarões-baleia como sendo “uma 

espécie da a sua conservação poderia se beneficiar através da implementação de acordos de co-

operações internacionais”. Uma proposta para os tubarões migratórios foi colocada em colaboração 

entre Austrália, Nova Zelândia e Seychelles no Conselho das Partes para a CMS em 1995. Esta 

proposta foi adotada e as recomendações resultantes expressam a necessidade de medidas de 

gestão direta para as espécies de tubarões migratórias listadas (tubarão-baleia, tubarão-frade e 

tubarão-branco) em águas territorias e internacionais. Uma primeira reunião da CMS para 

desenvolver um instrumento apropriado foi feita em Dezembro de 2007; uma segunda reunião foi 

feita em Roma e produziu um rascunho do Acordo. Uma terceira reunião foi feita em fevereiro de 

2010 em Manila, nas Filipinas, na qual chegou-se a um conscenso sobre o rascunho do Acordo 

(Memorandum of Understanding) não-compulsório,  como 10 países foram capazes de assinar o 

Acordo durante a reunião este foi efectivado no dia primeiro de Março de 201036,37.  

  Tubarões-baleia estão também no Anexo I (Espécies Altamente Migratórias) da Convenção das 

Nações Unidas sobre as Leis dos Mares (UNCLOS)38. O Acordo das Nações Unidas sobre o Estoque 

de Peixes Transzonais e Altamente Migratórios foi introduzido nos termos desta convenção  em 

1995, podendo gerar ações diretas em relação aos tubarões-baleia. Este acordo facilita a aplicação 

das disposições da UNCLOS relativas à conservação e gestão dos estoques de peixes de alto mar  

através do estabelecimento de regras e medidas de conservação para estes recursos pesqueiros
39. 

No mesmo ano (1995), a Organização da Agricultura e Alimentação (FAO) concluiu um Código de 

Conduta para a Pesca Responsável, este foi concebido para atuar de forma complementar ao acordo 

de populações de peixes transzonais. Nesta base, em 1998, a FAO apresentou o "O Plano de Acção 

Internacional para a Conservação e Gestão dos Tubarões (IPOA Tubarões)”, que também traz 

benefícios potenciais para os tubarões-baleia
40

. Estes acordos incentivam os Estados a avaliar o 

estado das populações de tubarões nas suas águas territoriais e das populações que são exploradas 

no alto mar e apresentar um relatório `a FAO. Em 2000, a FAO emitiu orientações sobre a 



conservação e gestão dos tubarões que foram projetadas para melhorar ainda mais o Código de 

Conduta. 

A segunda reunião da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) da Conferência das Partes, em 

1995, aprovou o Mandato de Jacarta sobre a Biodiversidade Marinha e Costeira
41

, o consenso global 

sobre a importância da biodiversidade marinha e costeira, e parte da Declaração Ministerial sobre a 

implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica. As partes (para o CBD) deveriam, nos 

termos do artigo 6 º da Convenção, desenvolver estratégias nacionais, planos e programas para 

promover a conservação e o uso sustentável dos recursos marinhos e diversidade biológica costeira, 

devendo assim tembém incluir o tubarão-baleia. 

 

Racionalização para a Proteção Legal em Moçambique  

Estudos econômicos tem repedidamente mostrado que os tubarões-baleia são muito mais valiosos 

vivos do que mortos, e portanto devem ser protegidos tanto por razões de conservação como 

econômica.   Análises preliminaries das taxas de observações e modelos de marca e captura, indicam 

que as populações de tubarões-baleia em Moçambique tem diminuído desde 2005 até o presente e  

necessita de proteção31. Embora não haja, em  Moçambique, nenhuma pesca em grande escala 

focada nos tubarões-baleia, entrevistas com pescadores locais indicam que tubarões-baleia não são 

pescados pois “são muito grandes para caber no barco” 42. Assim, é provável que no futuro, com a 

modernização dos barcos e artes de pescas, o risco de extinção local aumente se medidas de gestão 

não forem colocadas em práticas.  

