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“Artes de pesca abandonadas, perdidas e des-

De forma geral, redes de emalhar e/ou tresma-

cartadas: contributos para a prevenção, atenu-

lho e covos, têm uma maior probabilidade de realizar

ação, remediação e consciencialização de impactos no Litoral Norte”

Vasco Ferreira
Biólogo, mergulhador e fotógrafo subaquático, divide as suas atividades entre serviços
de consultoria ambiental marinha e serviços

“pesca fantasma”, enquanto outros equipamentos, como
linhas de anzóis apresentam possibilidade de emaranhar
organismos marinhos, incluindo espécies protegidas e
danos nos habitats.

A relação entre a pesca e o ambiente é bem evi-

Os factores que levam a que as artes de pesca

dente. Como tal, a proteção dos ecossistemas marinhos

sejam abandonadas, perdidas ou descartadas são nume-

desempenha um papel fundamental na preservação da

rosos e incluem: mau tempo; custos de recuperação de

atividade haliêutica.

artes; conflitos de equipamento; pesca ilegal; vandalis-

Equipamentos de pesca têm sido perdidos,

mo/roubo; custo e disponibilidade de armazenamento

de mergulho, tanto científico como recreati-

abandonados ou descartados em todos os mares e ocea-

nos portos. As condições do tempo e conflitos entre equi-

vo. Tem trabalhado em áreas marinhas pro-

nos desde sempre, tornando-se num instrumento de cap-

pamentos são provavelmente os factores mais significati-

tegidas quer no apoio à elaboração de planos

tura não controlável, dando origem a uma elevada taxa

vos, embora as causas de acumulação dessas artes este-

de mortalidade ao nível dos recursos, provocando o seu

jam pouco documentadas e não bem percebidas. Um

de ordenamento, quer na avaliação dos be-

depauperamento tanto a nível económico como ecológi-

nefícios de conservação das mesmas. Atual-

conhecimento efetivo das razões que levam ao abando-

co. Contudo a extensão e impacto deste problema sofreu

no, perda ou descarte de artes de pesca é necessário para

mente é o director do Centro de Mergulho e

um aumento significativo nos últimos 50 anos com o au-

desenhar medidas efetivas numa localização em particu-

Ecologia Marinha do Forum Esposendense,

mento do esforço de pesca e da durabilidade dos materi-

lar de forma a promover a valorização estratégica da bio-

trabalhando na divulgação e conservação do

ais de fabrico das artes, o que constitui um problema de

diversidade marinha, de modo a satisfazer necessidades

importância crescente sendo necessário um aumentar da

humanas, serviços ecológicos e imperativos conservacio-

consciência sobre este.

nistas.

Parque Marinho do Litoral Norte, onde coordena os projetos em curso.

O impacto destas artes abandonadas, perdidas
ou descartadas inclui: captura contínua de espécies-alvo
e não-alvo (aves marinhas, mamíferos-marinhos, tartarugas); alterações ao ambiente bêntico; perigos à navegação; detritos/lixos nas praias; introdução de material sintético na cadeia alimentar marinha; introdução de espécies invasoras transportadas pelas artes; uma variedade
de custos relacionados com operações de limpeza.

