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Análises dos dados de exportação fornecidos pelo SINDIFRIO 

Conclusões preliminares para contribuir com a gestão sustentável da pescaria de 

lagosta. 

11 de Novembro de 2014 

1. Introdução 

Ao longo do ano de 2014 a equipe do CeDePesca-Brasil trabalhou junto às empresas do 

SINDIFRIO para coletar, digitalizar e sistematizar os dados de exportação classificados por peso 

como uma contribuição ao conhecimento do estado dos estoques pesqueiros. O objetivo foi 

por à disposição de pesquisadores uma base de dados representativa das populações de 

lagosta exploradas no Brasil para uso dos avaliadores. 

 

Ainda quando a base de dados será aperfeiçoada, o objetivo tem sido cumprido e a base de 

dados atual é suficientemente representativa, exceto, por agora, para dois anos, 2004 e 2007. 

Embora, na análise dos dados não se observa que esses anos apresentam tendências 

diferentes. 

 

Para a análise, algumas dificuldades foram abordadas da seguinte forma: 

a) Muitos dos dados não diferenciam a lagosta vermelha da verde, sendo considerada na 

análise as duas espécies como um só estoque. Nas bases de dados onde registram a 

diferença, a verde não supera os 20% das exportações totais pelo qual o desvio não é 

importante para o nivel de análise atual. 

b) A transformação das classes comerciais de lagosta inteira nas classes comerciais de cauda 

foi resolvida em forma proporcional mas, alguns testes deveriam ser feitos na prática. 

c) A transformação de pesos médios por classe comercial em comprimentos não foi feita com 

a distribuição normal de comprimentos, e sim com a média diretamente distribuída em 

forma linearmente proporcional. 

d) A transformação de comprimentos em idades foi baseada em equações determinadas por 

pesquisadores brasileiros que citados na Bibliografia. Também nesse caso foi feita uma 

distribuição linearmente proporcional para faixas de comprimentos que compreendiam 

mais de uma idade. 

e) Todas as assunções feitas nesse trabalho foram no sentido de que o desvio na estimação 

seja favorável para a situação dos estoques. Isso significa que a realidade poderia ser PIOR 

do que se mostra aqui e nunca melhor. 

 

2. Determinação da estrutura de idades das exportações 

A base de dados, ainda por completar com algumas informações de 2011 e 2012 que não irão 

alterar a estrutura básica, proveniente de 5 empresas, é a seguinte: 
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Na última linha, pode-se observar a porcentagem que os dados analisados representam na 

exportação total (em peso equivalente de caudas). A proporção em geral é alta, dando 

confiabilidade a análise, embora seja ótimo contar com mais informações dos anos 2004 e 

2007. 

 

Essa tabela foi transformada em quantidade de lagostas exportadas por cada classe comercial, 

onde cada peso total por classe foi dividido pelo peso médio dessa classe. 

 

Para transformar essas quantidades por classe comercial em quantidades por idade, primeiro 

se transformou o peso médio em comprimento médio, por meio da equação: 

 

𝐶𝑇 = 𝐸𝑋𝑃(3,4556 + 0,386 ∗ 𝐿𝑁(𝑃𝑐))1 

 

Onde, 

CT: comprimento total, e 

Pc: Peso da cauda 

 

Em seguida, o peso médio foi transformado em idade média usando a equação: 

 

𝑇 = −4,31 ∗ 𝐿𝑁(1 − (
𝐶𝑇

10
)/43,8)2 

 

Onde, 

T: idade, e 

CT: comprimento total 

 

Posteriormente, se redistribuiu a quantidade proporcionalmente entre as idades de 1 a 8 anos. 

Por exemplo, se uma faixa de comprimento correspondia as idades de 2,56 a 3,12 anos, se 

distribuia proporcionalmente de 2,56 ate 2,99 em idade 2, e de 3 a 3,12 em idade 3. 

                                                           
1
 Sobreira Rocha, C. e Fontenele Sampaio, A. Relações biométricas das lagostas espinhosas Panulirus argus 

(Latreille) e Panulirus laevicauda (Latreille) do nordeste do Brasil. 
2 Fonteles-Filho, A. Síntese sobre distribuição, abundância, potencial pesqueiro e biologia da lagosta-vermelha 

Panulirus argus (Latreille) e a lagosta-verde Panulirus laevicauda (Latreille) do nordeste do Brasil. 

