
 

RELATÓRIO 

 

9º Sessão Ordinária do Comitê Permanente de Gestão da Pesca da Lagosta 

Data: 12 e 13/12/2017 

Local: Brasília-DF 

 

A Memória da 8º Reunião do CPGL, ocorrida no dia 16 de maio de 2017, e a proposta 

do Regimento Interno foram apresentados no primeiro dia de reunião e no dia 

seguinte, os documentos foram aprovados pelos membros do comitê.  

Na manhã do dia 13, ficou aprovada a mudança do período de pesca a partir de 2019, 

que atualmente é do dia 01 de junho a 30 de novembro, para o período de 01 de abril 

a 31 de outubro. Essa proposta foi apresentada pelo Cadu Villaça, membro do SCC e 

representante do CONEPE, durante a 4º Reunião Ordinária do Subcomitê Científico, 

realizada no mês de agosto em Fortaleza. Em seguida, foi aprovado o 

estabelecimento, a partir de 2019, de um limite de captura total de 4.000 toneladas 

para a lagosta vermelha e 900 toneladas para lagosta verde, tomando coma base a 

avaliação dos estoques apresentada pelo CeDePesca. Foi criado um Grupo de 

Trabalho, o qual CeDePesca também fará parte, para definir a implementação até 

junho de 2018 e os mecanismos de controle. 

À tarde, ficou definido que a partir de 2019, durante os últimos 4 meses de defeso será 

proibida a comercialização de lagosta no mercado interno e foi elaborada e aprovada 

uma minuta da normativa. Para aprovação dessa recomendação, CeDePesca explicou 

que ao longo de 2016 realizou reuniões em São Paulo e Ceará com a Associação 

Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), Associação dos Chefs de Cozinha do 

Ceará (ACC-CE), restaurantes de Icapuí-Ceará, além de participar da Feira da 

Associação Paulista de Supermercados (APAS) e da Feira Internacional de Produtos e 

Serviços para a Alimentação Fora do Lar (Fispal Food Service) e todos concordaram 

com a ideia de restringir o comércio da lagosta no período de defeso, após 

compreenderem a situação dos estoques de lagosta.  

Para o ano de 2019, também ficou aprovada a recomendação de receber apenas 

lagostas vivas nas plantas de beneficiamento (com tolerância de 10%). Essa medida 

ajuda a reduzir o esforço e incentiva o uso da arte de pesca legalizada (armadilhas). 

Além disso, o monitoramento dos desembarques será reiniciado em 2018 e já ficou 

agendada uma próxima reunião para ocorrer nos dias 09 e 10 de maio de 2018. 

 


