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INTRODUÇÃO 
 
Galera saca só o que trouxemos hoje pra vocês! Esses “peixinhos” que são bastante 
apresentados em diversos filmes, onde retratam esses animais como assassinos em série. 
Os tubarões, que são popularmente conhecidos como predadores vorazes, impiedosos e 
sanguinários, que estraga, na maioria das vezes, o dia dos banhistas. São animais, que por 
incrível que pareça, existem há mais de 400 milhões de anos, que se tornaram um grande 
terror para as pessoas, mas que tem uma extrema importância para o equilíbrio da 
comunidade oceânica.  
 
Não há uma única espécie de tubarões. Várias espécies têm as suas características e 
algumas delas muito perigosas. Ficaram curiosos? Pois a seguir você verá o nosso TOP 5 
DE TUBARÕES MAIS PERIGOSOS encontrados no mundo. 
 
Mas, antes de você se deparar com essas criaturas implacáveis que vão te deixar perplexo, 
já deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que 
receba todas as nossas curiosidades, mas antes de começar o vídeo, roda a vinheta! 
 
(vinheta inicial) 
 

5 -TUBARÃO-ANEQUIM 
https://biologo.com.br/bio/tubarao-mako/ 
 
E em quinto lugar na lista, esse carinha, que é conhecido como Tubarão-Anequim, que 
possui vários outros tipo de nomes como Mako ou Mako Cavala em outros países. Sua 
aparência é bem perturbadora com as suas presas afiadas e possui uma cor metálica azul, 
contendo mais ou menos 4,3 metros, e é possível que seja um dos tubarões mais rápidos 
do mundo.  
 
Esta espécie de tubarão vive, em boa parte, nos oceanos Atlântico, Pacífico, índico, 
mediterrâneo e também se encontra no mar vermelho. É conhecido pelos seus ataques 
contra os humanos, por ter muita velocidade e, sendo maior que nós, podendo ferir e até 
mesmo matar uma pessoa apenas com uma mordida. A estatística da ISAF (Força 
Internacional de Apoio a Segurança) tem registro de 9 ataques de curto alcance em 
humanos entre 1580 e 2017, sendo um deles fatal, junto com 20 ataques de barco. Eu que 
não quero chegar perto deste animal. 

APRESENTADOR 1  

APRESENTADOR 2 

https://biologo.com.br/bio/tubarao-mako/


 

 

4 -TUBARÃO-GALHA-BRANCA 
https://www.facebook.com/oceanabrasil/videos/947814455326886/?v=947814455326886 
https://www.youtube.com/watch?v=ayHUSMwEBlI&ab_channel=gabrielsanchez182 
 
Esta espécie costuma rodear nas águas quentes do Oceano Pacífico, Índico e Atlântico. 
Suas características predominantes são: a primeira nadadeira dorsal grande, arredondada 
e longa e nadadeiras peitorais largas em formato de remo, com manchas brancas nas 
pontas delas. Ele chega a medir 4 metros de comprimento. 
 
O Galha Branca é bastante conhecido por ter tido relação com um acidente nas 
embarcações com vítimas em alto mar, onde os humanos foram violentamente atacados 
pelo assustador tubarão. Por mais que seja um animal muito voraz, apenas 5 ataques 
foram registrados até hoje. 
 

3 -TUBARÃO-TIGRE 
https://www.nationalgeographicbrasil.com/video/tv/luta-do-seculo-tubarao-tigre-versus-tubarao-martelo 
https://www.youtube.com/watch?v=yiUQ-5DEO-w&ab_channel=NationalGeographicPortugal 
https://globoplay.globo.com/v/3339285/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ybg_Jd2hHBY&ab_channel=RichardRasmussen 
 

Esse predador recebeu o apelido de “tigre” devido às manchas pretas que o 
tubarão possui, no restante do corpo, eles são azulados ou acinzentados, enquanto 
a barriga e a parte inferior das barbatanas são brancas. Estas suas características 
possibilitam que sua caça seja um sucesso, pois ele consegue se camuflar no fundo 
do mar. Você pode encontrá-lo em todos os mares do mundo, desde que seja 
águas temperadas, quentes e próximas ao litoral e, de preferência, a superfície do 
mar, pois é o local onde as suas presas ficam. 
 

Por ficar mais pela superfície no mar, ele se torna um perigo para os 
mergulhadores e os banhistas. Além disso, costuma comer praticamente qualquer 
coisa que flutue por lá, e por ser muito grande é difícil escapar. É por isso que 
prefiro piscina. 
 
