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Introdução

A pesca com espinhel pelágico não captura apenas as espécies-alvo,
como atuns e afins, peixes de bico e tubarões. O estímulo da isca resulta na
interação com outros animais marinhos, como aves, tartarugas e mamíferos,
que é caracterizada pelas capturas incidentais, depredação da isca ou da
captura dos peixes-alvo, distúrbio e danos aos petrechos de pesca. A
mortalidade pela captura incidental desses grupos, assim como a captura
intencional de tubarões, é um problema crônico de conservação, pois trata-se
de espécies longevas e com baixa taxa reprodutiva.

O objetivo do presente trabalho foi analisar a composição, distribuição e
abundância da captura total, inclusive a ocorrência de capturas incidentais, de
duas viagens de pesca com espinhel pelágico na região sudoeste do Oceano
Atlântico.

Metodologia

Os dados de captura foram obtidos por meio de observação a bordo em
duas embarques realizados junto à frota comercial espinheleira de Itajaí-SC,
através do Programa de Levantamento dos Recursos Vivos da Elevação do Rio
Grande (LERG). Na primavera de 2008 (set-out) a embarcação operou no
talude continental do sul do Brasil e realizou 15 lances de pesca, e no verão de
2009 (jan-fev) na região oceânica internacional foram 17 lances. Em cada
lance, foi registrado o número de indivíduos capturados por espécie e o esforço
em número de anzóis.

O espinhel-de-superfície utilizado era composto por um cabo principal de
monofilamento com cerca de 80 km de extensão, portando anzóis do tipo “J”,
no total de 1.200.

Resultados e Discussão

A captura registrada se assemelha aos dados de desembarque dos
Boletins Estatísticos da Pesca Industrial de Santa Catarina. Desde o início do
monitoramento em 2000 até 2007, boletim mais recente, Prionace glauca
(cação-azul), Xiphias gladius (meca), Coryphaena hippurus (dourado) figuram
como as 3 espécies mais capturadas, sendo a primeira a mais abundante e a
segunda, a mais importante comercialmente. Os mapas de CPUE (ind./1000
anz.) representam bem as áreas de pesca e a dinâmica da pescaria, a qual na
primavera atua no talude continental do sul do Brasil e no verão se lança à
região oceânica internacional, navegando por áreas longínquas como Elevação
do Rio Grande e longitudes de até 900 milhas da costa. Todo o esforço de
pesca é planejado em função das da dinâmica das espécies-alvo, P. glauca e
X. gladius. No verão, por exemplo, a redução de meca no talude sul desloca a
frota para Elevação em busca de cação-azul (Figura 1). As espécies não-alvo



representaram aproximadamente 30% da captura total das duas viagens
monitoradas.

Tabela 1 – Número de indivíduos das espécies capturadas e valores de CPUE (indivíduos/1000
anzóis) em duas viagens de pesca comercial com espinhel pelágico, na região sudoeste do
Oceano Atlântico.





Figura 1 – Distribuição espacial da captura por unidade de esforço (CPUE) de 4 grupos de
animais marinhos (teleósteos, elasmobrânquios, tartarugas e aves) em duas viagens de pesca
comercial com espinhel pelágico, na região sudoeste do Oceano Atlântico.

No campo da conservação, das espécies desembarcadas, Carcharhinus
signatus (machote), P. glauca e S. zygaena são classificadas como
Sobrexplotadas ou Ameaçadas de Sobreexplotação pela legislação nacional.
Já Tetrapturus albidus (agulhão-branco) é protegida nos casos em que ainda
esteja vivo ao serem içados no espinhel, quando deve ser devolvido ao mar.

As áreas de pesca pelágica, no Atlântico Sudoeste, se sobrepõe a
importantes áreas de alimentação e desenvolvimento de tartarugas marinhas, e
de forrageamento de aves marinhas. Caretta caretta (cabeçuda) e
Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro), e o albatroz-de-nariz-amarelo-do-



atlântico Thalassarche chlororhynchos foram as espécies observadas nas
capturas incidentais, e constam na lista das espécies ameaçadas de extinção
da IUCN. Todas as tartarugas fisgadas foram devolvidas vivas ao mar,
enquanto as aves já estavam mortas. Os indivíduos de C. caretta eram juvenis
ou subadultos, CCC de 60,5 ± 4,0, tamanho comum na captura incidental. A
CPUE de 0,111 ind./1000 anz. na primavera, é alta para aves marinhas.
Considerando 20 viagens realizadas nesse período pela frota
(UNIVALI/CTTMar. 2008), cerca de 40 T. chlororhynchos morreriam em um
único mês, para uma população estimada de 185.000 indivíduos. O inverno
austral (maio a outubro) é a estação que se observa maior presença e
interação com a pesca das aves no Atlântico Sudoeste.
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