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ÁREAS DE PESCA



ÁREA DE PESCA NORTE

• Expansão da área de pesca 

• coordenadas 4° N; 49°30’ W 

(Amapá) e 01° 30´N (Pará) e 

profundidades entre 74 m e 98 m.



ÁREA DE PESCA NORTE



ÁREA DE PESCA NORDESTE



ÁREA DE PESCA CENTRAL



CARACTERIZAÇÃO DAS 
PESCARIAS REGIONAIS.

• Embarcações

• Petrecho de Pesca

• Operação de pesca



REGIÃO NORTE

Embarcações



REGIÃO NORTE

• Petrecho de pesca

• Dimensão da caçoeira de 100 x 1,70 
metros

• Operação de pesca
• Distância do pesqueiro
• Transbordo.



REGIÃO NORDESTE

• Embarcações

• Petrecho

• Operação de pesca
• Ceará e Rio Grande do Norte

• Pesca com manzuas

• Pesca com caçoeira

• Pesca de mergulho

• Uso de Marambaias



EMBARCAÇÕES - CE



EMBARCAÇÕES- RN



PETRECHOS DE PESCA



MARAMBAIAS



CARACTERIZAÇÃO DAS PESCARIAS 
REGIONAIS - REGIÃO NORDESTE



CARACTERIZAÇÃO DAS PESCARIAS 
REGIONAIS - REGIÃO CENTRAL



CARACTERIZAÇÃO DAS PESCARIAS 
REGIONAIS - REGIÃO CENTRAL

Pesca com caçoeira



TENDÊNCIA DO ESFORÇO E 
CAPTURA



TENDÊNCIA DO ESFORÇO E 
CAPTURA



NÍVEL DE EXPLOTAÇÃO DO 
ESTOQUE

• Sobrepesca
• FONTELES-FILHO, 1997 (anos 90)

• ERHARDT e ARAGÃO - 2007 (1998 a 
2006 )

• IVO et al. (2013)

• ARAGÃO e CINTRA (submetido 
2017).

• Agravamento comprometendo o 
estoque reprodutor (23,9%).

• CEDEPESCA – Ernesto Godelman
(2017)

• Mesma conclusão.



ASPECTOS ECONÔMICOS, 
SOCIAIS E CULTURAIS

• SOARES & MARQUES, 2017; 
SANTOS, 2016; SANTOS E CINTRA, 
2016; IVO et.al., 2013; CASTRO, 
2013; ZANCHETTA, 2009. INCAPER, 
2004; COELHO et. al, 1996; 
DIEGUES & SALLE.

• Abaixo de 20 e acima de 60 anos.

• Analfabeto (5%) – 91% esposas 
alfabetizadas.

• Melhoria na residência (posse e 
estrutura).

• De uma forma geral os 
pescadores de lagostas são 
otimistas com o futuro da 
pescaria, 65,0%. 

• 43% desejam ter uma 
embarcação lagosteira para 
melhorar de vida



COMERCIALIZAÇÃO

• QUALIDADE DO PRODUTO 
COMERCIALIZADO.

• A CADEIA DE COMERCIALIZAÇÃO DA 
LAGOSTA.

• Mercado Interno. 

• Queda de preço (2009)

• Proibição exportação Estados 
Unidos tipos 2 a 4.

• Pressão da indústria Turística.

• Mercado Externo 

• Lagosta viva 
• Prioriza o uso do manzuas 

• Diversificação de produtos.

• Diversificação de destinos.

• Exportações



COMERCIALIZAÇÃO
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COMERCIALIZAÇÃO
Destino das exportações



SISTEMA DE GESTÃO E 
GOVERNANÇA

• Histórico das Medidas de 
Regulamentação da Pesca 
de Lagostas utilizadas no 
Brasil.
• Fechamento da pesca (1975)

• Gestão por Área - SUDEPE (1967)

• Medidas em vigor 

• Problemas de gestão.
• Crise Institucional no País

• Mudanças constantes da direção  
gestão governamental da pesca.

• Representação do setor.

• Ausência de discursão mais 
aprofundada com os   usuários.

• Fiscalização.



PROPOSTA DE ORDENAMENTO 
REGIONALIZADO

DA PESCA DA LAGOSTA

• Proposta para discussão
• Experiências e resultados de 

planos anteriores.

• Necessário e fundamental 
envolvimento dos usuários.

• Aprimoramento dos 
instrumentos de controle.

• Monitoramento e pesquisas

• Avaliação e ajustes

• Recursos financeiros, 
logísticos e humanos.





