
III Congresso Brasileiro de Oceanografia - CBO'201 0
Rio Grande (RS), 17 a 21 de maio de 2010

CAPTURA INCIDENTAL DE TARTARUGAS-MARINHAS EM CURRAIS-DE-
PESCA NO lITORAl DO PIAUi, BRASil

IEmbrapa Meio-Norte. Nueleo de Pesquisa em Pesea e Aqiiieultura. Br 343, km 35, Caixa Postal 341. Parnaiba, PI,
CEP 64200-970.
2Unlversidade Federal do Piaui. Departamento de Cii~neias do Mar. Laborat6rio de Recursos Aquatieos do Delta. Av.
Sao Sebastiao. Parnaiba, PI, CEP 64200-970.
3Universidade Federal do Rio Grande. Departamento de Oeeanografia. LaboratOrio de Ictiologia. Av It8lia km 8, CP
474, Rio Grande, RS, CEP 96201-900.

RESUMO
Os currais-de-pesca SaOarmadilhas fixas utifizadas por pescadores artesanais em focais com
grande variayao da mare. Este trabalho monitorou a captura incidental de tartarugas-marinhas
em tres currais no litoral do Piaui. As amostragens foram realizadas durante 0 dia e a noite no
periodo de dezembro de 2008 a novembro de 2009. Em 83 dias efetiv05 de monitoramento,
registramos a captura de 8 exemplares de Chelonia mydas. Extrapolando estes dados para
estimar a captura total de tartarugas por esta espacie chegamos a um total de 35 tartarugas
capturadas por ano por curral de pesca, 0 que nos levaria a 105 tartarugas capturadas no Iitoral
do Piaui neste ano. Dados bi6ticos e abi6ticos estao apresentados no decorrer do trabalho.

INTRODUC;Ao
Os currais-de-pesca sao armadilhas fixas, feitas geralmente com varas enfiadas no

solo, construidos em funyao da direyao das correntes de maras. Esta arte de pesca artesanat a
utilizada no nordeste e no norte do pais, onde as mares apresentam varia¢es acima de 2
metros. Esta atividade esta em forte decHnio, sendo registrada uma raduyao no numero de
currais ano a ano (PAIVA et aI., 1965; ALMEIDA, 1974; FONTElES-FllHO et al., 2001).

Os currais utilizados no estado do Piau! sao do tipo atravessado, composto por uma
espia, duas salas, duas salinhas e um chiqueiro, assim como descrito em Piorski et al. (2009).
A espia a a maior barreira, disposta perpendicularmente em relacao as correntes de mare, de
modo a interceptar os peixes e de Ihes dirigir para os compartimentos de aprisionamento
(MANESCHY, 1993; PJORSKI et aI., 2009). Os currais sao despescados duas vezes par dia,
durante a mare baixa. Sao necessarios dois pescadores para a despesca, poram em currais
muito pequenos apenas um pescador consegue realizar a tarefa.

Como nao oferecem nenhuma atrayao artificial, a composiyao das espacies capturadas
no curral a influenciada par sua localizayao, disposiyao de seus compartimentos e estruturas
com relayao as correntes de maras, como conseqOencia, alam dos peixes ha a incidencia de
animais que nao sao alvos de consumo ou comercializayao, como as tartarugas-marinhas
(TAVARES eta/., 2(05).

Atualmente as maiores ameacas a sobrevivencia das tartarugas-marinhas sao:
destrui¢es de habitats, poluiyao, pesca incidental, coleta de ovos, matanca de femeas e uma
doenca epiz06tica denominada fibropapilomatose cutanea (HERBST, 1994).

A tartaruga-verde Chelonia mydas se encontra na Iista brasileira de especies
ameacadas de extinyao (IN 03 do MMA de 27 de maio de 2003) e na categoria "em perigo de
extincao" na lista vermelha da Uniao Intemacional para a Conservayao da Natureza (IUCN,
2004). Dois fatores sac preocupantes nesta especia, 0 primeiro a seus habitos costeiros, que a
leva a inumeras capturas incidentais (MARQUEZ, 1990) e 0 outro a que esta especie a a que
mais sotre a incidencia da doenca Fibropapilomatose, doenca caracterizada por causar
multiplos tumores na epiderme (HERBST et a/., 1995). Esses tumores sac freqOentemente
encontrados ao rador do pescoco, othos, boca, nadadeira e/ou cavidade oral, regioes inguinal e
axiliar (lU et al., 1999).

