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RESUMO 

Albatrozes e petréis (Procellariiformes) estão entre as aves marinhas mais ameaçadas e 

são especialmente vulneráveis à mortalidade causada pela pesca. Dados de diferentes 

origens e formatos serão utilizados neste trabalho: Dados de monitoramento embarcado 

na pesca, dados de rastreamento satelital e dados secundários quanto aos parâmetros 

biológicos das espécies. Estes dados serão organizados em planilhas digitais e banco de 

dados, analisados e avaliados, com o uso de softwares e pacotes analíticos. Serão 

modelados, o potencial de distribuição das espécies, a probabilidade de capturas 

incidentais e o impacto da pesca sobre as populações de albatrozes e petréis, e os 

produtos/resultados destes serão utilizados para avaliar as áreas prioritárias de 

conservação, onde devem ser intensificados os esforços de monitoramento e 

implementação de medidas mitigadoras para a redução da captura incidental de aves 

marinhas. 

PALAVRAS-CHAVE: modelagem de nicho ecológico, modelo de distribuição de 

espécies, avaliação de viabilidade populacional, planejamento sistemático para 

conservação, aves marinhas, procellariformes. 

INTRODUÇÃO  

Das espécies de aves marinhas comumente encontradas no Brasil, algumas são 

residentes, outras são migrantes, destacando-se a importância das regiões sul-sudeste do 

Brasil como local de alimentação (Neves et al. 2006b), influenciada pela corrente das 

Malvinas, a qual traz para esta área águas frias e produtivas (Garcia, 1998). Essa região, 

com dinâmica de correntes de águas frias e produtivas (corrente das Malvinas e 

convergência subtropical) favoráveis aos pequenos pelágicos (peixes e lulas) que servem 

de alimento aos grandes pelágicos (atuns, tubarões, peixes de bico e outros teleósteos) e 

as aves marinhas oceânicas (albatrozes e petréis), atraem os pescadores que estão em 

busca dos grandes pelágicos. 

A interação entre aves marinhas e barcos de pesca existe desde quando o homem foi ao 

mar para capturar peixes (Hilden, 1997). O descarte de pescado representa uma fonte de 

alimento, que muitas espécies de aves marinhas aprenderam a aproveitar (Carboneras e 

Neves, 2002). Nas últimas duas décadas a pesca com espinhel tem sido amplamente 
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reconhecida como a principal responsável pelo declínio acentuado das populações de 

várias espécies de albatrozes (Brothers, 1991; Nel et al., 2002). 

Albatrozes e petréis são especialmente vulneráveis à mortalidade causada pela pesca por 

serem k-estrategistas extremos. Todas as espécies têm vida longa (uma fêmea de 

Albatroz-real-do-norte Diomedea sanfordi se reproduziu com 61 anos (Robertson, 

1998)), atingem a maturidade sexual apenas após vários anos (5-6 anos para as espécies 

menores, cerca de 11 anos para os grandes albatrozes (Warham, 1990)) e produzem 

apenas um ovo por temporada, o que pode ocorrer a intervalos de muitos anos. Várias 

espécies nidificam no máximo a cada dois anos, e é comum que o intervalo entre as 

tentativas de reprodução seja ainda maior (Warham, 1990, 1996). Estas características os 

tornam vulneráveis a fatores de mortalidade que atingem aves em idade de reprodução, 

como a captura incidental na pesca com espinhéis (Moloney et al., 1994). 

Mapear as áreas prioritárias de conservação dos albatrozes e petréis e as principais 

ameaças são metas e ações previstas no PLANACAP – Plano de Ação Nacional de 

Conservação dos Albatrozes e Petréis. (Neves et al., 2006a). 

Estudos sobre as tendências e viabilidade populacional em resposta a pressão causada 

pela captura incidental na pesca vem sendo realizados para algumas espécies de 

albatrozes (Arnold et al. 2006; Baker et al. 2009; Barbraud et al. 2008; Elliott & Walker 

2005; Finkelstein et al. 2010; Francis 2012; Inchausti & Weimerskirch 2001; Tuck et al. 

