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Medidas Mitigadoras da Captura Incidental 
Informações práticas sobre medidas mitigadoras da captura incidental de aves marinhas

Figura 2. Aves marinhas, e albatrozes em particular, são mais ativos durante 
o dia.

Figura 1. À noite as aves marinhas são geralmente menos ativas e têm 
dificuldade em localizar as iscas. 

A largada noturna (ou lançamento noturno) é uma 
das poucas medidas mitigadoras que é igualmente 
aplicável às diversas pescarias com espinhel 
pelágico e de fundo.

O que é o lançamento noturno?
O lançamento noturno não requer modificação do petrecho de 
pesca. Esta medida simplesmente requer que o lançamento inicie 
e termine durante as horas do dia sem luz, entre o anoitecer e o 
amanhecer (crepúsculos náuticos). 
 A largada à noite evita os períodos quando as aves marinhas 
estão se alimentando mais ativamente. A informação disponível 
sugere que albatrozes e petréis detectam visualmente o alimento 
à curta distância e, assim, a escuridão efetivamente esconde os 
anzóis iscados da maioria das aves que estão procurando 
alimento. Além disso, muitas aves marinhas, em particular os 
albatrozes, são mais ativos durante as horas do dia com luz, 
incluindo os crepúsculos matutino e vespertino. Dados com 
sensores de temperatura estomacal (Weimerskirch e Wilson, 
1992) sugerem que pelo menos o albatroz-errante alimenta-se 
preferencialmente durante o dia e descansa à noite. Isso também 
é refletido nos estudos sobre captura incidental, que demonstram 
que o horário do dia é um fator importante, influenciando o 
número de aves capturadas durante o lançamento do espinhel 
(p. ex. Baker e Wise, 2005). O anoitecer e o amanhecer são 
momentos do dia em que as aves estão particularmente ativas e, 
consequentemente, mais vulneráveis à captura incidental em 
espinhéis (p. ex. Belda e Sanchez, 2001).

Eficácia na redução da captura incidental 
de aves marinhas
Em noites sem lua e nubladas, o lançamento noturno pode ser 
altamente eficiente na redução da captura incidental de aves 
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marinhas. Entretanto, por até duas semanas a cada mês, a lua 
pode fornecer suficiente iluminação de modo a reduzir 
significativamente a efetividade do lançamento noturno (Klaer e 
Polacheck, 1998; Petersen, 2008).

Espécies de aves marinhas
A eficácia da largada noturna também é dependente das espécies 
de aves presentes. Em algumas situações, quando os albatrozes 
compõem a maioria das capturas incidentais, o lançamento 
noturno pode reduzir efetivamente a captura. Ao redor das Ilhas 
Príncipe Edward, ao sul do Oceano Índico, testes experimentais 
indicaram que as taxas de captura incidental são dez vezes 
maiores durante o dia em comparação com a noite, enquanto 
que a captura da pardela-preta foi reduzida pela metade com o 
lançamento noturno (Ryan e Watkins, 2002). Ao largo da costa 
leste da Austrália, onde os bobos-de-bico-fino (gênero Puffinus) 
predominam, o lançamento noturno é menos efetivo, apesar das 
taxas de captura incidental serem menores do que nos lances 
durante o dia (Baker e Wise, 2005).

Recomendação do ACAP para melhores 
práticas
Para que seja efetivo, os barcos não devem iniciar o lançamento 
pelo menos uma hora após o pôr-do-sol náutico e devem 
terminar o lançamento pelo menos uma hora antes do nascer do 
sol náutico. Associado com o lançamento noturno, as luzes do 
convés devem ser mantidas em níveis mínimos, suficiente para a 
segurança da tripulação e dirigidas para o convés do barco, a fim 
de não iluminar a linha do espinhel quando esta é lançada.

Potenciais problemas e soluções

• O lançamento noturno somente é de fato efetivo em noites 
escuras (isto é, da lua nova até a metade do ciclo lunar). Em 



CONTATO: 
Rory Crawford, Diretor de Políticas Senior para Aves Marinhas da BirdLife, The Royal Society for the Protection of Birds, The Lodge, Sandy, Bedfordshire, SG19 2DL, UK. 
Email: rory.crawford@rspb.org.uk    BirdLife UK Reg. Charity No. 1042125

ACAP Secretariat, Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels, 27 Salamanca Square, Battery Point, Hobart, TAS 7004, Australia.  Email: secretariat@acap.aq 

BirdLife International e Acordo para a Conservação de Albatrozes e Petréis (ACAP) Medidas Mitigadoras da Captura Incidental Ficha Técnica 5 Setembro de 2014

noites claras com lua cheia, o lançamento noturno torna-se 
muito menos efetivo (Klaer e Polacheck, 1998; Petersen, 2008). 

• Em latitudes elevadas, durante os meses de verão, o período 
entre o pôr-do-sol e o nascer do sol é limitado. Nessas 
circunstâncias, as oportunidades de pesca são bastante 
reduzidas. O planejamento cuidadoso é necessário para 
minimizar o tempo perdido e os custos associados com a 
redução da pescaria e combustível. 

• Dependendo da espécie-alvo, o horário de lançamento pode 
ter consequências para as taxas de captura das espécies-alvo. É 
mais provável que isso seja um problema no espinhel pelágico, 
onde muitas espécies realizam migrações verticais. 

• O lançamento noturno pode ser causa de preocupação por 
razões de segurança da tripulação. Isso pode ser superado ao 
garantir uma iluminação adequada no convés. 

  

Medidas combinadas
Devido às variações no ciclo lunar e na habilidade de algumas 
espécies de se alimentar à noite, o lançamento noturno não é 
uma medida efetiva quando usada isoladamente. É recomendado 
que o lançamento noturno seja usado em combinação com uma 
seleção de outras medidas:
• Aumento do peso nas linhas (Fichas Técnicas 2, 3, 4 e 8)
• Linha espanta aves ou Toriline (Fichas Técnicas 1 e 7)
• Isca azul (lula) (Ficha Técnica 10).

Pesquisas adicionais
Existe a preocupação de que o lançamento noturno pode 
transferir a pressão da captura incidental das aves marinhas para 
outros grupos de espécies também vulneráveis à captura 
incidental, como tartarugas marinhas e tubarões. Pesquisas 
adicionais são necessárias para avaliar o efeito do horário do 
lançamento sobre os peixes alvo da captura da pescaria e sobre 
as taxas de captura de aves marinhas, tartarugas e tubarões.
 

Cumprimento e implementação
Requer o uso de sistema de monitoramento de embarcações 
(transmissores por satélite) e outros monitoramentos eletrônicos 
da atividade pesqueira ou observadores de bordo. A velocidade e 
direção do barco variam quando o mesmo está em trânsito, 
efetuando a largada, recolhimento ou quando o barco está 
parado no local de pesca. A avaliação derivada dos dados do 
sistema de monitoramento das embarcações quanto à atividade 
do barco em relação ao horário de nascer e pôr do sol é 
considerado aceitável para o monitoramento da implementação 
desta medida.
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