 

2 -TUBARÃO-BRANCO 
https://www.youtube.com/watch?v=4R-jONUXuY0&ab_channel=Jrxilu9 
https://www.youtube.com/watch?v=6DepFZlXWqg&ab_channel=EmporiumYoutube 
https://www.youtube.com/watch?v=o13NUMM0vRk&ab_channel=iG  
https://www.youtube.com/watch?v=2x52wlERNfY&ab_channel=gusao30 
https://www.youtube.com/watch?v=hOR_ANTsy1o&ab_channel=Document%C3%A1riosBr 
https://www.youtube.com/watch?v=-Eqm7NVGUKQ&ab_channel=Canal%3AMiscel%C3%A2neaTube 
 

O tubarão branco é responsável por várias mortes e ataques. Ele chama bastante 
atenção pelo seu tamanho, que chega a atingir 7 metros de comprimento e pode 
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pesar cerca de 2,7 toneladas. Ele possui a barriga branca, que dá o 
motivo de ter recebido este nome. Porém, seu dorso é de cor cinzenta ou azulada. 
São até 3 mil dentes em formato de triângulo, serrilhados e muito afiados, tudo 
isso leva a uma força de até três toneladas por centímetro quadrado em só uma 
mordida, levando a pessoa a ter sérias consequências depois ou podendo até ser 
fatal. 
5*6 
 

O animal não se sente atraído por carne humana, entretanto, se você ameaça ou 
pressiona um animal desses, eles se sentem no direito de se proteger atacando o 
homem. O ser humano que já foi atacado por um desses, com certeza pode ter 
sangrado até a morte. Ataques desse tubarão não são de acontecer toda semana, 
mas não deixa de ser um dos tubarões mais perigosos da espécie. 
 
 

1 -TUBARÃO-CABEÇA-CHATA 
https://www.youtube.com/watch?v=yaSpBvSNjac&ab_channel=Jrxilu9 
https://www.youtube.com/watch?v=0AhsPD4v_2s&ab_channel=SurfguruBrasil 
https://www.youtube.com/watch?v=W1kHmccgZkU&ab_channel=Tubar%C3%A3odoRecife 
https://www.youtube.com/watch?v=YWJZKy1eHdo&ab_channel=FalaBrasil 
https://www.discoverybrasil.com/animal-planet/cara-cara-com-feras/video/um-tubarao-cabeca-chata-apar
ece-de-surpresa-das-profundezas 
 

Por fim, chegamos a espécie mais perigosa do mundo, conhecida por ser o inimigo 
do homem. Este animal Possui uma grande barbatana dorsal triangular, tons 
cinzentos nas costas, barriga branca e olhos pequenos. Também possui uma 
glândula que evita a perda do sal do corpo. Costuma medir mais de 3 metros de 
comprimento, e é bastante fácil encontrar um desses peixinhos durante seu banho 
no mar.  
 

O Cabeça Chata é um dos tubarões que mais atacam os seres humanos. Perigoso 
justamente por viver tanto em águas salgadas quanto em doce, navegando pela 
águas rasas a procura de suas presas. Em toda a sua trajetória pelos mares, foram 
confirmadas exatamente 27 mortes e 139 ataques pelo animal. O que o torna ainda 
mais perigoso é taxa de testosterona muito alta que ele possui, tornando a sua 
espécie extremamente feroz e implacável. Por isso é importante não mergulhar em 
praias ou rios em que esses tubarões se encontram, pois você pode perder um 
braço, como foi o caso deste garoto de 8 anos, na Flórida em Pensacola que não só 
perdeu o braço como a perna também, mas que passa bem nos dias de hoje. Por 
isso, tome muito cuidado onde vocês mergulham, pois este animal feroz pode estar 
bem mais próximo de você quanto imagina. 
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E aí? Quais destas espécies de tubarões vocês sentiram mais medo? 
O que fariam se encontrassem algum desses enquanto está na praia? Já presenciou 
a visita de algum espécime desses peixinhos carniceiros? Contem aqui nos 
comentários! 
 

Se você gostou desse vídeo, não se esquece daquele like para sabermos se este 
conteúdo agrada a todos vocês. Se inscreva no canal, compartilhe com os seus 
amigos e não se esqueça de ativar o sininho para que as notificações dos novos 
vídeos cheguem mais rápido pra você, muito obrigado por assistir até aqui e nos 
vemos no próximo vídeo. 
 

(Vinheta final) 

------------------------------------------------------------ 

Tempo Estimado: 8 minutos 