Classe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

02 -          509         36            -          2              2.241      10.132   27            73            413         

03 2.091      6.164      1.545      345         4.594      11.127   15.811   30.091   9.669      39.498   

04 11.273   19.109   20.455   5.455      39.845   39.250   25.323   62.844   34.377   89.296   

05 10.527   14.855   16.200   9.218      59.812   68.523   44.944   70.829   35.826   101.917 

06 7.673      15.218   14.745   8.600      44.705   67.636   44.580   49.634   27.566   69.993   

07 4.818      18.436   15.982   10.400   32.541   53.182   55.793   39.159   22.605   59.233   

08 3.000      15.400   11.309   7.309      25.242   34.295   58.280   44.980   18.414   40.051   

09 5.000      18.673   17.800   6.836      21.432   26.759   62.723   33.041   13.723   25.613   

10/12 9.291      40.055   41.164   12.818   32.400   46.400   104.041 33.601   4.208      48.219   

12/14 4.236      21.036   23.055   4.855      32.655   24.373   63.864   40.636   19.338   10.480   

14/16 2.400      12.218   12.545   3.218      19.568   11.036   31.227   23.053   10.752   6.097      

16/20 1.945      8.727      8.091      2.182      10.450   5.236      9.891      5.125      195         7.197      

20/UP 1.382      4.364      2.927      818         455         91            8.655      6.930      4.712      1.059      

TOTAL 63.636   194.764 185.855 72.055   323.700 390.150 535.261 439.951 201.458 499.067 

Exportacoes cauda (tn) 2.556      2.376      2.088      2.050      2.418      2.021      2.422      2.261      1.474      1.991      

% dados/export 2              8              9              4              13            19            22            19            14            25            
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Dessa forma, se obteve a tabela seguinte: 

 
 

Isto significa que a cada ano se exportam entre 8,5 e 14 milhões de lagostas de diferentes 

idades ou comprimentos. 

 
Com esta informação podemos estimar o peso médio por lagosta nas exportações, e vemos 

que esse peso médio está diminuindo, sendo um sinal de esgotamento: 

 

 
 

Idade 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

1 0 98.635 6.489 0 54 184.400 727.638 651 2.553 7.741

2 7.043.480 3.823.590 3.118.180 2.782.757 5.235.682 4.241.491 2.915.183 6.380.323 4.267.072 6.753.255

3 4.109.731 3.377.020 2.771.036 4.317.829 4.848.848 4.877.991 3.986.312 4.220.417 3.114.598 4.306.087

4 1.864.698 2.306.305 2.122.963 1.815.391 1.324.178 1.236.736 2.469.479 1.155.414 469.294 921.378

5 653.334 971.684 962.802 559.939 875.882 459.989 1.045.516 748.283 485.081 268.903

6 179.485 265.783 243.369 160.559 239.219 90.779 206.146 163.414 95.467 54.765

7 105.744 136.723 112.623 77.176 88.591 30.551 62.956 41.567 12.935 37.099

8 73.542 70.528 43.575 30.842 4.500 624 51.850 47.064 45.625 5.513

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00
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Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Peso 

meio 

cauda (gr)

182,17 214,97 222,55 210,34 191,66 181,71 211,21 177,23 173,57 161,13
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3. Análise sequencial para reconstruir a população total entre 2004 e 2013 

De acordo com o modelo de análise proposto por Aubone
3
, baseado na equação de Baranov, o 

procedimento é o seguinte: 

a) Cálculo do número de lagostas no último período avaliado (2013) 

Baseado na combinação de estimações de mortalidade por pesca para cada idade que vem 

de trabalhar com as exportações por idade e nos procedimentos de estimação no Capítulo 

4 do presente trabalho, se introduz um vetor inicial de mortalidades por pesca por idade 

(Fi,tm), que junto a uma estimação da mortalidade natural conformam os parâmetros do 

modelo a serem ajustados posteriormente. 

 

Para definir a mortalidade natural, seguindo ao Ivo, foi considerada a mais conservativa 

entre diferentes opções, M=0,3
4,5

 e constante para todas as idades. 

