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O atobá-marrom Sula leucogaster  é a espécie mais comum do gênero e está distribuída ao 

longo da costa brasileira, sendo na Ilha Moleques do Sul, Santa Catarina, seu local de 

nidificação mais meridional na América do Sul. Em 25 de setembro de 2001, foi encontrado 

morto na praia de Piçarras, Santa Catarina (26º45’00”S, 48º39’02”W), um juvenil de S. 

leucogaster com mutilações bastante definidas, compostas por uma lesão arredondada maior 

na região dorsal, próxima a asa direita, e uma outra lesão ovalada menor na porção distal do 

tarso esquerdo, ambas com a musculatura exposta. O espécime foi conservado em álcool e 

depositado no Museu Oceanográfico do Vale do Itajaí (MOVI 29095). Os bordos bastante 

definidos em ambas as lesões, inclusive com as raques das penas cortadas uniformemente; os 

formatos ovalados e tamanhos (a do dorso com 47,5x15,8 mm e da pata com 8,2x6,2 mm); e a 

profundidade das lesões, faltando um característico e chamado "plug", indicam claramente as 

já conhecidas mordidas desferidas por algumas espécies de tubarões dalatídeos, destacando os 

do gênero Isistius. Estes são conhecidos predadores de grandes e pequenos animais marinhos, 

destacando cetáceos, pinípedes, osteíctes, outros condríctes, cefalópodes, quelônios, além de 

estruturas artificiais, como bóias, cabos, equipamentos oceanográficos e até submarinos. São 

tubarões bastante sensíveis a campos elétricos, que se utilizam de bioluminescência, além de 

serem grandes migradores verticais. Acredita-se que sejam fotosensíveis e que formem 

grandes cardumes, sendo a espécie Isistius brasiliensis bastante comum na costa brasileira, 

havendo apenas outra espécie do gênero, I. plutodus, considerada bem mais rara. De tamanho 

menor, Squaliolus laticaudus também possui registros de mutilações em diversos animais, 

sendo geralmente capturado junto a Isistius, provavelmente associado, o que em parte elucida 

a origem da lesão menor. Como S. leucogaster tem o hábito de submergir por completo 

quando pesca, inclusive incursionando sob as águas, é possível que o animal tenha sido 

atacado em vida, visto que quando encontrado havia poucas horas de sua morte. O presente 

trabalho registra as primeiras evidências de predação de tubarões dalatídeos em aves. 
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