A Praia do Tofo, no sudeste de Moçambique, foi recentemente reconhecida internacionalmente 

como uma área-chave para encontros com tubarões-baleia. Desta forma, o país tem uma excelente 

oportunidade de proteger uma população de tubarões-baleia saudável, sendo esta espécie um ícone 

para uma  promissora indústria no país. A média de sucesso de encontros com tubarões-baleia 

durante turismo comercial em Tofo foi de 87% em 2008 e 2009 29. Este valor é comparável com as 

taxas de observações sazonais em países com o mesmo tipo de turismo, porém mais estabelecido, 

tais como o Ningaloo Reef no Oeste da Australia (81.6% entre 1996 e 2004) e Gladden Spit em Belize 

(69% entre 1998 e 2003)29. Moçambique tem uma vantagem natural sobre essas localizações, visto 

que em águas territorias essa espécie pode ser avistada durante todo o ano, enquanto nesses outros 

países apenas por um curto período de tempo 29.  O número médio de tubarões-baleia encontrado 

por passeio em Tofo  (3.0) também foi maior do que o número médio de interações registradas por 

passeio em Ningaloo entre 1996 e 2004, que foi de 2,6 inicialmente em 1996, diminuindo para 1,2 

em 200429. O número de tubarões encontrados por passeio (média de 5-6) durante Setembro e 

Outubro em Tofo foram parecidos com o número encontrado durante alta temporada de tubarões 



em Donsol nas Filipinas (6,6 e 8,15 interações por passeio em 2004 e 2005, respectivamente) e 

Gladden Spit (de 2 `a 6 tubarões por passeio entre 1998 e 2003)29.  

  O alto número de sucesso e número médio de interações sugerem que Moçambique possui um 

potencial considerável para ser um destino turístico de observação de tubarões-baleia, com um 

“produto” equivalente ou melhor do que muitos dos destinos já estabelecidos29. Actualmete, os 

turistas internacionais viajam para a Província de Inhambane durante todo o ano especificamente 

para nadar com tubarões-baleia, e pelo menos sete operadoras oferecem passeios diários para fazer 

snorkelling (‘safaris oceânicos’). Apesar do turismo para observação de tubarões serem em alguns 

casos visto como uma atividade controvérsia, especialmente quando os tubarões são atraídos 

atravéz de iscas, o turismo para ver tubarões-baleia usualmente envolve snorkelling (mergulho livre) 

ou mergulho SCUBA com tubarões que não são activamentes atraídos pelos observadores e assim 

evita-se muitos dos aspectos vistos como negativos da industría
29.  

O turismo para observação de tubarões-baleia foi identificado como um nicho de mercado estratégico 

pelo Governo Moçambicano
29. O plano de desenvolvimento de Moçambique para o turismo nacional 

visa salvaguardar e gerir os recursos naturais criando produtos turísticos desejáveis e, 

simultaneamente, monitorando os recursos e garantindo que o turismo em si não cause danos. Na 

maioria dos países onde o turismo de observação de tubarões-baleia já é desenvolvido, tornou-se 

necessário gerenciar as interações entre tubarões e turistas através de legislação ou de códigos de 

conduta voluntários, reduzindo assim potenciais impactos negativos. Embora, actualmente, não haja 

em vigor nenhuma legislação especificamente relacionada aos encontros com tubarões-baleia em 

Moçambique, os estudos `a partir de 2008 até o presente não demonstraram impactos `a longo prazo 

nas populações de tubarões-baleia e nos níveis actuais a indústria parece estar sustentável 
43. No 

entanto, dado que o comprimento da costa onde passeios são realizados em Moçambique é 

relativamente pequeno, uma grande proporção dos tubarões que utilizam desta área são expostos ao 

turismo. Isso pode exacerbar impactos negativos potenciais sobre os tubarões de Moçambique. 

Contudo, se uma estratégia de gestão eficaz (por exemplo o sistema de certificação de ecoturismo) é 

implementado junto com a proteção das espécies, então, o turismo para observarvação de tubarões-

baleia pode criar benefícios a longo prazo para as comunidades locais e para a biodiversidade
44. 

O monitoramento contínuo é necessário para avaliar os impactos de médio a longo prazo do turismo 

sobre a espécie. Como Moçambique pretende atrair 4 milhões de turistas por ano até 2020, com o 

aumento do número de turistas torna-se importante a introdução de uma gestão mais activa para a 

observação de tubarões-baleia no país, de modo a proporcionar uma experiência de alta qualidade 

para os banhistas e minimizar os impactos prejudiciais para a espécie. Perceber o valor económico 

dos tubarões-baleia, em um país em desenvolvimento como Moçambique, onde o governo está 

focado na redução da pobreza, é provavelmente uma consideração importante. No entanto, para 

atingir essa visão de crescimento sustentável, as espécies turísticas ícones, como os tubarões-baleia 

precisam ser mais protegidas e terem um sistema de manejo e gestão específico. 
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