 

O Número de lagostas para cada idade no ano 2013 se calcula assim: 

 

𝑁𝑖,𝑡𝑚 = 𝐶𝑖,𝑡𝑚
(𝐹𝑖,𝑡𝑚 +𝑀)

𝐹𝑖,𝑡𝑚. (1 − 𝑒(−𝐹𝑖,𝑡𝑚−𝑀))
 

  

b)  Determinação das mortalidades por pesca para cada ano e idade do período 2004-2012 

Com a estimação da numerosidade no ano 2013 e as exportações de 2004 a 2012 podemos 

proceder a estimar a mortalidade por pesca para todo o período, assumindo que a partir 

                                                           
3
 Aubone, A. Modelos discretos de dinámica de poblaciones de peces explotadas. En Serie de Lecturas en 

Biomatemática; 305p, 1ra Ed., Noviembre 2010. 
4
 FAO/Western Central Atlantic Fishery Commission. Report of the fifth Regional Workshop on the Assessment and 

Management of the Caribbean Spiny Lobster. Mérida, Yucatán, Mexico, 19–29 September 2006. FAO/Comisión de 
Pesca para el Atlántico Centro-Occidental. Informe del quinto Taller Regional sobre la Evaluación y la Ordenación de 
la Langosta Común del Caribe. Mérida, Yucatán, México, 19-29 de septiembre de 2006. FAO Fisheries Report/FAO 
Informe de Pesca. No. 826. Rome, Roma, FAO. 2007. 99p 
5 Ivo, C.T.C., 1996. Biologia, pesca e dinâmica populacional das lagostas Panulirus argus e Panulirus laevicauda 

(Laterille) (Crustacea; Palinuridae), capturados ao longo da plataforma continental do Brasil, entre os Estados do 
Amapá e Espírito Santo. Tese de Doutorado apresentado ao programa de Pós-graduação em Ecologia e Recursos 
Naturais da Universidade Federal de São Carlos, 279 p., São Carlos. 
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da idade 3 até a 8 toda lagosta que se captura é exportada. Isso introduz um erro 

aproximadamente igual para todo o procedimento, validando os valores relativos. 

 

Pra fazer essa estimação usamos a equação: 

 

𝐶𝑖,𝑡 =
𝐹𝑖,𝑡

(𝐹𝑖,𝑡 +𝑀)
(𝑒(𝐹𝑖,𝑡+𝑀) − 1)𝑁𝑖+1,𝑡+1 

 

iterando com a ferramenta Solver do Excel. 

 

c) Determinação do número de lagostas por idade para cada ano do período 2004-2012 

Com as mortalidades por pesca ja obtidas, e com a equação de dinâmica de populações, 

retrocalculamos para as idades 3 a 7: 

 

𝑁𝑖,𝑡 = 𝑁𝑖+1,𝑡+1. 𝑒
(𝐹𝑖,𝑡+𝑀) 

 

Como a idade 2 aparece insuficientemente representada nas exportações, assumimos uma 

mortalidade por pesca igual a da idade 3, e calculamos usando a equação precedente. 

 

Para a idade 1 assumimos que não é capturado nenhum exemplar, atuando apenas a 

mortalidade natural, e calculamos: 

 

𝑁1,𝑡 = 𝑁2,𝑡+1. 𝑒
𝑀 

 

Para as idades 8 e maiores (que chamamos de 8+) assumimos que serão somadas todas as 

lagostas de idade maior a 7, e o número de lagostas se determina mediante um 

procedimento particular dado pela fórmula: 

 

𝑁8+,𝑡 = (𝐶8+,𝑡−1. 𝐶7,𝑡−1). 𝑒
(−𝐹8,𝑡−1−𝑀).

(𝐹8,𝑡−1 +𝑀)

𝐹8,𝑡−1. (1 − 𝑒(−𝐹8,𝑡−1−𝑀))
 

 

 

d) Resultados da Análise Sequencial 

Número de lagostas por idade por ano (em miles) 

 

Idade 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 25.891 25.437 41.567 45.969 26.536 29.330 41.303 36.799 33.703 34.059 

2 22.591 19.180 18.844 30.793 34.055 19.659 21.728 30.598 27.261 24.968 

3 10.977 9.582   8.486   8.745   10.034 11.390 7.462   6.367   5.833   7.994   

4 4.318   4.656   4.240   3.938   2.850   3.356   4.324   2.187   1.214   1.710   

5 1.441   1.626   1.511   1.358   1.389   996       1.440   1.138   651       503       

6 486       517       394       319       533       300       351       205       222       83         

7 205       208       160       89         101       193       145       88         18         84         

8 143       108       62         36         5            4            120       99         64         12         

Total 66.052 61.315 75.264 91.246 75.503 65.229 76.873 77.480 68.966 69.413 
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Entre os anos 2004 e 2013 a população total de lagostas tem oscilado entre 61 e 91 

milhões de indivíduos. 