Com isso, este estudo teve como objetivo monitorar a captura incidental de tartarugas-
marin has pelos currais-de-pesca atuantes no litoral do Piau! e a coleta de dados referentes a
sua biologia.



III Congresso Brasileiro de Oceanografla - CBO'2010
Rio Grande (RS), 17 a 21 de maio de 2010

MATERIAL E METODOS
Entre dezembro de 2008 a novembro de 2009, tres currais-de-pesca marinhos foram

monitorados durante despescas diurnas e notumas. Urn total de 83 dias de despescas efetivas
foi acompanhado.

Durante 0 perfodo do estudo estes tres currais eram os unicos atuantes em todo 0
litoral do Piaui, e se localizavam no municipio de Cajueiro da Praia. Existindo outros currais-de-
pesca em ragi6es estuarinas que nao puderam ser abrangidos neste estudo.

Em cada despesca monitorada, duas pessoas iam juntamente com os pescadores para
coletar os dados. No momento em que havia a captura de alguma tartaruga, eram ragistrados
os seguintes dados: identifica~o da espacie, medida da Jargura curvilinea da carapa~ (lCC),
medida do comprimento curvilfneo da carapac;a (CCC) (desde 0 inicio da placa pre-central ate
o fim da placa p6s-central), peso, sexo e estado aparente de saude. Em seguida, as tartarugas
eram Iiberadas no mar.

RESULTADOS E DISCUssAo
Durante 0 perlodo de estudo, urn total de 8 tartarugas-marinhas da esp9cie Chelonia

mydas foram capturadas em 83 dias de despecas acompanhados. Para estimar a captura total
de tartarugas extrapalamos estes dados e chegamos a um total de 35 tartarugas capturadas
par ana par curral de pesca e a 105 tartarugas capturadas no Iitoral do Piaui neste ana par esta
arte de pesca.

Esses numeros sao semelhantes aos observados em outros estudos em 15 currais-de-
pesca durante 0 ana de 1962 registraram 400 tartarugas-verdes, em 1963 (18 currais)
capturaram 376, e em 1974 (13 currais) capturaram 187, dados de Acarau, Ceara (PAIVA et
aI., 1965). 0 Que mais mudou neste perlodo a Que na apoca os dados em peso das tartarugas
capturadas eram do animal sem 0 casco, a cabec;a e as vlsceras, ja que os pescadores a
limpavam no momento da pesca para a consequente comercializayao.

Grande parte das capturas ocorreram no perfodo de tua cheia quando comparado a lua
nova, ja que nao realizamos amostragens nas luas crescentes e minguantes. Nao foi
observado um padrao nos horarios em que suas capturas acidentais ocorreram tanto de dia
como de noite. Foram capturadas incidentalmente 6 femeas, 1 macho e um juvenil, com
comprimento curvilfneo de carapac;a (CCG) variando entre 25 a 103 em (Tab. 1).0 peso dos
individuos variou de 5,650 a 60 kg.

Em estudo semelhante realizado par Nagaoka (2005) na regiao de Cananaia, a C.
mydas tambam foi a espeeie de tartaruga mais encontrada tanto nos currais de pesca, com 0
CCC variando de 31 a 46 em e peso entre 3 e 12 kg, sendo todos considerados juvenis.

Tabela 1: Caracterlsticas dos espeeimes de Chelonia mydas capturados em currais-de-pesca,
municipio de Cajueiro da Praia, Piau!. Onde FP a Fibropapilomatose.

Data Lua Hora CCC (em) Lec (em) Peso (kg) Sexo

14112/08 Cheia 22:30 43,5 40,5 11,3 Femea
22/02/09 Nova 07:40 25 20,5 5,65 Jovem
07/03/09 Cheia 06:40 90 55 Femea
07103109 Cheia 19:40 103 62 60 Macho
24/03/09 Nova 08:45 45 8,1 Femea
07/05/09 Cheia 20:30 51 42 23 Femea
06/06/09 Cheia 20:00 47 11,2 Femea
04/09/09 Cheia 10:15 43 39,5 10,5 Femea

saudavel
mordida de tubarao

FP
saudavel
saudavel
saudavel
saudavel

ausencia de uma nadadeira
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