PROPOSTA DE ORDENAMENTO

• OBJETIVO DO PLANO DE GESTÃO
O plano de gestão de uma pescaria é um

instrumento criado para estabelecer ações

voltadas para o exercício da atividade

pesqueira de forma equilibrada, abrangente e

sustentável. sendo resultado do consenso

entre usuários, administradores, tomadores

de decisão e pesquisadores, tendo em

consideração os melhores dados e

conhecimentos dos aspectos biológicos,

pesqueiros, ambientais, econômicos e

socioculturais, disponíveis sobre o recurso e

sobre a atividade.



PROPOSTA DE ORDENAMENTO

• OBJETIVOS GERAIS

a) Recuperar e manter níveis ecologicamente

sustentáveis de biomassa do estoque;

b) Garantir a utilização ótima do recurso e a

distribuição equitativa dos benefícios sociais

e econômicos;

c) Minimizar o impacto das operações de

pesca sobre os recursos e sobre o

ecossistema como um todo; e

d) Operacionalizar efetivamente e de forma

regionalizada o processo de Gestão das

Pescarias de Lagosta no país.



MEDIDAS PARA A GESTÃO DA 
PESCA DA LAGOSTA 

oMEDIDAS COMUNS A TODAS AS ÁREAS 

oMEDIDAS ESPECÍFICAS REGIÃO NORTE

oMEDIDAS ESPECÍFICAS REGIÃO NORDESTE

oMEDIDAS ESPECÍFICAS REGIÃO CENTRAL



MEDIDAS COMUNS A TODAS AS ÁREAS 

• Tamanho mínimo de captura

• Tamanho mínimo de embarcação. 

• Tamanho da malha do covo e 

cangalha. 

• Adoção de abertura de escape no 

covo e cangalha 

• Limitar o licenciamento de 

embarcações lagosteira.

• Manutenção do período de defeso. 

• Aparelhos de pesca

• Descaracterização da cauda da 

lagosta. 

• Áreas de exclusão à pesca

• Reformatar o Programa Nacional de 

Rastreamento de Embarcações 

Pesqueiras por Satélite (PREPS) 



MEDIDAS COMUNS A TODAS AS ÁREAS 

• Implementar o Sistema de Controle da 

Origem do Pescado (SisCOP)

• Proibir a captura de fêmeas ovígeras. 

• Reestabelecer o Sistema de 

Monitoramento da Pesca da Lagosta. 

• Reestabelecer o Programa de Pesquisa 

da pesca da Lagosta. 

• Implementar um programa de 

conscientização e esclarecimento dos 

benefícios ao Plano de Gestão. 

• Criar o Fundo Nacional de Apoio ao 

Plano de Gestão. 

• Elaborar um Plano Estratégico e 

Operacional para Fiscalizar a Pesca da 

lagosta.



MEDIDAS ESPECÍFICAS 
REGIÃO NORTE

• Permissionamento de embarcações 

o Embarcações motorizadas que operaram 

nos últimos 3 anos

o Mínimo de 10 metros 

o Máximo de 47 embarcações

• Artes de pesca permitidas

o Manzuá máximo de 240 unidades/barco.

o Caçoeira excepcionalmente por 3 anos, 

condicionada a participação em pesquisa, 

máximo de 40 redes/barco.

• Cota anual de produção

• 1.310,0 toneladas ano.



MEDIDAS ESPECÍFICAS 
REGIÃO NORDESTE

• Permissionamento de embarcações 

o Embarcações motorizadas ou veleira que operaram 

nos últimos 3 anos.

o Mínimo de 5 metros de comprimento,

o Máximo de 2.712 embarcações

• Artes de pesca e métodos de pesca permitidos.

o Manzuá máximo de 240 unidades/barco.

o Caçoeira excepcionalmente por 3 anos, 

condicionada a participação em pesquisa, máximo 

de 40 redes/barco.

o Permitir excepcionalmente e  experimentalmente 

por 3 (três) temporadas de pesca consecutivas o 

método de pesca com emprego de mergulho 

(apneia e /ou compressor) com ou sem uso de 

atratores tipo Marambaia

• Cota anual de produção

• 3.020 toneladas ano.



MEDIDAS ESPECÍFICAS 
REGIÃO CENTRAL

• Permissionamento de embarcações 

o Embarcações motorizadas que operaram 

nos últimos 3 anos.

o Mínimo de 8 metros de comprimento,

o Máximo de 172 embarcações.

• Artes de pesca e métodos de pesca 

permitidos.

o Manzuá máximo de 240 unidades/barco.

o Caçoeira excepcionalmente por 3 anos, 

condicionada a participação em pesquisa, 

máximo de 40 redes/barco.

• Cota anual de produção

• 670 toneladas ano.



MATRIZ GERENCIAL



MATRIZ GERENCIAL

Objetivo geral Objetivo específico Pontos de referência Estratégia Medidas
Indicadores de 

desempenho

1. Recuperar e manter 

níveis ecologicamente 

sustentáveis de 

biomassa do estoque 
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