 

 
Pode-se observar que os recrutamentos (parte azul das colunas) tem anos melhores (2006, 

2007 e 2010) e fracos (2004, 2005, 2008). Essas oscilações se refletem nas capturas 2 a 3 

anos após o recrutamento ter acontecido, devido as frações de idades maiores estarem 

muito diminuídas. 

 

Mortalidades por pesca por idade e média entre as idades 3 a 8 (F3-8) por ano 

 
As mortalidades por pesca são muito altas, coincidentemente com a análise do capítulo 

seguinte (Ver grafico na pagina 7). 

 

e) Estimação da população sem pesca 

Se partimos da estimação populacional para o último ano, assumindo que o recrutamento 

será constante e igual a média do período 2004-2012, podemos avaliar até que nível 

acresceria a população atuando apenas a mortalidade natural. Se concordamos que os 

recrutamentos do último período tem sido relativamente baixos, essa projeção será 

conservadora, sendo o resultado: 

 

 -
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Idade F2004 F2005 F2006 F2007 F2008 F2009 F2010 F2011 F2012 F2013

3 0,558 0,515 0,468 0,821 0,795 0,669 0,927 1,357 0,927 0,940

4 0,677 0,825 0,839 0,742 0,751 0,546 1,035 0,912 0,582 0,940

5 0,724 1,118 1,257 0,635 1,233 0,744 1,651 1,335 1,758 0,930

6 0,547 0,872 1,188 0,847 0,714 0,426 1,086 2,123 0,673 1,340

7 0,875 1,329 1,534 2,886 2,993 0,201 0,681 0,773 1,585 0,700

8 0,875 1,329 1,534 2,886 2,993 0,201 0,681 0,773 1,585 0,700

F(3-8) 0,613 0,735 0,770 0,818 0,864 0,646 1,059 1,286 0,987 0,942
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Essa tabela é muito importante para definir os pontos de referência biológicos da pescaria 

(ver Cap. 5). 

 

4. Análise da mortalidade por pesca com diferentes metodologias 

Para comparar e verificar os resultados anteriores, utilizam-se métodos aproximados de 

estimação, mais validados pelo uso sistemático em pescarias mundiais: os métodos de curva de 

captura, de Robson-Chapman e de Heinke, que podem ser encontrados facilmente na 

literatura. Os dados de ingresso nesses modelos são os dados de número de lagostas 

capturadas por cada idade, e foram calculados para as idades 3 a 8, que estao bem 

representadas em nossa base de dados. 

 

Incorporando também as mortalidades por pesca calculadas no Capítulo anterior, resulta o 

quadro e o gráfico seguintes: 

 

 
 

 

Idade N Sem pesca

1 34.059.353    

2 25.231.790    

3 18.692.169    

4 13.847.500    

5 10.258.480    

6 7.599.669      

7 5.629.973      

8 16.091.920    

Total 131.410.855 

Metodo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Curva de captura 0,5577 0,5319 0,5842 0,7123 0,9664 1,3442 0,6812 0,6708 0,6576 0,9723

Robson-Chapman 0,6370 0,4879 0,4648 0,7276 0,7188 0,9869 0,5649 0,7293 0,8332 1,1131

Heincke 0,5873 0,3420 0,2850 0,6682 0,7698 1,0035 0,4126 0,7844 1,0376 1,1688

Sequencial 0,6128 0,7348 0,7697 0,8183 0,8643 0,6457 1,0586 1,2855 0,9873 0,9416

0
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Observa-se que, além das diferenças, as mortalidades por pesca são muito altas em 

comparação a mortalidade natural M, triplicando ela. Em geral se aceita que a mortalidade por 

pesca, para ser sustentável, deve ter um nível similar a mortalidade natural, portanto os níveis 

atuais não são sustentáveis. 