2011). Apesar de frequentemente serem encontradas deficiências no conhecimento sobre 

os parâmetros populacionais das espécies, informações de outras espécies com 

características biológicas semelhantes são utilizadas para suprir estas lacunas (Keedwell 

2004; Inchausti & Weimerskirch 2001). 

OBJETIVOS  

Identificar áreas prioritárias de conservação de albatrozes e petréis (Procellariiformes), 

quanto à captura incidental pela pesca de espinhel.a)Mapear a distribuição potencial de 

albatrozes e petréis que interagem com a pesca de espinhel no Brasil; 

a. Mapear a probabilidade de captura incidental de albatrozes e petréis pela pesca de 

espinhel no Brasil; 
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b. Avaliar o impacto das capturas incidentais pela pesca sobre a população da 

espécie de albatroz mais ameaçada no território marinho brasileiro e águas 

internacionais adjacentes. 

c. Realizar um estudo de priorização de área fundamentado pelas ameaças e 

necessidades quanto a conservação dos albatrozes e petréis que atenda as 

oportunidades econômicas da pesca. 

JUSTIFICATIVA 

Albatrozes e petréis, juntos, formam o grupo de aves mais ameaçado do planeta. Essas 

aves são altamente migratórias e vem a partir de ilhas remotas, geralmente na região 

antártica, para se alimentarem na costa brasileira. São aves de vida longa, podendo chegar 

aos 80 anos de idade, e atingem a maturidade sexual apenas após vários anos, 11 anos 

para os grandes albatrozes. Produzem apenas um ovo em cada tentativa de se reproduzir, 

o que pode ocorrer em intervalos de dois anos. Pesquisas realizadas nas áreas de 

reprodução dessas aves, por instituições de diversos países, vêm registrando uma 

diminuição drástica no número de indivíduos. 

Entre os fatores que provocam esse declínio, como a poluição e degradação do ambiente 

marinho e de seus locais de reprodução, está principalmente a interação dessas aves com 

a pesca oceânica, especialmente a pesca com espinhel, que captura incidentalmente um 

número significativo desses indivíduos em seus anzóis. 

Os órgãos internacionais como a CCAMLR – (Commission for the Conservation of 

Antarctic Marine Living Resources - Convenção para Conservação dos Recursos Vivos 

Marinhos Antárticos), responsável pela conservação dos recursos vivos antárticos, 

ICCAT – (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas - Convenção 

Internacional para a Conservação do Atum e Afins do Atlântico), que ordena a pesca dos 

atuns e pescados afins no Atlântico e Mediterrâneo e a FAO/ONU – (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations - Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura), que cuida da produção pesqueira em todo o mundo, estão 

envolvidos com o tema.  

O Brasil ratificou o Acordo Internacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis – 
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ACAP (Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels), o qual entrou em 

vigor no Brasil no dia 8 de dezembro de 2008. A proposta deste projeto visa não só estar 

de acordo com os termos do ACAP, mas, sobretudo colaborar com o compromisso que o 

Brasil firmou, buscando realizar diretrizes estabelecidas no Plano de Ação Nacional para 

a Conservação de Albatrozes e Petréis – PLANACAP. Os estudos previstos nesta 

proposta estão de acordo com a estratégia nacional de conservação dos albatrozes e 

petréis, como prevê o PLANACAP. 

Além disso, os resultados a serem alcançados pelo presente projeto visam também 

subsidiar a participação brasileira em foros internacionais, cada vez mais atentos às 

questões do desenvolvimento das pescarias de maneira inofensiva para o meio ambiente. 

Organizações Regionais de Ordenamento Pesqueiros, tais como ICCAT, CCAMLR, FAO 

e o ACAP, reconhecem o Brasil como uma nação pesqueira preocupada com as questões 

ambientais e empenhada em desenvolver ações que reduzam a captura incidental de aves 

marinhas em suas pescarias. 

