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?Fant asm as do l i t oral Nor t e: 
ar t es de pesca perdidas, 

abandonadas ou descar t adas 
que cont inuam  a pescar  

indef in idam ent e!?

Biólogo e fotógrafo subaquático, tem 
trabalhado em áreas marinhas 
protegidas quer no apoio à elaboração 
de planos de ordenamento, quer na 
avaliação dos benefícios de conservação 
das mesmas. Foi responsável pela 
coordenação de diferentes projetos de 
conservação em ambiente marinho e o 
autor do ?guia de campo da fauna e flora 
marinha de Portugal?. Desenvolve a sua 
atividade principal no Observatório 
Marinho de Esposende para a missão de 
conservar e usar de forma sustentável 
os oceanos, mares e os recursos 
marinhos para o desenvolvimento 
sustentável. 

Vasco Ferreira

Horár io
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A relação entre a pesca e o ambiente é 

bem evidente. Como tal, a proteção dos 

ecossistemas marinhos desempenha um 

papel fundamental na preservação da 

atividade haliêutica. 

Equipamentos de pesca têm sido perdidos, 

abandonados ou descartados em todos os 

mares e oceanos desde sempre, 

tornando-se num instrumento de captura 

não controlável, dando origem a uma 

elevada taxa de mortalidade ao nível dos 

recursos, provocando o seu 

depauperamento tanto a nível económico 

como ecológico. Contudo a extensão e 

impacto deste problema sofreu um 

aumento significativo nos últimos 50 anos 

com o aumento do esforço de pesca e da 

durabilidade dos materiais de fabrico das 

artes, o que constitui um problema de 

importância crescente sendo necessário 

um aumentar da consciência sobre este. 

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;  

Fantasmas do litoral Norte: artes de pesca perdidas, abandonadas 
ou descartadas que continuam a pescar indefinidamente!

( 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. 

Os factores que levam a que as artes de 

pesca sejam abandonadas, perdidas ou 

descartadas são numerosos e incluem: 

mau tempo; custos de recuperação de 

artes; conflitos de equipamento; pesca 

ilegal; vandalismo/roubo; custo e 

disponibilidade de armazenamento nos 

portos. As condições do tempo e conflitos 

entre equipamentos são provavelmente os 

factores mais significativos, embora as 

causas de acumulação dessas artes 

estejam pouco documentadas e não bem 

percebidas. Um conhecimento efetivo das 

razões que levam ao abandono, perda ou 

descarte de artes de pesca é necessário 

para desenhar medidas efetivas numa 

localização em particular de forma a 

promover a valorização estratégica da 

biodiversidade marinha, de modo a 

satisfazer necessidades humanas, serviços 

ecológicos e imperativos conservacionistas. 
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