  

 

5. Estimação de biomassas 

Multiplicando o peso médio de cada idade pelo número de lagostas estimadas para cada idade, 

é possível calcular a biomassa anual entre 2004 e 2013.  

 
Da mesma forma, usando a tabela do Capítulo 3.e), foi calculada a biomassa potencial a longo 

prazo se a pescaria fechasse indefinidamente. Pode-se observar que essa biomassa atingiria 

quase 100 mil toneladas, atualmente apresentando uma tendência declinante desde 2007 até 

alcançar em torno de 21 mil toneladas em 2013. 

 

Como ponto de referência é ainda mais importante saber qual seria a biomassa reprodutiva 

sem pesca e qual é a atual. Para isso, assumimos que na idade 1 nenhum exemplar está 

sexualmente maturo, para a idade 2 a metade dos exemplares está sexualmente maturo e para 

a idade 3 é maior, todos estão maturos, que se corresponde com a literatura (Fonteles-Filho). 

 

 
 

A biomassa reprodutiva em 2013 foi uns 13% do nível sem pesca. Isso é uma claro sinal de 

sobre-exploração já que se estima que as biomassas reprodutivas não devem baixar do ponto 

crítico dos 20% da biomassa reprodutiva sem pesca (avaliada em 87 mil toneladas). 

 

O gráfico seguinte permite observar claramente a tendência declinante: 

 

Idade 2.004   2.005   2.006   2.007   2.008   2.009   2.010   2.011   2.012   2.013   Sin pesca

1              4.062   3.991   6.522   7.213   4.164   4.602   6.481   5.774   5.288   5.344   5.344          

2              8.071   6.852   6.732   11.001 12.166 7.023   7.763   10.931 9.739   8.920   9.014          

3              6.165   5.382   4.766   4.911   5.636   6.398   4.191   3.576   3.276   4.490   10.499       

4              3.765   4.060   3.697   3.434   2.485   2.927   3.770   1.907   1.058   1.491   12.075       

5              1.629   1.837   1.708   1.534   1.569   1.126   1.627   1.286   736       568       11.591       

6              661       703       535       433       724       408       477       278       301       113       10.327       

7              325       330       254       141       160       306       230       139       29         133       8.918          

8              259       195       113       64         9            7            217       180       116       23         29.207       

Total 24.937 23.351 24.327 28.732 26.914 22.796 24.755 24.071 20.544 21.081 96.975       

Biomasas Sem pesca 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BR 87.124      16.840 15.934 14.439 16.018 16.667 14.682 14.394 12.832 10.386 11.277 

% BRv 100 19 18 17 18 19 17 17 15 12 13

Sem pesca 
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No gráfico foram colocados os níveis de 20%, considerado um limite (linha vermelha), e de 40% 

considerado um objetivo a atingir (linha verde). A biomassa reprodutiva atual está bem abaixo 

da linha vermelha (13%), em zona muito perigosa. 

 

Essas conclusões são coincidentes com o trabalho apresentado pelo Brasil em 2007 na 

COPACO, ja citado
6
. 

 

6. Estimação das capturas não exportadas 

Se assumirmos que nenhum exemplar da idade 1 é capturado (o qual não é verdadeiro já que 

se conhece a venda de “baby lobster” ou “langostim”) e calcularmos o número de exemplares 

da idade 2 capturados com uma mortalidade por pesca similar a da idade 3, que parece uma 

assunção muito lógica porquanto a seletividade e muito baixa, e logo restamos as quantidades 

exportadas desta idade, podemos estimar o número e tonelagem de exemplares capturados e 

não exportados: 

 

 
A média dos últimos 7 anos tem sido uns 9 milhões de exemplares de 2 anos, pesando umas 

1.500 toneladas de lagosta inteira (ou 500 toneladas de cauda). Como referência, a média de 

exportações no mesmo período tem sido 11 milhões de exemplares, pesando umas 6.500 

toneladas de lagosta inteira. Isso significa que praticamente o mesmo número de lagostas é 

                                                           
6
 It is observed that in the last 7 years the mature stock biomass has decreased considerably in spite of 

the large recruitment peaks observed during the same period. This may be due to a significant 
increasing trend in the fishing mortality rates (F) since 1986 when F=0.23. These rates reached levels 
above the natural mortality rate (M=0.30) in 1989 and since then it has increased steadily to levels 
between 0.54 and 0.8 during the 2000's. These fishing mortality rates are well above the fishing 
mortality reference point that may generate a 40 percent level of the pristine spawning biomass (F40% 
SPR=0.20). If they were sustained, the current fishing mortality rates, could drive the spawning potential 
ratio to a level below 15 percent. 