METODOLOGIA OU MATERIAL E MÉTODOS 

Para alcançar os objetivos propostos, serão utilizados três formatos de dados: (1) dados 

coletados durante cruzeiros de pesca em alto mar (dados primários), (2) dados coletados 

através do uso de equipamentos de rastreamento satelital (dados primários) e (3) dados 

quanto aos parâmetros biológicos das espécies (dados secundários). 

a. Cruzeiros de pesca: São dados referentes às campanhas de monitoramento 

embarcado, realizadas pela organização nãogovernamental, Projeto Albatroz, desde o ano 

2000 até o ano atual. Durante este período foram monitorados 152 cruzeiros e 1.621 

lances de espinhel pelágico e deve ser feita uma avaliação do montante de dados que 

serão utilizados no estudo proposto. Os cruzeiros foram monitorados por observadores de 

bordo capacitados para a aplicação da metodologia de coleta de dados.  

b. Rastreamento satelital: Dados coletados por diversas instituições e pesquisadores 

associados à organização não governamental BirdLife International. Esses dados são 

provenientes de diversos projetos e pesquisas históricos que foram compilados em um 

livro, chamado “Tracking ocean wanderers”, resultado do workshop “Global 

Procellariformes Tracking” realizado no ano de 2003 em Gordon’s Bay, Africa do Sul. 



 6 

Estes dados foram solicitados pelo Projeto Albatroz, que é parceiro da instituição e 

realiza as atividades referentes ao “Albatross Task Force” no Brasil, um projeto em rede 

mundial, coordenado pelo Programa Global de Aves Marinhas da BirdLife International. 

c. Parâmetros biológicos das espécies: Levantamento de dados secundários dos 

parâmetros biológicos da(s) população(ões) da(s) espécie(s) que será(serão) estudada(s). 

São necessários parâmetros como: número de indivíduos, número de pares reprodutores, 

idade de primeira reprodução, ciclos reprodutivos, sucesso reprodutivo, taxa de 

mortalidade, declínios e etc. 

- Análise dos dados 

a) Mapear a distribuição potencial de albatrozes e petréis que interagem com a pesca de 

espinhel no Brasil: Serão adotados modelos de distribuição de espécies (sigla em inglês, 

SDM – Species Distribution Model). Estas técnicas são baseadas no conceito de nicho 

ecológico, ou o conjunto das condições bióticas e abióticas nas quais populações de 

espécies são capazes de se manter viáveis e estáveis (Hutchinson, 1957). Mais 

especificamente, estas ferramentas correlacionam a presença da espécie com descritores 

(variáveis) ambientais dessas localizações, para criar um espaço ambiental 

multidimensional. 

b) Mapear a probabilidade de captura incidental de albatrozes e petréis pela pesca de 

espinhel no Brasil: Modelos Lineares Generalizados - MLG serão ajustados visando 

descrever a relação entre a variável resposta: captura de aves marinhas; e suas variáveis 

preditoras: temporais (ano e trimestre), espaciais (latitude e longitude), esforço de pesca 

(n de anzóis), produção pesqueira (CPUE), abundância de aves (seguidoras e passageiras) 

e outras variáveis que serão avaliadas. 

c) Avaliar o impacto das capturas incidentais pela pesca de espinhel sobre a população da 

espécie mais ameaçada no território marinho brasileiro e águas internacionais adjacentes: 

Através de modelos de viabilidade populacional e da estimativa de captura pela frota 

pesqueira será avaliado o impacto da pesca sobre a população da espécie selecionada. 

d) Realizar um estudo de priorização de área fundamentado pelas ameaças e necessidades 

quanto à conservação dos albatrozes e petréis que atenda as oportunidades econômicas da 

pesca: Com o uso de ferramentas computacionais, algorítimos de priorização de áreas, 
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serão empregados para estudar áreas prioritárias de conservação dos albatrozes e petréis, 

utilizando os produtos/informações gerados nos objetivos anteriores (potencial de 

distribuição, probabilidade de captura e impacto da captura sobre as populações). 
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