 -
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2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

% BRv 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

N 1.414.517   2.935.864   3.034.821   12.422.178 11.220.367 4.177.360   8.691.821   13.901.773 10.289.094 6.696.662   

Tn 221               458               473               1.938           1.750           652               1.356           2.169           1.605           1.045           
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exportada e consumida no mercado local, sendo a diferença fundamental que a lagosta 

exportada tem um volume 13 vezes maior em peso e gera muito mais valor com muito menos 

esforço de pesca. Esses números ilustram a necessidade urgente de limitar a captura de lagosta 

miúda como parte essencial de uma estratégia de recuperação dos estoques. 

 

7. Análise da estabilidade da população 

Uma análise muito interessante é da estabilidade da população. Se calcularmos a composição 

por idade da população de lagosta referida ao total, deixando operar somente a mortalidade 

natural, podemos observar que chega um ponto estável que já não se modifica. A população se 

encontra em equilíbrio. Comparando esse arbore demográfico com o atual podemos visualizar 

o grau de estabilidade ou instabilidade da população. No gráfico seguinte se ilustra a situação 

da lagosta: 

 

 
 

Pode-se observar facilmente que em 2013 a população está ainda mais longe da estrutura 

estável do que em 2004, sendo cada vez mais fortemente dependente do bom sucesso dos 

recrutamentos (idade 1), já que a população está conformada em uns 85% pelas idades 1 e 2. 

Por comparação, pode-se observar que na estrutura estável, uma falha de recrutamento de um 

ano, por causas naturais, não teria tanta influência na população, podendo ser absorvida 

facilmente já que as idades 1 e 2 conformam somente uns 43% da população total. A pescaria 

no cenário atual se torna mais imprevisível e o risco de colapso é muito maior.  

 

8. Análise da proporção de captura 

Pode ser demostrado
7
 que a relação entre as capturas e o número total de exemplares na 

população a cada ano é igual ao produto de três fatores de probabilidade que operam no 

sucesso da pesca: a acessibilidade, a vulnerabilidade e a seletividade. Cada um representa uma 

probabilidade: a primeira de encontro espacial e temporal entre a frota e os estoques, a 

segunda a probabilidade de encontro entre a arte e os animais, e a terceira, a probabilidade do 

animal ficar capturado uma vez que o encontro ocorra. 

 

Essa proporcionalidade pode ser expressada assim: 

 

                                                           
7
 Aubone, op. cit. 
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Vejamos como evolui essa relação na pescaria de lagosta: 

 

 
Esses números representam a proporção de exemplares na população para cada idade e para 

cada ano que tem sido capturados. São números altos.  

 

Ainda bem, pensando na Seletividade, atualmente nenhuma das artes ou técnicas de pesca 

deixa escapar um exemplar uma vez se estabelece o contato. Portanto, o valor dessa 

probabilidade é 1 e vai ser muito dificil no curto ou médio prazo mudar essa realidade. Em 

outras pescarias de lagosta, a Seletividade se melhora deixando escapar os exemplares de 

lagosta miúda, seja por devolução (covos) ou decidindo não capturar (mergulho). 

 

Com relação a Vulnerabilidade é muito difícil quantificar de 0 a 1, mas seguramente está perto 

de 1, já que os pescadores sabem bem onde colocar suas artes para ser mais efetivos. Digamos 

0,85. 

 

Com relação a Acessibilidade, tem duas limitações nesse momento: o defeso e a migração da 

população mais velha nas águas mais profundas. Embora para as idades menores, que formam 

os 90% da pescaria, o defeso é o único limitante das capturas e a razão para que a relação C/N 

(e a mortalidade por pesca) não seja ainda maior. Por isso que, nas presentes circunstâncias, 

diminuir o defeso pode ser desastroso. Antes deve ser resolvida a limitação da relação C/N de 

outra forma, via Accesibilidade, Vulnerabilidade,Seletividade ou todas elas. 

 

Se o defeso fosse dois meses menor, possivelmente haveria um pequeno acréscimo das 

capturas nos primeiros dois anos para descer logo até um nível mais baixo ainda que o atual, 

acrescentando ainda mais o risco de colapso total. 

 

9. Recomendações para a recuperação da pescaria 

Fazendo uma projeção da evolução da população de lagosta nas condições de mortalidade por 

pesca atual, pode-se concluir que a pescaria poderia seguir indefinidamente nesse nível baixo 

sempre e quando os recrutamentos não oscilem muito. Embora, qualquer mudança climática 

ou ambiental severa poderia significar um colapso quase total da pescaria. 

 

Para obter uma recuperação dos estoques ao nível de 40% da biomassa reprodutiva sem pesca 

em forma rápida, se precisaria diminuir as capturas atuais em uns 75%, que e impraticável. 

Idade 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3 0,374 0,352 0,327 0,494 0,483 0,428 0,534 0,663 0,534 0,539

4 0,432 0,495 0,501 0,461 0,465 0,368 0,571 0,528 0,387 0,539

5 0,453 0,598 0,637 0,412 0,631 0,462 0,726 0,657 0,745 0,535

6 0,369 0,514 0,618 0,504 0,449 0,303 0,588 0,799 0,430 0,659

7 0,515 0,656 0,703 0,868 0,875 0,158 0,434 0,474 0,713 0,442

8 0,515 0,656 0,703 0,868 0,875 0,158 0,434 0,474 0,713 0,442
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Uma estratégia alternativa, de longo prazo, que poderia funcionar, deveria basear-se em dois 

objetivos: 

 

a) Reduzir imeiatamente pela metade as capturas de lagostas de idade 2 (lagosta miúda) 

b) Reduzir uns 20% as capturas de lagostas de comprimentos legais e manter essas capturas 

reduzidas por 3 anos 

Desse modo vamos dar a população uma oportunidade para crescer um pouco cada ano, o qual 

significa que a mortalidade por pesca vai ser reduzida gradualmente. 

Passados os 3 anos se reavaliam os progressos e se determina a continuidade ou a mudança da 

estratégia. 

O assunto é COMO podem ser atingidos esses objetivos. 

Para obter a redução em 50% das capturas de lagosta miúda o mais importante é assegurar o 

máximo possível o cumprimento do defeso. Para isso, deve ser proibido desde o 1 de fevereiro 

até o dia 10 de junho toda forma de posse, transporte e comercialização de lagosta no mercado 

brasileiro.  

Uma segunda medida poderia ser estabelecer uma cota de processamento nas plantas de até 

1/6 do processamento do ano anterior para o mês de junho ou que o processamento só possa 

começar no dia 10 de junho. 

Também deve ser comprometida a população nesse objetivo por meio de campanhas na 

televisão e compromissos com associações de restaurantes, peixarias e supermercados. 

Para reduzir uns 20% das capturas de lagosta de comprimento legal pode-se recorrer as 

seguintes medidas:  

a) A lagosta deve ser admitida somente inteira e viva nas plantas de beneficiamento, com um 

limite de tolerância de sobrevivência não menor aos 85%. O Ministério da Agricultura deve 

verificar o cumprimento da medida. Se a sobrevivência é menor a 85% a partida deveria 

ser rejeitada. Desse modo se espera ajudar a diminuir a eficiência dos pescadores 

(Vulnerabilidade) mas, melhorando o preço por unidade. Essa situação também poderia 

incentivar o abandono das artes não legais. 

b) Deveria estabelecer-se um limite de exportação de 1.500 toneladas de cauda ou 

equivalente por três anos (o que coloca mais um limite na Accesibilidade). 

Como complemento, para ajudar ao bom sucesso dos recrutamentos, as lagostas ovadas não 

deveriam ser admitidas nas plantas de beneficiamento. 

Por meio da continuidade do fornecimento dos dados das empresas e complementando esse 

esforço com algum monitoramento nas praias e portos, é possível verificar cada ano a evolução 

da população de lagosta e ajustar as medidas sugeridas. A redução do defeso só seria possível 

se a eficácia de outras medidas compensa e permite o incremento gradual dos estoques. 


